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
Preiļos
2022. gada 28.aprīlī

Nr.11

Sēdi sasauc plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.01
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, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare (attālināti), Andris
Lazdāns, Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts (attālināti),
Maruta Plivda, Nadežda Hļebņikova, Juris Vucāns, Lauris Pastars
Sēdē nepiedalās: Pēteris Rožinskis
Pašvaldības darbinieki un uzaicinātās personas:
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Anete Urka – Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks .
Attālināti domes sēdē piedalās:
Anita Livdāne, Ilga Kodore, Inta Klindžāne, Artūrs Meluškāns, Artūrs Lepers, Ināra Upeniece,
Irina Vaivode, Jolanta Gžibovska, Imelda Vutnāne – Kojāne, Inga Jurkāne, Juta Ivanāne, Liāna
Loginova-Plivda, Mairita Armane, Mārīte Bogdanova, Sanda Launerte, Sandra Patmalniece, Vēsma
Želve, Vita Biezaite, Vitālijs Plivda, Zenta Andrejeva, Normunds Dudeničs, Ineta Valaine, Aldis
Buks, Skaidrīte Medne, Marija Spūle, Māra Pudnika.
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā.
2. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā.
3. Par noteikumu " Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi"
precizēšanu.
4. Par noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem
un darba braucieniem” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” apstiprināšanu.
6. Par finansējuma sadalījumu pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes sporta
izglītības darbiniekiem par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta
epidemioloģiskā riska apstākļos.
7. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
8. Par aizdevumu projektam Nr.4.2.2.0/20/I/012 “Preiļu novada pašvaldības ēku
energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24”.
9. Par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu par laulību
reģistrāciju.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanu.
11. Par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu.
12. Par Galēnu pagasta Sociālās mājas “Rudenāji” slēgšanu.
13. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
14. Par izsoles rezultātiem.
15. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
16. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
17. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
18. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
19. Par pašvaldības dzīvojamās platības maiņu.
20. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
21. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
22. Par Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
23. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/7 “Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” precizēšanu.
24. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Preiļu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
apstiprināšanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
25. Par Preiļu novada ģerboni.
26. Par saistošo noteikumu “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu
novada teritorijā” apstiprināšanu.
27. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku
numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā”
apstiprināšanu.
28. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/8 “Par mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanu Preiļu novadā” precizēšanu.

29. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu NR. 2022/9 “Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā precizēšanu”.
30. Par Preiļu novada domes 2022. gada 24.februāra sēdes lēmuma, protokols Nr.6, punkts 46
“Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu.
31. Par 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.2022/11 “Par sabiedrisko kārtību un
administratīvo atbildību Preiļu novadā ” atcelšanu (protokols Nr.6, 33.§).
32. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējošiem.
33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
34. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Rožkalnu
pagastā.
35. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Preiļu novada pašvaldībai piederošajai zemes vienībai Kooperatīvā iela 3A, Preiļos.
36. Par zemes vienības platības precizēšanu.
37. Par adreses maiņu.
38. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
39. Par Preiļu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
40. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas sastāvā.
41. Par zemes nomu.
42. Par zemes ierīcības projektu izstrādi.
43. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
44. Par nekustamā īpašuma sadali.
45. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.
46. Par meža zemes atmežošanu.
47. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu.
48. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Salmeja ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
49. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
50. Par Preiļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisijas izveidi un nolikuma
apstiprināšanu.
51. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus 10
papildjautājumus:
1. (52) Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai Zolvas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
2. (53) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomu.
3. (54) Par aizdevumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLI-539 “Amatu
prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts” realizācijai.
4. (55) Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 31.marta lēmumā "Par adreses
piešķiršanu".
5. (56) Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādi Preiļu Siera rūpnīcas mikrorajona
iedzīvotājiem.
6. (57) Par adreses piešķiršanu un maiņu.
7. (58) LATVIJAS SOS Bērnu ciematu asociācijas iesnieguma izskatīšana.
8. (59) Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas
sastāvā.

9. (60) Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
10. (61) Par Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību ar 51 jautājumu, iekļaujot papildus
sagatavotus 10 (desmit) papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt
sēdi.
Balsojums par darba kārtību
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS” - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 10 (desmit) papildjautājumus
kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
1.§
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Sakarā ar Preiļu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr. 10.; 5. § „Par Sabiedrisko attiecību
daļas nosaukuma maiņu un Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma grozīšanu”, ar kuru veikti
grozījumi daļas nosaukumā,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kas paredz, ka
pašvaldība pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus),
Atklāti balsojot:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
5 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds
"ATTURAS" Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.
2021/05 Preiļu novada pašvaldības nolikums (apstiprināts 06.07.2021.), turpmāk tekstā –
Nolikums:
1.1.Izteikt Nolikuma 6.1.8. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
6.1.8. sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
1.2.Izteikt Nolikuma 70.punktu sekojošā redakcijā:
70. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā pulksten 10.00, ja ar Domes
lēmumu vai Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja pirmā vietnieka vai otrā vietnieka rīkojumu nav
noteikts cits sēdes laiks.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa

Pielikumā Nr. 1: Saistošie noteikumi Nr. 2022/20 " Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada
6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

2.§
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Sakarā ar Preiļu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr. 10.; 5. § „Par Sabiedrisko attiecību
daļas nosaukuma maiņu un Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma grozīšanu”, ar kuru veikti
grozījumi daļas nosaukumā,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka
pašvaldība pieņem iekšējos normatīvos aktus,
Atklāti balsojot:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
5 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds
"ATTURAS" Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā
(apstiprināti 29.12.2021. protokols Nr. 27.; 6. §), izsakot noteikumu 6.4. punktu sekojošā
redakcijā:
6.4. sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

3.§
Par noteikumu " Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi"
precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: N.Hļebņikova, A.Zīmelis, A.Pastars, J.Erts, I.Klindžāne)

Izskatot Transporta daļas vadītāja ierosinājumu par nepieciešamību veikt grozījumus
2021.gada 29.decembrī apstiprinātajos noteikumos “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa
izmantošanas noteikumi”, izsakot to sekojošā redakcijā:
Papildināt 1.punktu aiz vārda “rezervēšanas” ar vārdiem “izdevumu segšanu”.
Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Noteikumi nosaka Preiļu novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piederošo, tiesiskā
valdījumā esošo pasažieru autobusu izmantošanas veidus, rezervēšanas, izdevumu segšanu un to
izmantošanas lietderību un apmēru”;

Svītrot 3.2. punktā Institūciju (biedrības, pašdarbnieku kolektīvi, un tml.) un vārdu “ekskursijas”
Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:
“3.2. Preiļu novada pašvaldības iestāžu un tās struktūrvienību dalībnieku nogādāšanai uz/no
izglītības, sporta un kultūras pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki (sporta pasākumi, koncerti,
izrādes, deju skates, mēģinājumi, apmācību kursi, semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, dažādi
kultūras pasākumi un tml.)”
Svītrot 11. punktā teikumu “Transporta pieteikumus izmantojot ZZ DATS lietojumprogrammu VISVARIS – Transporta pieteikumi”;
Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Transporta izmantošanas izdevumu segšana tiek iekasēta arī dažādos ārkārtas gadījumos.”
Svītrot 15.punktu.
Mainīt 16.punkta “Noteikumi ir saistoši visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, to
darbiniekiem un amatpersonām” numerāciju uz 18.punktu.
Papildināt ar 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Transporta izmantošanas izdevumu segšana tiek iekasēta noteikumu 3.1., 3.2. punktos minētajos
autobusa izmantošanas gadījumos, ja tam nav paredzēti līdzekļi no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Izdevumus veido degvielas izdevumi, atbilstoši nobraukto kilometru daudzumam, autobusa vadītāja
atalgojums, atbilstoši braucienā patērētajām stundām, darba brauciena izdevumi un citi izdevumi.”;
Papildināt ar 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Par autobusa izmantošanu Preiļu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļa sagatavo
rēķinu, kurā norāda informāciju par degvielas izdevumiem, autobusa vadītāja atalgojuma
izdevumiem, darba brauciena izdevumiem, u.c.. Rēķinā norādīto summu, autobusa rezervētājs 5
(piecu) darba dienu laika pēc rēķina saņemšanas pārskaita Preiļu novada pašvaldības norēķinu
kontā.”;
Papildināt ar 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Noteikumu 15.punktā noteikto pakalpojumu var izmantot ne vairāk kā 2 (divas) reizes
kalendārajā gadā 3.2. punktā minētās iestādes un tās struktūrvienības.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka 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, Andris Pastars, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - 2 (Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 29.decembra noteikumos
“Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi”.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Transporta daļa. Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 2: Preiļu novada pašvaldības noteikumi “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa
izmantošanas noteikumi”, uz divām lapām.
Sagatavotājs: Artūrs Lepers

4.§
Par noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem
un darba braucieniem” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, S.Mukāne, I.Klindžāne, M.Plivda, A.Pastars )

Izskatīts lēmumprojekts par noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu:
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Lauris Pastars, Raimonds
Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Andris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”.
2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1. maiju.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Juridiskā un iepirkumu daļa, Personālvadības un
administratīvā daļa, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 3: Noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”.
Sagatavotājs: Juta Ivanāne

5.§
Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, I.Klindžāne, M.Plivda, A.Zīmelis, A.Pastars)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Par Preiļu novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
45.pantu,

Deputāts J.Erts izsaka priekšlikumu paaugstināt līdzfinansējuma apjomu daudzdzīvokļu māju
labiekārtošanas darbiem, ja finansējumu pieprasa 1 daudzdzīvokļu māja, 2 mājas vai 3 un vairāk
mājas. Tiek veikti precizējumi saistošajos noteikumos.
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/21 “Par Preiļu
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 4: Saistošie noteikumi Nr. 2022/21 “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai”
Sagatavoja I.Klindžāne

6.§
Par finansējuma sadalījumu pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes sporta
izglītības darbiniekiem par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta
epidemioloģiskā riska apstākļos
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 2022.gada
17marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.189 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2022.gada 25.marta
rīkojumu Nr. 187 “Par līdzekļu piešķiršanu”1.2 apakšpunktu un Izglītības un zinātnes ministrijas
2022.gada 31.marta rīkojumu Nr.1-2e/22/123 profesionālās ievirzes sporta izglītības darbiniekiem
vienreizēja piemaksas par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta
epidemioloģiskā riska apstākļos kopsummā EUR 2546,00 (ieskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktoram veikt vienreizējās piemaksas
sadalījumu profesionālās ievirzes sporta izglītības darbiniekiem par izglītības pakalpojuma

nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos kopsummā
2546,00 (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
2. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – E.Vaivods.

EUR

Sagatavotājs: Jolanta Gžibovska

7.§
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 12.panta otro daļu, kas nosaka: Dāvinājuma (ziedojuma) līgums tiek slēgts, pamatojoties uz
Ministru kabineta apstiprinātu tipveida līgumu, Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta
noteikumiem Nr. 535 Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma
(ziedojuma) līgumu, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.panta pirmo daļu, kas paredz:
valsts līdz 90 diennaktīm nodrošina Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no
Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā
bruņotā konflikta norises laikā, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu; Ministru kabineta
2022.gada 12.marta noteikumu Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 3.punktu - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu
Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšana pašvaldība.
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Lauris Pastars, Raimonds
Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Andris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds”, reģistrācijas Nr. 40008018725, dāvinājumu
(ziedojumu) Preiļu novada pašvaldībai: mēbeles, televizoru, aizkarus, žalūzijas, virtuves
piederumus, aptuveni EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro) apmērā.
2. Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis: dienesta viesnīcas telpu Jaunciema ielā 35, Aglonā, Aglonas
pagastā, Preiļu novadā, labiekārtošana, lai izmitinātu Ukrainas ģimenes ar bērniem, kas
turpmāk varēs tikt izmantoti Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas vajadzībām.
3. Uzdot novada domes priekšsēdētājam parakstīt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Preiļu
novada pašvaldības vārdā.
Pielikumā Nr. 5: Dāvinājuma līguma projekts
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

8.§
Par aizdevumu projektam Nr.4.2.2.0/20/I/012 “Preiļu novada pašvaldības ēku
energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: I.Vutnāne-Kojāne, J.Erts)

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
22. un 22.(1) pantu un saskaņā ar likuma “ Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta 1.punktu un
saskaņā ar 2021.gada 3.jūnija noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

Nr. 4-27/2021/167 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, par projekta Nr.4.2.2.0/20/I/012 “Preiļu
novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24” īstenošanu
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās ” ietvaros.
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi SAM
4.2.2..specifiskā atbalsta mērķa “ Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās ” projekta Nr.4.2.2.0/20/I/012 “Preiļu novada pašvaldības ēku
energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24” ietvaros būvdarbu īstenošanai
un būvuzraudzībai 1 094 665.66 eur.
2. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot no 2023. gada oktobra
mēneša.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – finanšu analītiķi.
Sagatavotājs: Imelda Vutnāne-Kojāne

9.§
Par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu par laulību
reģistrāciju
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Civillikuma 56.panta otro daļa paredz, ka Dzimtsarakstu nodaļā laulā atklāti nodaļas telpās vai citā
piemērotā vietā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.panta otrajā daļā noteikts, ka pēc personu
lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas,
kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
Ministru kabineta noteikumu Nr.761 (2013.gada 3.septembrī) Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistriem 39.punktā noteikts, ka laulību reģistrē pārstāvniecībā, dzimtsarakstu nodaļā vai citā
laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvās
teritorijas robežās, vai pie garīdznieka. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10.panta sestajā daļa
noteikts, ka finanšu līdzekļus dzimtsarakstu nodaļas darbībai piešķir attiecīgā pašvaldība.
Pašvaldībai ir tiesības noteikt maksu par pakalpojumiem, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem,
kas regulē dzimtsarakstu nodaļu darbu. Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām
saistīta ar izmaksām, nepieciešams noteikt maksu par pakalpojumu – laulību reģistrāciju ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām.
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Atklāti balsojot:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi par laulību
reģistrāciju:
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas 0,00
ierakstu pavadījumu darba dienās ja viens no laulātajiem ir Preiļu novada iedzīvotājs
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas 10,00
ierakstu pavadījumu darba dienās, ja laulātie nav Preiļu novada iedzīvotāji
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas 20,00
ierakstu pavadījumu brīvdienās un svētku dienās
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu Kultūras centra lielajā zālē ( bez noformējuma)
30,00
Laulības svinīga reģistrācija pagastos pašvaldībai piederošās iekštelpās ( bez 20,00
noformējuma)
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu parka teritorijā (bez noformējuma)
20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada teritorijā ārpus telpām ( bez noformējuma)
20,00
Papildus maksa par laulības reģistrāciju ārpus nodaļas telpām brīvdienās un svētku 20,00
dienās
Papildus maksa par Laulības svinīgās reģistrācijas nodrošināšanu ar mūzikas ierakstu 10,00
pavadījumu ārpus nodaļas telpām
2. No maksas par Laulības svinīgu reģistrāciju Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar
mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās atbrīvot (uzrādot attiecīgu statusa apliecinošu
dokumentu) personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
3. Noteikt, ka apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā no 2022.gada 1.maija.
4.
Publicēt informāciju par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu
izcenojumiem pašvaldības mājaslapā.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa.
Sagatavoja I.Klindžāne

10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. O., adrese: xxxxxxxxxxxx., 2022.gada 27.janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 415.1/331) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā nodokļu maksātājam, kurš ir
audžuģimene, 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” 11.1.5. punktu, kas paredz nodokļa atvieglojumu piešķiršanu: Audžuģimenei (ja nav
saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais
īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja tas netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā
darbībā.

Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, 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
xxxxxxxxx, kadastra Nr. xxxxxxxx, nodokļu maksātājam S. O., par 2022.gada otro
pusgadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

11.§
Par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Z. R., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīves vietas adrese: xxxxxxxxxxxxxxxx
iesniegumu par dzīvokļa Andreja Upīša iela 4-4, Preiļi, pirkšanu par nosacīto cenu, maksājot pa
daļām, konstatēts:
(1) Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr. 16, 21.§,
21.2.apakšpunkts) “Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā. Par
pašvaldības dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša iela 4-4, Preiļos reģistrāciju zemesgrāmatā“.
(2) 2022.gada 15.martā izsūtīts paziņojums Nr. 4.15.1/789 Z. R. par nekustamā īpašuma pirkuma
maksu.
(3) Saņemta Z. R. 2022.gada 12.aprīļa piekrišana (12.04.2022., Nr. 4.15.1/402) 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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar Z. R., personas kods xxx-xxx, par atsavināšanas nosacīto cenu EUR
12 400,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) par dzīvokli Andreja Upīša iela 4-4,
Preiļos, kadastra Nr. 7601 900 2795, nosakot:
1.1. Z. R., personas kods xxx-xxx, pārskaita uz Preiļu novada pašvaldības norēķinu kontu
Pirkuma maksas daļu EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā līdz 2022.gada
31.maijam;

1.2. Atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 4400,00 (četri tūkstoši četri simti euro un 00 centi),
sadalot uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, tas ir, no 2022.gada 30.jūnija līdz 2024.gada
30.jūnijam saskaņā ar Pirkuma maksas grafiku.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

12.§
Par Galēnu pagasta Sociālās mājas “Rudenāji” slēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Brakovska)

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, izvērtējot bijušo novadu teritorijās piedāvāto sociālās
palīdzības un palīdzības mājokļa jautājumu risināšanā pakalpojumu ekonomisko pamatojumu,
konstatēts, ka ir vairāki pakalpojumi, kas varētu tikt optimizēti, ņemot vērā, ka dažos pagastos ir
brīvas sociālās dzīvojamās platības, savukārt citos tiek sniegts pakalpojums – sociālā dzīvojamā
platība ar ēdināšanas un aprūpes pakalpojumu, kas būtu pielīdzināms ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojumam, bet, neskatoties uz pakalpojuma kvalitāti, pastāv iespējas to saņemt citā iestādē cita
pagasta teritorijā, kas ļautu ietaupīt pašvaldības līdzekļus.
Šobrīd ir astoņi spēkā esoši sociālās dzīvojamās platības īres līgumi.
Brīvas dzīvojamās platības ir Aglonas pagasta Jaunaglonā Rušonas ielā 9, kas ir labiekārtotas un
piemērotas mājokļa pakalpojuma nodrošināšanai personām, kas spēj veikt pašaprūpi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, “Valsts pārvaldes
iekārtas likuma” 10.pantā noteikto principu, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts
pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī
funkciju apjomu, optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru.”
Atklāti balsojot:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt Galēnu pagasta Sociālo māju “Rudenāji” no 2022.gada 31.maija.
2. Noslēgt vienošanos ar sociālās mājas iemītniekiem par sociālās dzīvojamās platības
saņemšanu citur vai par ilgstoša sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu atbilstošā
pašvaldības sociālās aprūpes centrā.
3. Brīdināt Sociālās mājas “Rudenāji” darbiniekus par struktūrvienības slēgšanu no 2022.gada
31.maija.
Sagatavoja I.Klindžāne

13.§
Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot iesniegto informāciju no finanšu un grāmatvedības daļas un lūgumu uzsākt procesu
īpašuma atzīšanai par bezmantinieka mantu, konstatēts:

Nekustamā īpašuma xxxxxxx Preiļu novads, ½ domājamā daļa, kadastra numurs 7601 004
0217, Preiļos, Preiļu novadā, kas sastāv no zemes vienības 638 m2 platībā, reģistrēta Preiļu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.4446 kā A. M. īpašums.
Īpašuma Aglonas iela 20, Preiļos, ½ domājamā daļa atzīstama par bezmantinieka mantu, jo
īpašniece A. M. mirusi 2008.gada 13.martā. Mantinieki uz nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu
nav pieteikušies, īpašuma daļa netiek apsaimniekota. Pašvaldībā nav ziņu par mantiniekiem. Uzkrāts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda EUR 282,17
Saskaņā ar Notariāta likuma 294. pantu mantojuma atklāšanos var lūgt izsludināt personas,
kas pieteikušas pretenzijas uz mantojumu kā kreditori. Novada pašvaldībai kā kreditoram ir tiesības
griezties ar iesniegumu pie zvērināta notāra par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
Pamatojoties uz MK 02.07.2013. noteikumu Nr. 364 „Noteikumi par zvērināta tiesu
izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu” 2.un 3.punktu, Notariāta likuma 294., 295. un 296.pantu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Griezties pie zvērināta notāra pēc mirušās personas pēdējās dzīves vietas ar iesniegumu par
mantojuma atklāšanās izsludināšanu uz A. M., personas kods xxx-xxx, piederējušā īpašuma
xxxxx Preiļu novadā ½ domājamo daļu, kadastra numurs xxxxxxxx.
2. Uzdot par pienākumu juristam sagatavot un iesniegt dokumentus zvērinātam notāram.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

14.§
Par izsoles rezultātiem
14.1.
Par nekustamā īpašuma “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676
004 0455, “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7676 004 0455 izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu protokols Nr. 6.,punkts 16.3, tika
izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455 “Skolas”, Silajāņu pagasts,
Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 (4,5282
ha platībā), ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,50 m2, ēkas ar
kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 m2 , saimniecības ēkas ar kadastra
apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 m2 atsavināšanas otrā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu, 32.panta otro
daļu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes
lēmumu protokols Nr. 6.,punkts 16.3.),
Atklāti balsojot:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455,
“Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455, “Skolas”,
Silajāņu pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7676 004 0455 (4,5282 ha platībā), ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo
platību 860,50 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80
m2 , saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 m2
trešo atsavināšanas izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 10 % un nosakot izsoles
sākumcenu cenu- 24 583,50 EUR.
Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455, “Skolas”,
S
5. Šo
i lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
-l 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību Pelēču pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 7656 006 0142 (platība 0,4 ha) un 7656 006 0143 (platība
7,1 ha) nomas tiesību izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Nerīkot atkārtotu pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību Pelēču pagastā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 7656 006 0142 (platība 0,4 ha) un 7656 006 0143 (platība 7,1 ha)
nomas tiesību izsoli.
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 – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā Nr. 7: Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

15.§
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
15.1.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 Preiļu novada Preiļu pagastā
“Riekstiņi” reģistrāciju zemesgrāmatā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7658 005 0141 Preiļu novada Preiļu
pagastā “Riekstiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316, reģistrāciju
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība 10,316 ha platībā Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0141, ir
pašvaldībai piekrītošā zeme saskaņā ar Preiļu novada domes 2014.gada 20.jūnija lēmumu,
protokols Nr.7, punkts 3.3.2.
2. Saskaņā ar Preiļu novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu, protokols Nr.9, punkts 17.4.
neuzmērītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0141 platībā 10,316 ha ir sadalīta
divos zemes gabalos – 0,19 ha un 10,126 ha. Zemes vienībai 0,19 ha platībā tika piešķirts
kadastra apzīmējums 76580050315, zemes vienībai 10,126 ha platībā tika piešķirts kadastra
apzīmējums 76580050316.
3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76580050316 ir 14.03.2022. kadastrāli uzmērīta un
uzmērītā zemes vienības platība ir 9,69 ha.
4. Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes
protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienība ir lauksaimnieciskās
izmantošanas teritorijā.
5. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt
un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
6. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts paredz: “ Zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme - vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
2.punktu,

Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu
“Riekstiņi”.
2.Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 005 0141 “Riekstiņi” Preiļu novada Preiļu
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 zemesgrāmatā kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.
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
Sagatavotājs: Vita Biezaite

15.2.
I. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. A., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx, 2021.gada 21. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 21.06.2021., Nr. 4-15/563 A), par nekustamā īpašuma - apbūvētas zemes
vienības, ar īpašuma kadastra numuru xxxxxxx, xxxxxxxxx Preiļu pagasts, Preiļu novads, platība
1,12 ha, atsavināšanas ierosināšanu, konstatēts:
(1) Tā kā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav veikta apbūvētas zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxx, xxxxxxxxx Preiļu pagasts, Preiļu novads, izpirkšana,
Preiļu novada domē 2011. gada 31.martā pieņemts lēmums par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu uz apbūvēto zemes vienību R. S. un V. C..
(2) R. S. un V. C. ir miruši. Pamatojoties uz 2019. gada 04.janvāra mantojuma apliecību
Nr.30 (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), mantojumā stājās I. A. uz ½ domājamo
daļu no ēkām un pamatojoties uz 2019. gada 11.jūnija mantojuma apliecību Nr.1255 (par
tiesībām uz mantojumu pēc likuma), mantojumā stājās L. M. uz ½ domājamo daļu no
ēkām. Saskaņā ar 2021. gada 20. maija pirkuma līgumu Nr.1100 ēku īpašniece ir I. A. un
ar I. A. 30.06.2021.ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par apbūvēto zemes
vienību.
(3) Ēkas un būves, kas ietilpst ēku/būvju īpašumā ar kadastra Nr.xxxxxxxx ir reģistrētas
zemesgrāmatā uz I. A. vārda.
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt persona - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei; (4.pants ceturtā daļa 3.punkts).
Likuma „par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otrais punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
Zemes vienība 08.03.2022. ir kadastrāli uzmērīta. Lai varētu veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu,
ir 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 3. punktu un 37.pantu, likuma „Par valsts un

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas otro
apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, 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 xxxxxxxxx, ar platību
1,12 ha, xxxxxxxxxx Preiļu pagasts, Preiļu novads, zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības
īpašumu.
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

15.3.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0254 Preiļu novada Preiļu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu
7658 005 0254, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7658 005 0261, reģistrāciju zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0254, kas
ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7658 005 0261, ir rezerves zemes 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 lauksaimnieciskās
izmantošanas teritorijā.
3. Zemes vienība nav uzmērīta.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt
un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
5. “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.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.88 “Par zemes reformas
pabeigšanu Preiļu novada lauku apvidū” pabeigta zemes reforma Preiļu novada lauku apvidū.
7. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0254, ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs
ar Preiļu novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmumu, protokols Nr.3, punkts 3.5.2.

8. 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 7658 005 0254, 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”,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0254 iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu
“Saulespuķes”.
2.Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 005 0261 Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0254 zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības
īpašumu.
2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

15.4.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0142 Preiļu novada Preiļu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu
7658 002 0142, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7658 005 0195, reģistrāciju zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
1.Zemes vienība Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0142, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7658 005 0195, ir rezerves zemes fonda zeme, kas nav tikusi izmantota
zemes reformas pabeigšanai.
2.Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktā noteikts ka,
zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir
mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktā
noteikto , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0142 atbilst starpgabala definīcijai, jo
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un tam
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

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 lauksaimnieciskās
izmantošanas teritorijā.
3.Zemes vienība nav uzmērīta.
4.Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
5.“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.
6.Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.88 “Par zemes reformas
pabeigšanu Preiļu novada lauku apvidū” pabeigta zemes reforma Preiļu novada lauku apvidū.
7.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0142, ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs ar
Preiļu novada domes 2010. gada 22. jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr.11, punkts 3.7.
8.2018.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/parmums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana/saraksti) publicēts ministriju un pašvaldību
izvērtētais rezerves zemju saraksts, un tajā pie zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7658 002
0142, 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”,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0142.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0142 iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu
“Samteņi”.
3. Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 005 0195 Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0142 zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības
īpašumu.
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 – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

16.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. B., personas kods : xxx- xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
05.aprīļa (reģ. 05.04.2022, Nr.15.1/344) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
personai E. Ž. , personas kods : xxx -xxx, adresē xxxxxxxxxxxx, sakarā ar to, ka ar īpašuma tiesību
pāreju personai ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses, un pārbaudot
iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka :
1. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu , Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 2022.gada 05. aprīlī Preiļu
novada pašvaldība nosūtīja E. Ž. ierakstītu vēstuli (Nr. 15.1/982) uz deklarēto dzīvesvietu
xxxxxxxxxxx ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un pierādošus dokumentus pat tiesisko
pamatu būt deklarētam pēc norādītās adreses. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxxxxx ir nostiprinātas uz A. B. vārda.
Zemesgrāmatu apliecība, Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4413-13, kadastra
Nr. 76019002764. Pamats : 2022.gada 14. janvāra pirkuma līgums no E. Ž., personas kods :
xxx-xxx, žurnāla Nr. 300005526985, datums 14.01.2022, lēmuma datums 20.01.2022. Ar
jaunā īpašnieka ierakstu Zemesgrāmatā tika izbeigtas īpašuma tiesības E. Ž.
3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi
nepatiesas ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (adrese), kurā persona labprātīgi
apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats
un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un
pašvaldību. Minētā likuma panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz
dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
5. A. B. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu E. Ž. adresē xxxxxxxxx, sakarā ar to, ka
ir nekustamā īpašuma īpašnieks. Ar īpašuma tiesību pāreju E. Ž. ir zudis tiesiskais pamats būt
deklarētam šajā adresē. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem,
dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā , kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.
6. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka īpašumam ir mainījies īpašnieks, vadoties no
Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu,
to lietot vai izmantot, kā arī, E. Ž. nav iesniedzis rakstisku viedokli, dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā, var atzīt par pietiekošo dzīvokļa
īpašnieka A. B. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu
E. Ž. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu.
7. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu , 12.panta pirmās daļas
2.punktu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo un otro daļu,
Civillikuma 1039.pantu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris

Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par E. Ž. , personas kods : xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē
xxxxxxxxxxxxxxx.
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 pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022. gada 5.marta iesniegumu (reģ.07.04.2022., Nr.13.1./365) par pašvaldības dzīvokļa
Mehanizatoru ielā 8-4, Preiļos, Preiļu novadā, īres tiesību piešķiršanu, tika konstatēts:
1. N. Č. dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas xxxxxxxxxxxx Preiļu novadā, kurš neatbilst
ugunsdrošības prasībām un liedz iespēju to lietot. 2022.gada 25.februārī LAK
Skursteņslaucītāja amata meistars G. B. 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 par būves, tās daļas vai iekārtas
ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas laišanas tirgū apturēšanu vai ierobežošanu (sk.
pielikumā lēmumu).
4. Dzīvoklim Mehanizatoru ielā 8-4, Preiļos, ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss.
5. N. Č. neatbilst Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/3 “Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 9.punktā
noteiktajiem nosacījumiem.
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, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.5 panta trešo daļu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Mehanizatoru ielā 8-4, Preiļi, Preiļu novads.
2 Piešķirt N. Č., personas kods xxx-xxx, pašvaldības dzīvokļa īres tiesības Mehanizatoru ielā 84, Preiļos, Preiļu novadā.
3. SIA” Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvokļa Mehanizatoru ielā 8-4, Preiļos, īres līgumu ar N. Č.
uz 3 gadiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – SIA” Preiļu saimnieks” un speciāliste mājokļu jautājumos.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

18.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. I., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
6. aprīļa (reģ., 06.04. 2022., Nr. 13-1/354) par pašvaldības dzīvojamās platības Saules ielā 6-4,
Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu nov. īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 27.panta.
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. I. noslēgto īres līgumu, Saules ielā 6-4, Rimicāni, Rožkalnu pagasts,
Preiļu nov. uz 3.gadiem, līdz 2025. gada 28. aprīlim.
2. Noteikt, ka L. I. viena mēneša laikā jādeklarē sava dzīvesvieta Saules ielā 6-4, Rimicāni,
Rožkalnu pagasts, Preiļu novads
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

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

Izskatot J. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 8.
aprīļa iesniegumu ( reģ. 8.04.2022. Nr. 13-1/384) par pašvaldības dzīvokļa (vienistabas ar malkas
apkuri ar kopējo virtuvi) Pils iela 4-4, Preiļi maiņu uz pašvaldības dzīvokli ( vienistabas ar centrālo
apkuri) Pils iela 8-4, Preiļi. J. A. ir uzņemta rindā ar 2018.gada 30.augusta domes lēmumu Nr.9
Reģists Nr.4.(dzīvojamās platības maiņai). Ir ārsta- konsultanta slēdziens, , pamatojoties uz Preiļu
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 10.punktu
Atklāti balsojot:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmainīt J. A. pašvaldības dzīvokli Pils ielā 4-4 Preiļi , uz dzīvokli (ar centrālo apkuri) Pils
iela 8-4 , Preiļi.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 5.gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
20.1.
P. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot P. G., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx 2022. gada 7.
aprīļa iesniegumu (reģ.07.04.2022., Nr.13-1 /360 par sociālās dzīvojamās platības (ar malkas apkuri)
Zaļā iela 18-7, Preiļi, Preiļu nov., īres tiesību piešķiršanu.
P. G. ir uzņemts rindā Reģistrā Nr. 2, 2019.gada 30.augustā, domes sēdes protokols Nr. 10.
P. G. ir trūcīgas mājsaimniecības statuss, otrās (2) grupas invalīds, vientuļa persona.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 3.pantu, Preiļu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību” 9.pantu.
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt P. G. īres tiesības uz sociālo dzīvojamo platību Zaļā iela 18-7, Preiļi, Preiļu nov.
2. SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt ar P. G. dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz
2022.gada 28.oktobrim.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.2.
A. Ž. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. Ž., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxx 2022. gada
17. marta iesniegumu (reģ.18.03.2022., Nr.13-1 /279) par sociālās dzīvojamās platības Rušonas iela
9, istaba Nr.2, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Preiļu nov. īres tiesību piešķiršanu.
A.Ž. ir 2 grupas invalīds, vientuļa persona.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 3.pantu, Preiļu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību” 9.panta.
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. Ž. īres tiesības uz sociālo dzīvojamo platību Rušonas ielā 9, istaba Nr.2,
Jaunaglonā, Aglonas pagasts, Preiļu nov.
2. Aglonas pagasta pārvaldei noslēgt ar A. Ž. dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem,
līdz 2022.gada 28.oktobrim.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

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

Izskatot P. P., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
2022.gada 6. aprīļa iesniegumu (reģ., 07.04. 2022., Nr. 13-1/367) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar P. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28. oktobrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks” .
Sagatavotājs Z. Andrejeva

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

Izskatot J. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
2022.gada 7 aprīļa iesniegumu (reģ.07.04.2022. Nr.13-1/362) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. K. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28.oktobrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs Z.Andrejeva

21.3.
T. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. I., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Preiļu
novadā, 2022. gada 12.apriļa iesniegumu (reģ., 12.04.2022, Nr. 13-1/396) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. I. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļi, Preiļu novads īres līgumu uz 6 mēnešiem,
līdz 2022. gada 28. oktobrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs Z.Andrejeva

21.4.
A. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. M., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx 2022.gada
11.aprīļa iesniegumu (reģ., 11.04.2022., Nr. 13-1/390) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. M. noslēgto sociālās dzīvojamās platības xxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem, līdz 2022. gada 28. oktobrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs Z.Andrejeva

21.5.
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2022.
gada 11.aprīļa iesniegumu (reģ. 11.04 2022., Nr. 13-1/383) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 3 mēnešiem, līdz
2022.gada 28. jūlijam
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

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

Izskatot J. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxx
Preiļi, 2022. gada 7. aprīļa iesniegumu (reģ. 07.04.2022., Nr. 13-1/369) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. B. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28.oktobrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

21.7.
O. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. R., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Preiļu
novadā, 2022. gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ., 07.04.2022, Nr. 13-1/361) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. R. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļi, Preiļu novads īres līgumu uz 3 mēnešiem,
līdz 2022.gada 28.jūlijam
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

21.8.
A. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2022.
gada 6.aprīļa iesniegumu (Reģ. 07.04.2022., Nr. 13-1/366) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. T. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz
2022.gada 28.jūlijam
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

21.9.
V. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. G., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
2022.gada 7. aprīļa iesniegumu (reģ., 07.04.2022., Nr. 13-1/364) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. G. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem- līdz 2022.
gada 28. oktobrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

21.10.
G. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot G. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2022.
gada 11. aprīļa iesniegumu (reģ., 11.04.2022., Nr. 13-1/375) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar G. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem- līdz
2022.gada 28. oktobrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

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

Izskatot A. L., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
2022.gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ.7.04.2022., Nr.13-1/368) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. L. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28. oktobrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

21.12.
S. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: L.Pastars)

Izskatot S. I., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta Preiļu pagastā, Preiļu novadā,
2022..gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ.07.04.2021. 2022Nr.13-1/363) par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. I. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļu pagasts, Preiļu novads īres līgumu uz 3
mēnešiem, līdz 2022. gada 28. jūlijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.

Sagatavotājs: Z.Andrejeva

22.§
Par Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: I.Stare, M.Plivda, J.Erts, A.Pastars, O.Bērziņš)

Izskatot jautājumu par pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu sakarā ar to, ka iepriekšējais
pašvaldības Ētikas kodekss apstiprināts 2008.gadā un tajā nepieciešamas izmaiņas, lai aktualizētu
profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret darbu,
savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Balsojums par I.Stares iesniegto priekšlikumu, Ētikas komisijas nolikumā svītrot punktus 2.5.1. un
2.5.5.:
PAR- 11 balsis ( Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda Hļebņikova,
Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
PRET – 1 balss (Maruta Plivda)
ATTURAS – 2 balsis (Lauris Pastars, Raimonds Rubins).
Priekšlikums par labojumiem Ētikas komisijas nolikumā ir pieņemts.
M.Plivda ierosina atlikt lēmumprojekta izskatīšanu un izdalīt atsevišķi deputātu Ētikas kodeksu un
pašvaldības Ētikas kodeksu. Priekšlikumu atbalsta deputāti J.Erts, R.Rubins, A.Pastars, O.Bērziņš.
Balsojums par priekšlikumu atlikt lēmumprojekta izskatīšanu līdz nākošajai domes sēdei:
PAR- 11 balsis ( Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda Hļebņikova,
Maruta Plivda, Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Juris Vucāns)
PRET – 1 balss (Iveta Stare)
ATTURAS – 1 balss (Ārijs Vucāns),
NEPIEDALĀS balsojumā (Jāzeps Ivanāns).
Priekšlikums tiek pieņemts.
1. Atlikt lēmumprojekta izskatīšanu līdz nākošajai domes sēdei.

23.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/7 “Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, I.Klindžāne)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Par Preiļu novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību”,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu 2009.gada 3.februāra MK
noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu NR. 2022/7 “Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” (turpmāk tekstā Noteikumi), sekojoši:
1.1. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu.
1.2. Noteikumu 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1.pielikumā) un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanai (paraugs 2.pielikumā) izsniedz Preiļu novada domes izveidota
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā –
Komisija).
1.3. Noteikumu 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
3. Komisiju trīs cilvēku sastāvā apstiprina ar Preiļu novada domes lēmumu. Komisijai adresētie
iesniegumi un dokumenti iesniedzami Preiļu novada Izglītības pārvaldē (turpmāk tekstā – Pārvalde).
Licences tiek izsniegtas Pārvaldē.
1.4. Papildināt Noteikumu 4.2.8.; 4.3. un 4.4. apakšpunktus ar “ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ
nevar to iegūt pati” un izteikt sekojošā redakcijā:
4.2.8. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu
apliecinātas kopijas, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar to iegūt pati (neattiecas uz pieaugušo
neformālās izglītības programmu).
4.3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās
izglītības programmas īstenošanai, oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ja Komisija objektīvu iemeslu
dēļ nevar to iegūt pati;
4.4. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā
noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem (izņemot
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus), ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ
nevar to iegūt pati.
1.5. Noteikumu 5.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
5. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildus informāciju Komisija iegūst no valsts informācijas
sistēmām. Ja objektīvu iemeslu dēļ informācija nav iegūstama, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav
pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē
par to licences pieprasītāju, 10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences
pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai)
dokumenti.
1.6. Svītrot Noteikumu 17.punktā “un visu nepieciešamo dokumentu’ un izteikt to sekojošā redakcijā:
17. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt
licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa

Pielikumā Nr. 8: Precizēti saistošie noteikumi “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību”.
Sagatavoja I.Klindžāne

24.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Preiļu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Bogdanova, J.Erts, M.Plivda)

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,
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/22 “Pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma
sniegšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 9: Saistošie noteikumi Nr. 2022/22 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Preiļu novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”; Paskaidrojuma raksts;
1.pielikums
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

No plkst. 11.39 turpmākajā domes sēdē nepiedalās deputāte Iveta Stare.

25.§
Par Preiļu novada ģerboni
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Urka)

2021.gada 16.jūlijā Preiļu novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.15, 6§) lietot
līdzšinējo apstiprināto Preiļu novada ģerboni uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim, kad tiks
pieņemts galīgais lēmums par Preiļu novada ģerboni.
Ņemot vērā administratīvo teritoriju apvienošanu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu,
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var

noteikt pašvaldības un tās teritoriālā iedalījuma vienību simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts
heraldikas komisiju.
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt bijušā Preiļu novada ģerboni par 2021.gada Administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā jaunizveidotā Preiļu novada ģerboni;
2. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.maiju.
Sagatavotājs: Sanda Launerte, Anete Urka

26.§
Par saistošo noteikumu “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu
novada teritorijā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās; I.Pedāne)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada teritorijā”, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto 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.
Šobrīd aizliegumu Preiļu novada teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai līdz
2026. gada 2.janvārim nosaka Preiļu novada domes 2015. gada 29.oktobra saistošie noteikumi Nr.
2015/14 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada teritorijā”.
Iepriekšminēto jautājumu reglamentēja arī Preiļu novadu veidojušo bijušo novadu pašvaldību
saistošie noteikumi, kuri ir zaudējuši juridisko spēku, aizlieguma termiņu.
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst
jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu kārtību Preiļu novada administratīvajā
teritorijā.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta trešajā daļā noteikts, ka ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu jānosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.
Ņemot vērā Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturtajā daļā noteikto,
Preiļu novada pašvaldība 2022.gada 21. martā informēja sabiedrību un publicēja paziņojumu par
nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada
administratīvajā teritorijā pašvaldības izdevumā un mājas lapā, nosakot priekšlikumu un iebildumu
sniegšanas termiņu līdz 2022. gada 19.aprīlim, kā arī nosūtīja informāciju par paziņojumu
Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šīs informācijas
ievietošanai attiecīgās ministrijas mājaslapā. Noteiktajā termiņā priekšlikumi vai iebildumi Preiļu
novada pašvaldībā netika saņemti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Ģenētiski
modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu
Atklāti balsojot:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/23 “Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada teritorijā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Izpilddirektors, Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 10: Saistošie noteikumi Nr. 2022/23 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Preiļu novada teritorijā”.
Sagatavotājs: Inese Pedāne

27.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu nosaukumu,
ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi),43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/24“ Par nekustamo
īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu
Preiļu novadā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 11: Saistošie noteikumi Nr. 2022/24“Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru,
ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā” ar trīs pielikumiem;
Paskaidrojuma raksts;
Sagatavoja: Mārīte Bogdanova

28.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/8 “Par mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanu Preiļu novadā” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, M.Bogdanova)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 30.marta vēstuli
Nr. 1-18/2410 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/8”, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 266 "Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu
apmācībai"13. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 678 "Klaiņojošu
suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16. punktu, Veterinārmedicīnas likuma 21.3.pantu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/8 “Par mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā” sekojoši:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu II. nodaļu Mājdzīvnieku reģistrācijas un uzskaites kārtība.
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 8.2 un 8.3. apakšpunktu;
1.3.Papildināt 8.4. apakšpunktu aiz vārda "pasākumos," ar vārdiem " izņemot gadījumus, ja
suns piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, īslaicīgi, ne ilgāk par 10 minūtēm.
1.4.Svītrot saistošo noteikumu 8.6.apakšpunktu;
1.5.Svītrot saistošo noteikumu 9.,10.,11.,12.,13.punktu;
1.6.Papildināt saistošo noteikumu 14.punktu ar vārdiem” Dzīvnieku ķērāju un tā
kontaktinformācija ir pieejama Preiļu novada pašvaldības oficiālajā mājas lapā
www.preili.lv vai SIA “Preiļu saimnieks” mājas lapā”
1.7.Izteikt 15. punktu šādā redakcijā: “ Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar
kontaktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums), nosakot Mājdzīvnieka īpašnieku,
dzīvnieku ķērājs:” un papildināt 15.punktu ar 15.1. un 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.1.nekavējoties paziņo dzīvnieka īpašniekam par dzīvnieka atrašanās vietu
vai par dzīvnieku patversmi vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādi, uz kuru
nogādās noķerto dzīvnieku;
15.2. informē dzīvnieku patversmi par identificēto dzīvnieku un par
nepieciešamību sazināties ar dzīvnieka īpašnieku, ja dzīvnieku ķērājam tas nav
bijis iespējams. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un
aprūpi sedz Mājdzīvnieka īpašnieks.”
1.8.Aizstāt 17.punktā skaitli “14 (četrpadsmit) ar skaitli 3 (trīs) Papildināt aiz vārda "aprūpi"
ar vārdiem “atbilstoši patversmes cenrādim”.
1.9.Aizstāt 18.punktā skaitli “14 (četrpadsmit) ar skaitli 3 (trīs).
1.10. Aizstāt 22.punktā skaitli “8.6.” ar skaitli “8.3”.
1.11. Izveidot jaunu VI. sadaļu “Noslēguma jautājumi”.
2. Nosūtīt precizētus Noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai.

Pielikumā Nr. 12: Precizētie Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/8 “Par mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā”
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

29.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu NR. 2022/9 “Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā precizēšanu”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.03.2022. atzinumu (Nr. 118/2458) Par Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem ūdenssaimniecības jomā,
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 6.punktu, likuma Par
grāmatvedību 7.panta 10.punktu, 2009.gada 3.februāra MK noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punktu,
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/9 “Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi), sekojoši:
1.1. Noteikumu 10.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
10. Līdz kārtējā gada 1.martam īpašnieks iesniedz Reģistra uzturētājam informāciju par ūdens
patēriņa mērītāja rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu.
1.2. Noteikumu 12.punktu papildināt ar “pakalpojuma summa” un izteikt sekojošā redakcijā:
12. Pēc pieprasījuma iesniedz Sistēmas uzturētājam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanas pierādošas dokumentācijas apliecinātas kopijas. Par dokumentāciju var kalpot līgums
par decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai
vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošs attaisnojuma
dokuments, kurā norādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu,
pakalpojumu sniegšanas datums, pakalpojuma summa un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
1.3. Noteikumu 21.punktā svītrot otro teikumu un izteikt sekojošā redakcijā:
21. Par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā biežuma
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 (divām) līdz 70
(septiņdesmit) naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 (divām) līdz 100 (simts) naudas
soda vienībām.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa
Pielikumā Nr. 13: Precizēti saistošie noteikumi Nr. 2022/9 “Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”.
Sagatavoja I.Klindžāne

30.§
Par Preiļu novada domes 2022. gada 24.februāra sēdes lēmuma, protokols Nr.6, punkts 46
“Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izvērtējot Valsts zemes dienesta konstatētās neprecizitātes 2022. gada 24.februāra domes
sēdes, protokols Nr.6, punkts 46 “Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu” lēmumā, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Zemesgrāmatu un “Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” likumiem, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 18 ., 31. un 33. punktu, Grozījums Civillikumā trešo A nodaļu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2022. gada 24.februāra lēmuma, protokols Nr.6, 46 punkta “Par
zemes lietošanas mērķa noteikšanu” pirmo apakšpunktu izsakot sekojoši:
1.1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050774 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) ; zemes lietošanas veidi:
- ganības – 1,6185 ha;
- mežs - 0,1489 ha
- krūmāji - 1,0628 ha
- zeme zem
ūdeņiem – 0,1157 ha;
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,1233 ha;
- zeme zem ceļiem – 0,0599 ha;
- pārējās zemes – 0,1133 ha.
1104 (transporta līdzekļu garāžu apbūve) ; zemes lietošanas veidi:
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,003 ha;
1.2.No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050774 veidojamai zemes vienības daļai
0,003 ha platībā saskaņā ar kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas I.Patmalnieka (sert.
Nr.AB0191) 23.07.2021. izgatavoto grafisko pielikumu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 1104 (transporta līdzekļu garāžu apbūve); zemes lietošanas veids- zeme zem ēkām un
pagalmiem – 0,003 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece
Sagatavotājs: Vita Biezaite

31.§
Par 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.2022/11 “Par sabiedrisko kārtību un
administratīvo atbildību Preiļu novadā ” atcelšanu (protokols Nr.6, 33.§)
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada domes sēdē 2022.gada 24.februārī tika pieņemts lēmums “Par saistošo
noteikumu “Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā” apstiprināšanu”
(protokols Nr.6, 33.§).
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Preiļu novada pašvaldības
2022.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.2022/11 “Par sabiedrisko kārtību un administratīvo
atbildību Preiļu novadā” 2022.gada 01.martā tika nosūtīti (reģ. 01.03.2022., Nr.4.10/ 594) atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM). VARAM
izvērtējusi pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu un 2022.gada 25.martā nosūtīja
Preiļu novada pašvaldībai attiecīgu atzinumu Nr.1-18/2331 (Preiļu novada pašvaldībā reģistrēts
28.03.2022., ar Nr.4.10/933).
Izskatot VARAM 2022.gada 25.marta atzinumu par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada
24.februāra saistošo noteikumu Nr.2022/11 “Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību
Preiļu novadā” tiesiskumu, tika konstatēts:
(1) VARAM ir izteikusi šādus iebildumus:
1.1.Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.2022/11 “Par
sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā” dublē likuma normas;
1.2.Paredzot noteiktu administratīvā pārkāpuma sastāvu pašvaldību saistošajos noteikumos,
nedrīkst dublēties nozaru likumos paredzētie administratīvo pārkāpumu sastāvi;
1.3.Likuma “Par pašvaldībām” 43.pantā ir noteikti vairāki pilnvarojumi pašvaldībām izdot
saistošos noteikumus, un tie ir savstarpēji nošķirti, tādējādi arī saskaņā ar katru
pilnvarojumu ir izdodami atsevišķi saistošie noteikumi.
(2) Kopējais VARAM ieteiktais svītrojumu apjoms pārsniedz 50% no Preiļu novada pašvaldības
2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.2022/11 “Par sabiedrisko kārtību un
administratīvo atbildību Preiļu novadā” apjoma.
Ņemot vērā VARAM ieteikumus, 2022.gada 24.februāra Preiļu novada domē pieņemtais lēmums
“Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā”
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 33.§) ir atceļams.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,43.pantu, 45.pantu, VARAM 2022. gada 25.marta izteikto atzinumu Nr.1-18/2331,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra saistošos noteikumus Nr.2022/11
“Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā” (protokols Nr.6, 33.§).
Sagatavotājs: Ilona Žukova

32.§
Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējošiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2020. gadā ir notikusi administratīvo pārkāpumu sistēmas reforma un normu dekodifikācija,
ir pieņemts Administratīvās atbildības likums un Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem
pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, ir veiktas izmaiņas normatīvajos
aktos, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 25.marta viedokli
(reģ.28.03.2022., Nr.4.10/933) ir nepieciešams Preiļu novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošos
noteikumus Nr.2012/04 “Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā”, Riebiņu novada domes
2006.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Noteikumi par administratīvo atbildību Riebiņu novadā”,
Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.167 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko
kārtību” atzīt par spēku zaudējušiem, jo tie vairs neatbilst normatīvo aktu prasībām.

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".
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi" 3. punktā noteiktajam, lai nedublētu administratīvās atbildības
regulējumu, kas ietverts citos ārējos normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumus,
saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem, turpmāk piemērojot attiecīgo nozari regulējošos
normatīvos aktus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.pantu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi" 3.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.2022/25 “Par Preiļu novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu
Nr.2012/04 “Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā” atzīšanu par spēku
zaudējošiem” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.2022/26 “Par Riebiņu novada domes 2006.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.4
“Noteikumi par administratīvo atbildību Riebiņu novadā” atzīšanu par spēku
zaudējošiem” saskaņā ar pielikumu.
3. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.2022/27 “Par Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.167
“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību” atzīšanu par spēku zaudējošiem” saskaņā ar
pielikumu.
4. 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.
5. 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”.
6. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Preiļu novada pašvaldības mājas lapā
internetā un nodrošināt to pieejamību Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 14:
14 (1) Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/25 “Par Preiļu novada domes
2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2012/04 “Noteikumi par administratīvo atbildību
Preiļu novadā” atzīšanu par spēku zaudējošiem” uz 1 (vienas) lapas un to paskaidrojuma
raksts uz 1 (vienas) lapas;
14 (2) Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2022/26 “Par
Riebiņu novada domes 2006.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Noteikumi par
administratīvo atbildību Riebiņu novadā” atzīšanu par spēku zaudējošiem” uz 1 (vienas) lapas
un to paskaidrojuma raksts uz 1 (vienas) lapas;
14 (3) Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2022/27“Par
Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.167 “Saistošie noteikumi
par sabiedrisko kārtību” atzīšanu par spēku zaudējošiem” uz 1 (vienas) lapas un to
paskaidrojuma raksts uz 1 (vienas) lapas.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

33.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
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/826, kurā pārvalde informē, ka izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva
rīcībā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76560050033 kadastrālās uzmērīšanas dokumentus,
konstatēja, ka Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos (turpmāk – kadastra kartē) zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76560050033 robežas nesakrīt ar 1996.gada 26.jūlija zemes robežu ierādīšanas
aktu un 1996.gada 1.augusta zemes robežu plānu.
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 13.aprīlī veica zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76560050033 datu
labošanu kadastra kartē atbilstoši 1996.gada 26.jūlija zemes robežu ierādīšanas aktam un 1996.gada
1.augusta zemes robežu plānam. Kā rezultātā izveidojās jauna zemes vienība. Izveidotajai zemes vienībai
0.07 ha platībā piešķirts kadastra apzīmējums 76560050325.
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
13.aprīlī aktu Nr.11-12-L/54 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 76560050325 ir iekļauta rezerves zemes fondā.
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:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76560050325 platībā 0,07 ha Preiļu
novada Pelēču 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

34.§
Par nosaukuma piešķiršanu un mērķa maiņu nekustamam īpašumam Rožkalnu pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts N. M., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxx, pilnvarotās personas
D. M. (pilnvara Nr.2005, 31.03.2022.) 31.03.2022. elektroniski parakstīts iesniegums par nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.76640010060, sastāvošam no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76640010060, Preiļu novada Rožkalnu pagastā.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunktu, 32.1 panta trešo
daļu, 53.pantu, un ņemot vērā patreiz spēkā esošo teritorijas plānojumu “Vārkavas novada teritorijas
plānojums 2016.-2026.gadam”, kā arī to, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 76640010060 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.76640010060 nosaukumu “M. P.”.
2. 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.
Sagatavotājs: Irina Vaivode

35.§
Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Preiļu novada pašvaldībai piederošajai zemes vienībai Kooperatīvā iela 3A, Preiļos.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par starpgabala statusa noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu zemes vienībai Kooperatīvā iela 3A, Preiļos, konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra

apzīmējumu 7601 002 1806, platībā 1,6366 ha Kooperatīvā iela 3A, Preiļos, kas ietilpst īpašumā ar
kadastra Nr. 7601 002 1806, ir kadastrāli uzmērīta un reģistrēta Preiļu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000574547 kā Preiļu novada pašvaldības īpašums un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto , atbilst starpgabala
definīcijai, jo tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 un 17.8. punktu ,Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas
apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes starpgabala statusu zemes vienībai Kooperatīvā iela 3A,Preiļos,ar kadastra
apzīmējumu 7601 002 1806,platībā 1,6366 ha.
2. Zemes vienībai Kooperatīvā iela 3A,Preiļos, ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1806, platībā
1,6366 ha mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0900 ( neapgūta sabiedriskās nozīmes
objektu apbūves zeme ) uz 0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
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
Sagatavotājs: Vita Biezaite

36.§
Par zemes vienības platības precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Geo Forest”, reģ. nr. 41503066202, juridiskā
adrese Gaismas iela 4-24, Daugavpils, mērnieka V. B. (sert. Nr.AB0192) 2022.gada 8.aprīļa
iesniegumu - sniegto mērnieka informāciju par mērniecības darbu veikšanu Preiļu novada Rušonas
pagastā nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 76700030137, konstatēts, ka zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76700030137 platība un konfigurācija pēc kadastrālās uzmērīšanas neatbilst
Riebiņu novada domes 2008.gada 30.septembra sēdes lēmumam nr.6 (protokols Nr.18) “Par
pašvaldībai piekrītošās zemes izvērtēšanu” grafiskajam pielikumam.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības
reģistrētā platība ir 0,4 ha, atbilstoši kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienības platība ir 0,2409ha.
Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu
(Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai
ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu
pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu
par zemes gabala precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var
atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti),

Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700030137 platību atbilstoši zemes robežu
plānam, nosakot, ka tā ir 0,2409 ha.
Pielikumā Nr. 15: Zemes robežu plāns
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

37.§
Par adreses maiņu.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. N., adrese: xxxxxxxxx 2022. gada 04. aprīļa iesniegumu (reģ.05.04.2022., Nr.415-1/346) par adreses maiņu būvēm, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76580040349 Preiļu novada Preiļu pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 13.panta 4.daļu,
Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu un
16.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi būvēm ar kadastra apzīmējumiem 76580040349001 un 76580040349002, kuras
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580040349 Preiļu novada Preiļu pagastā no “M
G”, Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 uz “O M”, Jaunsaimnieki , Preiļu pag.,
Preiļu nov., LV-5301
1 pielikums
Ministru Kabineta 2021. gada29. 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
Adresācijas
(adreses
objekts (viensēta,
piešķiršana,
ēka, apbūvei
maiņa, tai
paredzēta zemes
skaitā adreses

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

Adresācijas objekta
esošā adrese, ja tāda
ir

Esošā
adresācijas
objekta kods
adrešu

Adresācijas objekta
jaunā adrese

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
funkcionāli

Cita informācija, ja tāda ir

pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana vai
esošās adreses
saglabāšana)

vienība un telpu
grupa)

kadastra apzīmējums,
ja tāds ir

1

2

3

4

5

6

7

8

76580040349001
76580040349002

“Mirdzošais
Gliemežvāks”,
Jaunsaimnieki, Preiļu
pag., Preiļu nov., LV5301

106324720

“Ošu Mājas”,
Jaunsaimnieki , Preiļu
pag., Preiļu nov., LV5301

-

-

Viensēta
maiņa
76580040349

klasifikatorā,
ja tāds ir

saistīto
objektu
jaunais
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir

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

38.§
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Daugavpils ielā 64A, Preiļos, Preiļu novadā, 3,1806 ha
platībā, kadastra apzīmējums 7601 006 1804 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums)
pārņemšanu pašvaldības īpašumā, konstatēts:
(1) Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3,1806 ha platībā, kadastra apzīmējums
76010061804.
(2) Nekustamais īpašums ierakstīts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000191113
uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā. No 2006.gada 20.janvāra pārņemts SIA
“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (iepriekš – VAS “Privatizācijas aģentūra”)
valdījumā.
(3) Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.-2031.gadam Nekustamais īpašums
atrodas jauktas centra apbūves teritorijā. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā Nekustamajam īpašumam reģistrēts lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001).
(4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.1 panta pirmo daļu - Valstij
vai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos
ierobežojumus rīcībai ar piekritīgo nekustamo īpašumu un šā likuma 42. panta nosacījumus,
var nodot īpašumā bez atlīdzības, ja valstij vai pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums
tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda vienlaikus ar ieguvēja īpašuma
tiesību nostiprināšanu uz attiecīgo īpašumu.
(5) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts paredz novada domes tiesības
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
(6) Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikta pašvaldības funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana.

(7) Preiļu novada pašvaldības atbildīgie speciālisti veikuši nekustamā īpašuma apsekošanu ar
mērķi – vizuāli novērtēt īpašum atrašanās vietu, iespēju izmantot īpašumu pašvaldības
funkciju pildīšanai. Konstatēts, ka īpašums atrodas izdevīgā vietā: tuvu pilsētas centram, pie
valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi. Nekustamais īpašums robežojas ar
pašvaldībai piederošu īpašumu Daugavpils ielā 64, Preiļos, kas ļautu apvienot abus īpašumus
vienā. Otrā ielas pusē atrodas pilsētas atpūtas zona: pludmale ar volejbola laukumu, BMX
trasi, tenisa kortiem. Secināts, ka nekustamais īpašums var tikt izmantots lielāka stāvlaukuma
ierīkošanai, kas nepieciešams automašīnu, autobusu novietošanai sacensību laikā, ekskursiju
autobusiem. Līdz ar to īpašums varētu tikt izmantots sabiedrības interesēs atbilstoši likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajai pašvaldības funkcijai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 2.punktu, šā likuma 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. pantu pirmo un otro
daļu un 421. pantu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Finanšu ministriju un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izskatīt iespēju
nodot Preiļu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu - zemes vienību
Daugavpils ielā 64A, Preiļos, Preiļu novadā, 3,1806 ha platībā, kadastra apzīmējums 7601
006 1804, likumā „Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas – laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, nodrošināšanai.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa, Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 16: Kartes skata izdruka, izdruka no teritoriālplāna
Sagatavoja I.Klindžāne, V.Biezaite

39.§
Par Preiļu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz 2001.gada 12.aprīļa Preiļu rajona Preiļu novada domes sēdes lēmumu,
protokols Nr.4, punkts 3 tika apstiprināti grozījumi Preiļu novada pašvaldības nolikumā, ar kura
8.punktu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem
izveidoja Preiļu novada pašvaldības Preiļu pilsētas zemes komisiju 3 cilvēku sastāvā.
Likuma “Par zemes komisijām” 11.pants noteic, ka pagastu un pilsētu zemes komisijas
izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana
attiecīgajā pašvaldības teritorijā vai visā valstī. Pagastu un pilsētu zemes komisijām šajā termiņā savi
arhīvi jānodod Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļai. Dokumentācijai jābūt sakārtotai
atbilstoši arhīvu noteikumiem.
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu pilsētu zemes
komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu

par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta
ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.42 „Par zemes reformas
pabeigšanu Preiļu novada Preiļu pilsētā” Preiļu pilsētā ir izsludināta zemes reformas pabeigšana.
Preiļu pilsētas zemes komisijas lietas nodotas Valsts zemes dienesta Latgales teritoriālās
struktūrvienības arhīvā 2022. gada 4.aprīlī ar aktu Nr. 17-05.4/10 „Par pilsētas zemes komisiju
dokumentu nodošanu un pieņemšanu”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 14. novembra grozījumu likumā “Par zemes
komisijām” 3. punktam Centrālā zemes komisija darbību izbeidza 2021. gada 31. jūnijā. Līdz ar
minēto Preiļu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanas saskaņošana ar Centrālo zemes komisiju
vairs nav iespējama.
Ievērojot to, ka Preiļu pilsētas zemes komisija savu arhīva dokumentāciju Valsts zemes
dienestam ir nodevusi, Preiļu novada pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par zemes komisijas darbības
izbeigšanu Preiļu pilsētā un par pieņemto lēmumu jāinformē Valsts zemes dienests.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Preiļu pilsētas zemes komisijas darbību.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

40.§
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas sastāvā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada domē saņemts M. A. iesniegums (19.04.2022., reģistrēts ar Nr. 5.15/70) ar
lūgumu atbrīvot no Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas locekļa amata. Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 4.punkts paredz: Komisijas skaitlisko un
vārdisko sastāvu un tā izmaiņas apstiprina DOME. Komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekļi, no
kuriem Komisijas sastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks, 3 komisijas locekļi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Preiļu novada
pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts
16.07.2021.) 4.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot M. A. no Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas locekļa amata ar 29.04.2022.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas locekļa amatā I. V. no 02.05.2022.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite.
Sagatavoja I.Klindžāne

41.§
Par zemes nomu
Deputāts L.Pastars informē, ka balsojumā nepiedalās 41.7. un 41.8. apakšpunktos.
41.1.
M. U. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. U., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
28.marta iesniegumu par 2012.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.U-1A pagarināšanu
Patmalniekos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā, 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620070310 1,6ha
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.
3.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar M. U., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

41.2.
D. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
28.marta iesniegumu par 2012.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.U-1A pagarināšanu
Zeiniškos, Rušonas pagastā Preiļu novadā, 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 7,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76700110332 Zeiniškos, Rušonas pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.Noteikt nomas maksu 50,00 EUR/ha (plus PVN) gadā.
3.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar D. A., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

41.3.
M. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. D., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
31.marta iesniegumu par 2012.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma nr.D-3 pagarināšanu
Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 53., 31.punktu, domes 2022.gada 27.janvāra
lēmumu Nr.27 “Saistošie noteikumi Nr.2022/4 par neapbūvēta Preiļu novada pašvaldībai piederoša
vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 2.2. punktu “par zemes gabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 –
3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā EUR 10,00 gadā”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu 0,07ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76480020150 Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 10,00 EUR (plus PVN) gadā.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar M. D., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.4.
V. U. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. U., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
30.marta iesniegumu par 2017.gada 13.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma nr.U-3 pagarināšanu
Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā, 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480020362 0,5ha
platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480020482 2,0ha platībā un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 76480020615 0,3715ha Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā. Zemes
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 53,00 EUR EUR/ha (plus PVN) gadā par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76480020482.
2.1.Noteikt nomas maksu 53,00 EUR EUR/ha (plus PVN) gadā par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76480020362 un 76760020615, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā
par katru zemes gabalu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar V. U., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.5.
S. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. Š., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxx 2022.gada 8.aprīļa
iesniegumu par 2017.gada 14.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma nr.Š-7 pagarināšanu Antānos,
Silajāņu pagastā Preiļu novadā, 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760040445 0,1991ha
platībā Antānos, Silajāņu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

2.Noteikt nomas maksu 50,00 EUR EUR/ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par zemes gabalu.
3.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar S. Š., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.6.
J. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
8.aprīļa iesniegumu par 2002.gada 2.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma nr. B-2 pagarināšanu
Pivovaros, Riebiņu pagastā Preiļu novadā, 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 9,7ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76620070270 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.
3.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar J. B., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.7.
N. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
11.aprīļa iesniegumu par 2011.gada 12.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma nr. P-12 pagarināšanu
Kozuļņos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā, 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" – 1 (Lauris Pastars)

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 2,7ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76800030308 Stabulnieku pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.Noteikt nomas maksu 54,00 EUR/ha (plus PVN) gadā.
3.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar N. P., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.8.
N. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
11.aprīļa iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030245 1,4ha platībā
iznomāšanu Meža Trūpos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28., 29.8.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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" – 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 1,4ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76800030245 Stabulnieku pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.Noteikt nomas maksu 54,00 EUR/ha (plus PVN) gadā.
3.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar N. P., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.9.
J. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxxx 2022.gada
8.aprīļa iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu Galēnu pagastā Preiļu novadā, 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:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 1,12ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76480020607, zemes vienību 2,71ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480040269 un zemes
vienību 1,28ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480040199, Galēnu pagastā Preiļu novadā.
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
2.Noteikt nomas maksu 53,00 EUR/ha (plus PVN) gadā.
3.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar J. K., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.10.
D. F. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. F., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxx2022.gada 5.aprīļa
iesniegumu par 2014.gada 22.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma nr. F-1 izbeigšanu 0,5ha platībā,
zemes vienības kadastra apzīmējums 76700110332, Zeinišķos, Rušonas pagastā, Preiļu novadā,
pamatojoties uz 2021.gada 19.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.F-1 5.punkta otro apakšpunktu,
kas nosaka zemes nomas līguma izbeigšanos: “Noslēgtais līgums zaudē likumisko spēku abpusējas
vienošanās gadījumā”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas attiecības 0,5ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76700110332.
2. Lauzt 2014.gada 22.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.F-1 0,5ha platībā 2.1. Atzīt par
spēkā neesošu 2019.gada 21.augustā noslēgto Vienošanos Nr.1 par zemes nomas līguma
pagarināšanu līdz 2024.gada 21.janvārim.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.11.
N. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. Z., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxx 2022.gada 8.aprīļa
iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700060103 4,3979ha platībā un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76700060105 11,0ha platībā iznomāšanu Catlakšos, Rušonas
pagastā Preiļu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas

un apbūves tiesības noteikumi”, 28., 29.8.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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Izbeigt zemes nomas tiesības N. T. (miris), zemes vienības kadastra apzīmējums 76700060105
(11,0ha), zemes vienības kadastra apzīmējums 76700060103 (4,3979ha).
2.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 4,3979ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76700060103 un zemes vienību 11,0ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700060105 Rušonas
pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.Noteikt nomas maksu 50,00 EUR/ha (plus PVN) gadā.
4.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar N. Z., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.12.
V. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. G., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxx 2022.gada 12.aprīļa
iesniegumu par 2017.gada 22.februārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.G-1 pagarināšanu Galēnos,
Galēnu pagastā Preiļu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 53., 31.punktu, domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.27
“Saistošie noteikumi Nr.2022/4 par neapbūvēta Preiļu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša
zemesgabala nomas maksu” 2.2. punktu “par zemes gabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā EUR 10,00 gadā”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu 0,12ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76480020239 Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 10,00 EUR (plus PVN) gadā.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar V. G., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.13.
S. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxx 2022.gada 12.aprīļa
iesniegumu par 2017.gada 18.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.L-1 pagarināšanu Galēnos,
Galēnu pagastā Preiļu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 53., 31.punktu, domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.27
“Saistošie noteikumi Nr.2022/4 par neapbūvēta Preiļu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša
zemesgabala nomas maksu” 2.2. punktu “par zemes gabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā EUR 10,00 gadā”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu 0,09ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76480020239 Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 10,00 EUR (plus PVN) gadā.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar S. L., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.14.
Zemnieku saimniecības “Kalnieši-2” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Zemnieku saimniecības “Kalnieši-2” , reģistrācijas Nr.41501017132, adrese:
“Kalnieši”, Augustova, Saunas pagasts, Preiļu novads, 2022.gada 06.aprīļa iesniegumu (reģ.
06.04.2022. Nr.4.11/1037) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 001 0109 platībā 16,6
ha Saunas pagastā Preiļu novadā nomas līguma pagarināšanu, konstatēts:
(1) Starp Preiļu novada domi, reģ.Nr.90000065720, un zemnieku saimniecību “Kalnieši-2”,
reģ.Nr. reģistrācijas Nr.41501017132, 2017.gada 01.jūnijā tika noslēgts Lauku apvidus zemes
nomas līgums Nr.4-25/2017/28, kura darbības termiņš ir līdz 2022.gada 31.maijam.
(2) Zemnieku saimniecība “Kalnieši - 2”, reģ.Nr. 41501017132, lūdz pagarināt 01.06.2017.
Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.4-25/2017/28 darbības termiņu uz vienu gadu.
(3) 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.
(4) 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.

(5) Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 01.jūlija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves noteikumi” 53.punktu Iznomātājs, izvērtējot lietderības
apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas
līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā noteikto nomas līguma termiņu.
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, Ministru
kabineta 2018.gada 01.jūlija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
noteikumi” 53.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2017.gada 01.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.4-25/2017/28 ar
zemnieku saimniecību “Kalnieši -2”, reģ.Nr.41501017132, uz 1 (vienu) gadu, tas ir, līdz
2023.gada 31.maijam.
2. Noteikt, ka Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu EUR 53,00/ ha plus PVN gadā, bet
ne mazāk kā 28,00 plus PVN gadā.
3. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskajai un iepirkumu daļai noslēgt vienošanos ar
zemnieku saimniecību “Kalnieši-2”, reģ.Nr. reģ.Nr.41501017132 par 2017.gada 01.jūnija
Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.4-25/2017/28 pagarinājumu uz 1 (vienu) gadu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, Juridiskā un
iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

41.15.
G. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts G. I., deklarētā adrese:xxxxxxxxxxxxx iesniegums (23.03.2022., Nr.IESN/299) par
pašvaldības zemes nomas tiesību pagarināšanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši MK
15.08.2007. noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas pirmreizējās tiesības G. I., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese:
xxxxxxxxxxxxx, uz daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums

76420040222, t.i. uz 2,2 ha platībā, Aglonas pagastā uz 5 gadiem, saglabājot noteikto nomas
maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN) gadā.
2. Noslēgt attiecīgu vienošanos par izmaiņām zemes nomas līgumā.
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

41.16.
I. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts I. M., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxxx, iesniegums (11.04.2022., Nr.IESN/393) par
pašvaldības zemes nomas tiesību pagarināšanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši MK
15.08.2007. noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas pirmreizējās tiesības I. M. personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese:
xxxxxxxxxxx, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums
76420010073, Aglonas pagastā uz 1 gadu, saglabājot noteikto nomas maksu 0,5% no zemes
kadastrālās vērtības gadā (plus PVN) gadā.
2. Noslēgt attiecīgu vienošanos par izmaiņām zemes nomas līgumā.
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

41.17.
A. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts A. V., deklarētā adrese:xxxxxxxxxxxxx, iesniegums (23.03.2022., Nr.IESN/296)
par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un atbilstoši 19.06.2018.
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28.,30.4.
un 29.8. punktam,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības A.V., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese:
xxxxxxxxxxxxx, uz sekojošām, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, lauksaimniecībā
izmantojamām daļām Aglonas pagastā:
- 4,8 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420050250,
- 1,5 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420050119.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 6 gadiem ar gada nomas maksu 43,00 EUR / ha (plus PVN) gadā,
bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par katru zemes gabalu.
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

41.18.
A. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts A. M., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxxxx, iesniegums (24.03.2022., Nr.4.15.1/305)
par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un atbilstoši 19.06.2018.
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28.,30.4.
un 29.8. punktam,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības A. M., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxxx,
uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, lauksaimniecībā izmantojamo daļu Aglonas pagastā
2,3 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420020088.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 6 gadiem ar gada nomas maksu 43,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet
ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemes gabalu.
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

41.19.
I. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts I. B., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxxxxx, iesniegums (08.04.2022., Nr.4.15.1/383)
par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un atbilstoši 19.06.2018.
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28.,30.4.
un 29.8. punktam,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības I. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxx, uz
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, lauksaimniecībā izmantojamo daļu Aglonas pagastā 1,0
ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420010061.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 6 gadiem ar gada nomas maksu 43,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet
ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemes gabalu.
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

41.20.
A. E. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. E., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxx 2022.gada 19.aprīļa
iesniegumu par 2017.gada 22.februārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.E-1 pagarināšanu Galēnos,
Galēnu pagastā Preiļu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 53., 31.punktu, domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.27
“Saistošie noteikumi Nr.2022/4 par neapbūvēta Preiļu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša
zemesgabala nomas maksu” 2.1. punktu “par zemes gabalu līdz 500 m2 – 3% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā EUR 7,00 gadā”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu 0,05ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76480020239 Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 7,00 EUR (plus PVN) gadā.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar A. E., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

42.§

Par zemes ierīcības projektu izstrādi
42.1.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Elksnāji”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. M. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā xxxxxxxxxxx 2022.gada 24.marta
iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxx sadalīšanu nekustamajā īpašumā
„E”, kadastra numurs xxxxxxx, sadalot zemes vienību divos zemes gabalos, kas atrodas Aglonas
stacijā, Rušonas pagastā, Preiļu novadā. Nekustamā īpašuma „E” sadalāmās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxxx platība ir 6,4ha, tā sadalāma 2,7ha un 3,7ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas
plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, izmantošanas nosacījumiem Riebiņu
novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”:
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „E”, kadastra Nr.
xxxxxxxxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx (platība 6,4ha), zemes vienību
sadalot divos zemes gabalos 2,7ha un 3,7ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība, kods 0101).
3.1 Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,7ha) plānoto nosaukumu „J”.
4.Noteikt paliekošā zemes gabala (3,7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
5.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto
teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus,
virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 2000 (vektordatu
(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas būvvaldē, Latvijas
valsts ceļi AS un apstiprināšanas Preiļu novada domē.
Pielikumā Nr. 17: Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

42.2.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “J m”
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dizozols”, reģ. nr. 40203227482, pilnvarotās
personas E. G. 2022.gada 13.aprīļa iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx
sadalīšanu nekustamajā īpašumā „J m”, kadastra numurs xxxxxxxxxx, sadalot zemes vienību divos
zemes gabalos, kas atrodas Riebiņu pagastā, Preiļu novadā. Nekustamā īpašuma „J m” sadalāmās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx platība ir 14,8ha, tā sadalāma 6,18ha un
8,62ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas
plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, izmantošanas nosacījumiem Riebiņu
novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”:
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „J m”, kadastra Nr. xxxxxxx,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx (platība 14,8ha), zemes vienību sadalot divos
zemes gabalos 8,62ha un 6,18ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (6,18ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-mežsaimniecība, kods 0201).
3.1 Noteikt atdalāmā zemes gabala (6,18ha) plānoto nosaukumu „J m”.
4.Noteikt paliekošā zemes gabala (8,62ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
4.1.Paliekošai plānotajai zemes vienībai saglabāt ēkām VARIS reģistrēto adresi: “Jāzepa mājas”,
Kalnacki, Riebiņu pagasts, Preiļu novads (kods 103402314).
5.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto
teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus,
virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 2000 (vektordatu
(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas būvvaldē, Latvijas
valsts ceļi AS un apstiprināšanas Preiļu novada domē.
Pielikumā Nr. 18: Grafiskais pielikums

Sagatavotājs: Ināra Upeniece

43.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
43.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Z”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs AA0113, 2022.gada
8.aprīlī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam „Z”, kadastra numurs xxxxxxx, kas atrodas Rušonas 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Z” (kadastra nr. xxxxxxxx), par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx (platība 5,8ha) sadalīšanu divos zemes
gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr.1 (3,3ha, kadastra apzīmējums xxxxx) zemes izmantošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.1. Plānoto atdalāmo zemes vienību Nr.1 (3,3ha) pievienot nekustamajam īpašumam “R”, kadastra
nr. 76700110172.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (2,5ha, kadastra apzīmējums xxxxxx) zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.1. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (2,5ha) atstāt spēkā ēkām VARIS piešķirto adresi:
“Z”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Preiļu novads (kods 106440260).
4. Zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
6. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā pārvaldē 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

43.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Preiļu VJMDU Romas
katoļu draudzes īpašums”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs AA0113, 2022.gada
13.aprīlī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam „Preiļu VJMDU Romas katoļu draudzes īpašums”, kadastra numurs 76620070206, 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „ Preiļu VJMDU Romas katoļu
draudzes īpašums”, kadastra numurs xxxxx, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx
(platība 2,42ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr.1 (1,42ha, kadastra apzīmējums xxxxxxxxx) zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
2.1. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr.1 (1,42ha) piešķirt nosaukumu “B”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (1,0ha, kadastra apzīmējums 76620040217) zemes
lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).
3.1. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (1,0ha) piešķirt nosaukumu “Busiņi”.
3.2.Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (1,0ha) atstāt spēkā ēkām VARIS reģistrēto adresi:
“Kalna Sprindži 2”, Sprindži, Riebiņu pagasts, Preiļu novads (kods 106539048).
4. Zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
5. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā pārvaldē 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

43.3.
Par zemes ierīcības projekta “K” apstiprināšanu, SIA “GEO Latgale” iesnieguma
izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot SIA “GEO Latgale”, reģ. Nr.51503066261, 2022.gada 14.aprīļa iesniegumu
(reģ.14.04.2022., Nr.SAN/1140) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „K” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums xxxx, konstatēts,
ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „K” Preiļu novada Pelēču pagastā,
zemes vienības kadastra apzīmējums xxxxxxxx ir izstrādājusi zemes ierīkotāja M. G.,(sertifikāta
Nr.AA0161).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.6 punktu un 26. punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „K” Preiļu novada Pelēču
pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums xxxxxxxxxx.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 3,15 ha (plānotais kadastra apzīmējums xxxxxx)
saglabāt esošo nosaukumu “K”,esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), uz zemes gabala esošajām ēkām saglabāt esošo,
VARIS reģistrēto adresi “K”, Bramaņi, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 2,74 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7656
002 0334) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Plānoto zemes vienību Nr. 2 ar plānoto platību 2,74 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7656 002
0334) un no īpašuma atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0330 platībā 2,48
ha (kopā apmēram 5,22 ha) iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu “R K ”, nosakot 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

1 pielikums
Ministru Kabineta 2021. gada29. 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,
Adresācijas objekta un,
maiņa, tai skaitā
Adresācijas objekts
ja nepieciešams, ar to
adreses pieraksta
(viensēta, ēka, apbūvei
funkcionāli saistīto
formas precizēšana,
paredzēta zemes
objektu kadastra
likvidēšana vai
vienība un telpu grupa)
apzīmējums, ja tāds ir
esošās adreses
saglabāšana)

1

Esošās adreses
saglabāšana

Adresācijas
objekta esošā
adrese, ja tāda ir

Esošā
adresācijas
objekta kods
adrešu
klasifikatorā,
ja tāds ir

Adresācijas
objekta jaunā
adrese

6

2

3

4

5

Dzīvojamā māja,
saimniecības ēkas

76560020331001
76560020331002
76560020331003
76560020331004
76560020331005
76560020331006
76560020331007
7656002033108
76560020331009
76560020331010
76560020331011

“Krastusalas”,
Bramaņi, Pelēču
pag., Preiļu nov.,
LV-5320

105567426

Sagatavotājs: Vita Biezaite

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
funkcionāli
saistīto
Cita informācija, ja tāda ir
objektu
jaunais
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir
7

8

-

-

43.4.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “T”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts SIA “TP Aģentūra”, reģ. Nr.45403031893, mērnieces Z. L, sertifikāta numurs
AA0030, 13.04.2022. elektroniski parakstīts iesniegums par izstrādātā zemes ierīcības projekta ””T”,
Kaļvi, Upmalas pagasts, Preiļu novads” apstiprināšanu.
Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxx atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam, ka tas izstrādāts atbilstoši Preiļu novada
pašvaldības 2022.gada 27.janvāra lēmuma (protokols Nr.4., 34.2§) “Par nekustamā īpašuma sadali”
nosacījumiem.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “T” (kadastra Nr.xxxxxxxxx) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx (platība 6.0ha) sadalei 2 (divās) atsevišķās zemes
vienībās.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr.1 (3.2ha, kadastra apzīmējums xxxxxxxxx) nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.1 (3.2ha, kadastra apzīmējums 76900060232) un uz tās esošajām
ēkām saglabāt esošo īpašuma nosaukumu “Tūjas” un esošo, VARIS reģistrēto adresi: ”T”, Kaļvi,
Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335.
4. Plānotajai zemes vienībai Nr.2 (2.8ha, kadastra apzīmējums 76900060231) noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
5. Plānoto zemes vienību 76900060231 iekļaut jaunā zemes īpašumā ar jaunu nosaukumu “T L”.
6. Zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
Sagatavotājs: Irina Vaivode

Pielikums
Informācija par zemes vienību adresi
Veiktā darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana vai

Adresācijas
objekts
(viensēta,
ēka,
apbūvei
paredzēta
zemes
vienība un

Esošā
Adresācijas objekta un,
Adresācijas adresācijas
ja nepieciešams, ar to
objekta esošā objekta kods
funkcionāli saistīto
adrese, ja
adrešu
objektu kadastra
tāda ir
klasifikatorā,
apzīmējums, ja tāds ir
ja tāds ir

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams, ar
Adresācijas
to funkcionāli
objekta jaunā
saistīto objektu
adrese
jaunais kadastra
apzīmējums, ja
tāds ir

Cita
informācija, ja
tāda ir

esošās adreses telpu
saglabāšana)
grupa)
1

Saglabāšana

Adreses
likvidēšana

2

Zemes
vienība,
ēkas

Zemes
vienība

3

4

76900060173001
76900060173005
76900060173006
76900060173007
76900060173008
76900060173009
76900060173010
76900060173011
76900060173012
76900060173015
76900060173016

76900060173

5

”Tūjas”,
Kaļvi,
Upmalas
pagasts,
Preiļu
novads,
LV-5335

6

7

”Tūjas”,
Kaļvi,
Upmalas
pagasts,
Preiļu
novads,
LV-5335

”Tūjas”,
Kaļvi,
Upmalas
pagasts,
Preiļu
novads,
LV-5335

_

8

76900060232, Nosaukums
zemei
“Tūjas”

Nosaukums
76900060231,
“Tauriņu
zemei
Lauki”

44.§
Par nekustamā īpašuma sadali
44.1.
Par nekustamā īpašuma “D” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Trovent”, reģ. nr.
40103965785, juridiskā adrese Rīga, Annas Sakses iela 10, 2022.gada 23.marta iesniegumu par
nekustamā īpašuma “D” 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “D”, kadastra nr. xxxxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxx 8,3ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.

2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums xxxxxx zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “M D”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

44.2.
Par nekustamā īpašuma “B” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxx 2022.gada 1.aprīļa
iesniegumu par nekustamā īpašuma “B” sadalīšanu Sīļukalna pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “B”
sastāvā ir divas zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2014. un 2022.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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “B”, kadastra nr. xxxxxxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxxx 0,1937ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums xxxxxxxxx, zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu "B".
4. Atstāt spēkā ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, VARIS
piešķirto adresi: “B”, Bernāni, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads (kods 106330138).
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 – I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

44.3.
Par nekustamā īpašuma “L” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. Z., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxx, 2022.gada 8.aprīļa
iesniegumu par nekustamā īpašuma “L” sadalīšanu Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “L”
sastāvā ir trīs zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2010.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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “L”, kadastra nr. xxxxxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxx 2,7ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums xxxxxxxxx, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “M L”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

44.4.
Par nekustamā īpašuma “V” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxx, M. K., personas kods xxxxxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxx 2022.gada 8.aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma “V”
sadalīšanu Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “V” sastāvā ir piecas 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “V”, kadastra nr. xxxxxxxxx, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem xxxxxxxxxx 3,4ha platībā un xxxxxxxxxx 1,2ha platībā, izveidojot jaunu
īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībām, kadastra apzīmējumi xxxxxxxxxxx un xxxxxxxxxx, zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “M V”.

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

44.5.
Par nekustamā īpašuma „Z” sadali Rožkalnu pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieka N. L. pilnvarotās personas SIA Privāts mežs, juridiskā adrese:
Matīsa iela 78A, Rīga, pārstāvja K. G. iesniegums (22.02.2022., Nr.IESN/193) par viņam piederošā
nekustamā īpašuma „Z” sadali.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “Z”, kadastra Nr.xxxxxxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Z m” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxx.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76640010020 no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

44.6.
Par nekustamā īpašuma „S” sadali Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes kopīpašnieku: J. Š. pilnvarotās personas I. P., uzrādītā adrese: xxxxxxxxxx,
un A. K., deklarētā adrese:xxxxxxxxxxx iesniegums (03.03.2022., Nr.4.14.1/702) par viņiem
piederošā nekustamā īpašuma „S” sadali.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “S”, kadastra Nr.xxxxxxxxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”L” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxxx.
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

44.7.
Zemnieku saimniecības “Korsikova” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Zemnieku saimniecības “Korsikova”, reģ. Nr.47701004525, adrese “Korsikova”,
Preiļu pagasts, Preiļu novads, 2022. gada 25.marta iesniegumu (reģ. 25.03.2022., SAN/926) par
nekustamā īpašuma “K M” ar kadastra Nr.xxxxxxxxxxxxx Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
xxxxxxxxxxxxx “K M” Preiļu novada Preiļu pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxxxx - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx atdalīt apmēram 0,4 ha
2. Atdalāmo zemes vienību apmēram 0,4 ha platībā iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu “Ā”
un mainīt esošo, VARIS reģistrēto adresi no “KM”, Mazie Leiči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV5301 uz “Ā”, Mazie Leiči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 0,4 ha platībā noteikt plānoto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).

4 Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo nosaukumu “K M”, un esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība)
5. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
6. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 2000
pamatnes.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
10. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada
domē.
11. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

44.8.
Ē. Ž. pilnvarotās personas E. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Ē. Ž., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, pilnvarotās
personas Ex Bx, personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxx kurš darbojas uz 29.03.2022. gada
pilnvaras Nr.1222 pamata 2022. gada 08.aprīļa iesniegumu (reģ. 08.04.2022. SAN/371) par
nekustamā īpašuma “K-1” ar kadastra Nr.xxxxxxx Preiļu novada Preiļu pagastā, sadali, pamatojoties
uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu , Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “K-1” ar kadastra Nr.xxxxxx Preiļu novada Preiļu pagastā
(sastāv no trim zemes vienībām) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxx platībā 5,4 ha
neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx platībā 5,4 ha iekļaut jaunā īpašumā
ar jaunu nosaukumu “B”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx platībā 5,4 ha saglabāt esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība)

4. Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxxxxxxxxx platībā 0,3 ha un
xxxxxxx platībā 0,6 ha , saglabāt esošo nosaukumu “K-1” un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxx platībā 0,3 ha saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), zemes vienībai xxxxxxxxxx platībā 0,6 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).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

44.9.
Par nekustamā īpašuma „K” sadali Upmalas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieces S. Č., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxxx iesniegums (25.03.2022.,
Nr.IESN/308) par viņai piederošā nekustamā īpašuma „K” sadali.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, LR MK 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “K”, kadastra Nr.xxxxxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”S” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxxxxx.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxxx no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

44.10.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxxxxx Preiļu novada Preiļu pilsētā, kura ietilpst īpašumā ar kadastra numuru xxxxxxxxxx,
sadali divās zemes vienībās, pamatojoties uz likumu” Par pašvaldībām” 21 pantu,

Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx Preiļu pilsētā
atbilstoši lēmuma grafiskajam pielikumam, divos zemes gabalos .
2. Noteikt, ka grafiskajā pielikumā ar Nr. 1 apzīmētajam zemes gabalam platība ir apmēram 38,74
ha un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa);
3. Noteikt, ka grafiskajā pielikumā ar Nr.2 apzīmētajam zemes gabalam platība ir apmēram 0,3 ha
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa), jaunizveidoto zemes vienību
apmēram 0,3 ha platībā iekļaut jaunā īpašumā ar nosaukumu “Zaļumi”.
4. Noteikt , ka sadales rezultātā izveidotās zemes vienības paliek piekritīgas pašvaldībai.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā Nr. 19: Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: Vita Biezaite

44.11.
J. U. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. U., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxx 2022.gada 13.aprīļa
iesniegumu (13.04.2022., Nr.4.15.1/406) par nekustamā īpašuma “Rožu mājas” Preiļu novada
Vārkavas pagastā sadali, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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”, Ministru
kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 32.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “R m” ar īpašuma kadastra Nr.xxxxxxxxxxxxxx Preiļu
novada Vārkavas pagastā, sastāvošu no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem

2.
3.

4.

5.
6.
7.

xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx divos atsevišķos īpašumos neizstrādājot zemes
ierīcības sadales projektu.
Atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxxxxx xxxxxxxxx un iekļaut jaunā
īpašumā ar jaunu nosaukumu “L”.
Atdalāmajām zemes vienībām xxxxxxx (1.5 ha platībā) un xxxxx (0,2 ha platībā) ar
plānoto nosaukumu “L” saglabāt zemes lietošanas mērķi 0101 - zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Īpašumā “R m” paliekošajām zemes vienībām xxxxxxx (4,7 ha platībā) un xxxxxxxxxxx
(0.1 ha platībā) mainīt esošo zemes lietošanas mērķi no 0101 - zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0201 - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx saglabāt esošo, VARIS
reģistrēto adresi atbilstoši pielikumam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode

Sagatavotājs: Irina Vaivode

Pielikums
Informācija par zemes vienības adresi
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

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

Adresācijas objekta
un, ja
nepieciešams, ar to Adresācijas
funkcionāli saistīto objekta esošā
objektu kadastra
adrese, ja tāda ir
apzīmējums, ja
tāds ir

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

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

1

2

3

4

5

7

Zemes
Saglabāšana
vienība

76940010116

Miera iela 17
Vārkava
Vārkavas pag.,
Preiļu nov. LV5337

Saglabāšana Ēkas

76940010116001
76940010116002
76940010116003
76940010116004
76940010116005
76940010116006
76940010116007
76940010116008

Miera iela 17
Vārkava
Vārkavas pag.,
Preiļu nov.LV5337

6

_

Miera iela 17
Vārkava
Vārkavas pag.,
Preiļu nov.
LV-5337

_

Miera iela 17
Vārkava
Vārkavas pag.,
Preiļu nov.LV5337

8

_

Zemes
īpašuma
nosaukums
“Lielmārtiņi”

_

Zemes
īpašuma
nosaukums
“Lielmārtiņi”

44.12.
L. B.-R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieces L. B.-R., personas kods xxx-xxx, iesniegums (05.04.2022., Nr.415.1/345) par nekustamā īpašuma “J B” ar kadastra numuru xxxxxx Preiļu novada Vārkavas pagastā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx sadali divos nekustamajos īpašumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības
likuma 5. un 8.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
“Adresācijas noteikumi” 8.3 un 9.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,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “J B” ar kadastra Nr.xxxxxxxxxxx Vārkavas pagastā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx sadalei atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx
(kopplatība 16.07 ha) sadalei divos (2) zemes gabalos: A (10.87 ha) un B (5.2 ha) atbilstoši
grafiskajam pielikumam. Zemes gabalu platība var tikt savstarpēji precizēta veicot robežas
kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Plānotajai īpašumā paliekošajai zemes vienībai A (10.87 ha) paturēt esošo nosaukumu “J B” un
esošo adresi "J B", Beļetnīki, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337, saglabāt esošo zemes
lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai B (5.2 ha) piešķirt jaunu plānoto nosaukumu “M B”,
adresi nesaglabāt. Noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
5. Apstiprināt šādus projekta izstrādes nosacījumus:
5.1. zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam;
5.2. zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1:10000 pamatnes
elektroniskā formā (vektordatu (*dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā);
5.3. zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016.2026.gadam, precizējot zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes
komunikācijas, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas;
5.4. jāparedz piekļuve projektētajām zemes vienībām;
5.5. noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē;
5.6. zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
Pielikumā Nr. 20: Grafiskais pielikums

Sagatavotājs: Irina Vaivode

45.§
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
45.1.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040303 Preiļu novada Rušonas pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu
76700040303, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7670 004 0303, reģistrāciju uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu 76700040303, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7670 004 0303, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu novada
domes 2020.gada 18.februāra lēmumu. Zemes vienībai 2021.gada 31.augustā ir veikta kadastrālā
uzmērīšana. Ar Preiļu novada 2021.gada 29.decembra lēmumu nekustamam īpašumam piešķirts
nosaukums “Matiņi”. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040303 zemes lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, likumu “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Matiņi”, kadastra Nr.76700040303, Preiļu novada Rušonas
pagastā 0,28ha platībā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Veikt nekustamā īpašuma “Matiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040303
novērtējumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

45.2.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040208 Preiļu novada Rušonas pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu
76700040208, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7670 004 0208, reģistrāciju uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu 76700040208, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7670 004 0208, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu novada
domes 2020.gada 18.februāra lēmumu. Zemes vienībai 2021.gada 31.augustā ir veikta kadastrālā
uzmērīšana. Ar Preiļu novada 2021.gada 29.decembra lēmumu nekustamam īpašumam piešķirts

nosaukums “Matiņi”. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040208 zemes lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, likumu “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Stāsīši”, kadastra Nr.76700040208, Preiļu novada Rušonas pagastā
1,11ha platībā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Veikt nekustamā īpašuma “Stāsīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040208
novērtējumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

45.3.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030245 Preiļu novada Stabulnieku pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Stabulnieku pagastā ar kadastra
apzīmējumu 76800245, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7680 003 0245, reģistrāciju uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Stabulnieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 76800030245, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7680 003 0245, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu novada
domes 2010.gada 25.februāra lēmumu. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmai zemes vienības platība ir 1,4ha, zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. Zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76800030245 zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, likumu “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr.76800030245, nosaukumu “Stūraine”.
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030245 kadastrālo uzmērīšanu.
3. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Stūraine”, kadastra Nr.76800030245, Preiļu novada Stabulnieku
pagastā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030245 novērtējumu.

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

45.4.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030266 Preiļu novada Stabulnieku pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Stabulnieku pagastā ar kadastra
apzīmējumu 76800030266, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7680 003 0266, reģistrāciju uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Stabulnieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 76800030266, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7680 003 0266, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu novada
domes 2020.gada 18.februāra lēmumu. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmai zemes vienības platība ir 0,9933ha, zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. Zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76800030266 zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Ar Riebiņu novada domes 2012.gada 10.jūlija
lēmumu piešķirts nosaukums “Robežmala”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, likumu “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030266 kadastrālo uzmērīšanu.
2. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Robežmala”, kadastra Nr.76800030266, Preiļu novada Stabulnieku
pagastā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030266 novērtējumu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

45.5.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620080070 Preiļu novada Riebiņu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Riebiņu pagastā ar kadastra apzīmējumu
76620080070, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7662 008 0072, reģistrāciju uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un saskaņā
ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 20.augusta aktu Nr.11-09-L2/2641
“Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” jaunizveidoto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76620080070 0,8ha platībā ir iekļāvusi zemes rezerves fondā. Ar 2014.gada

16.septembra Riebiņu novada domes lēmumu Nr.9.6 zemes vienībai ir noteikts zemes lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Zemes vienība 0,8ha platībā Preiļu novada Riebiņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 76620080070,
kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7662 008 0072, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu
novada domes 2020.gada 18.februāra lēmumu. Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, likumu “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr.76620080072, nosaukumu “Apšulēni”.
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620080070 kadastrālo uzmērīšanu.
3. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Apšulēni”, kadastra Nr.76620080072, Preiļu novada Riebiņu
pagastā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620080070 novērtējumu.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

45.6.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050555 Preiļu novada Riebiņu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Riebiņu pagastā ar kadastra apzīmējumu
76620050555, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7662 005 0555, reģistrāciju uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Riebiņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 76620050555, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7662 005 0555, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu novada
domes 2008.gada 30.septembra lēmumu. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmai zemes vienības platība ir 1,2965ha, zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. Zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76620050555 zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr.76620050555, nosaukumu “Ielociņi”.

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050555 kadastrālo uzmērīšanu.
3. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Ielociņi”, kadastra Nr.76620050555, Preiļu novada Riebiņu pagastā
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050555 novērtējumu.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

45.7.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760050143 un 76760040199 Preiļu novada
Silajāņu pagastā reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienību Preiļu novada Silajāņu pagastā ar kadastra apzīmējumu
76760050143 un 76760040199, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7676 005 0143, reģistrāciju uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
Zemes vienības Preiļu novada Silajāņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 76760050143 un
76760040199, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7676 005 0143, ir pašvaldībai piekritīgās zemes
saskaņā ar Riebiņu novada domes 2008.gada 30.septembra lēmumu. Pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.pantu bijušajam zemes lietotājam ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku
apvidus zemes nomas līgumu, beigu termiņš 2028.gada 23.septembris. Atbilstoši Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760050143
platība ir 0,5ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040199 platība ir 1,6ha, zemes
vienības nav kadastrāli uzmērītas. Zemes vienību zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļas 1.punktam, Ministru kabineta
Noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr.76760050143, sastāvošam no divām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 76760050143 un 76760040199, nosaukumu “Alksnaine”.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760040199 zemes lietošanas mērķi no zemes, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 767600501143 un 76760040199 kadastrālo
uzmērīšanu.
4. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Alksnaine”, kadastra Nr.76760050143, Preiļu novada Silajāņu
pagastā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
5. Veikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760050143 un 76760040199 novērtējumu.

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

46.§
Par meža zemes atmežošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Saunas pagasta zemnieku saimniecības “Priedīši”, reģ. Nr.41501025996 , adrese
“Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads 2022. gada 13. aprīļa iesniegumu
(reģ.13.04.2022. Nr. SAN/1122 par atļauju veikt meža zemes atmežošanu, ierīkojot lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 0,0783 ha platībā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx “D”,
Preiļu novada Saunas pagastā, konstatēts:
Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxxxx atrodas nekustamā īpašuma “D”, kadastra Nr.xxxxxxx, sastāvā, zemes vienības
kopplatība ir 1,4 ha, t.sk. 1,2 ha meža zeme, zemes īpašnieks ir Saunas pagasta zemnieku
saimniecības “Priedīši”, reģ. Nr.41501025996.
Zemes īpašnieks ir ierosinājis meža zemes atmežošanu 0,0783 ha. Atbilstoši pašvaldības
pieprasījumam, Valsts mežu dienests 03.02.2022. ir izsniedzis atmežošanas kompensācijas aprēķinu
35,57 EUR, kas pilnā apmērā ir nomaksāts Valsts kasē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, uz Ministru Kabineta 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut, zemes īpašniekam Saunas pagasta zemnieku saimniecības “Priedīši”, reģ.
Nr.41501025996, veikt meža zemes atmežošanu, ierīkojot lauksaimniecībā izmantojamo
zemi 0,0783 ha platībā uz zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx , kas ietilpst
īpašumā “D”, Preiļu novada Saunas 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.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

47.§
Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot mednieku biedrības “Mednieku klubs “Sābri”, reģ.Nr. 40008224795, adrese: Liepu iela
21, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, valdes priekšsēdētāja Pētera Visocka 2022.gada
05.aprīļa iesniegumu (reģ. 05.04.2022., Nr.4.11/1026) par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu,
tika konstatēts:
(1) Mednieku biedrība “Mednieku klubs “Sābri”, reģ.Nr. 40008224795, vēlas noslēgt medību
tiesību nomas līgumu par Preiļu novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76480020522 (3,4 ha); 76480020313 (2,1 ha); 76480020262 (1,01 ha);

76480010180 (1,12 ha); 76480020367 (1,5 ha); 76480020615 (0,3715 ha); 76480020482 (2,0
ha); 76480040173 (3,0 ha); 76480010174 (0,7865 ha); 76480010211 (0,3785 ha);
76800020118 (6,4 ha); 76800030281 (1,1254 ha); 76800030279 (2,58 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,
Deputāts L.Pastars informē, ka šajā jautājumā balsojumā nepiedalās.
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Lauris Pastars - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību “Mednieku klubs “Sābri”, reģ.Nr.
40008224795, par Preiļu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76480020522 (3,4 ha); 76480020313 (2,1 ha); 76480020262 (1,01 ha);
76480010180 (1,12 ha); 76480020367 (1,5 ha); 76480020615 (0,3715 ha); 76480020482 (2,0
ha); 76480040173 (3,0 ha); 76480010174 (0,7865 ha); 76480010211 (0,3785 ha);
76800030281 (1,1254 ha) uz 10 (desmit) gadiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

48.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Salmeja ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 8.aprīļa G. I., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu
Nr. 375 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Salmeja ezerā – ar zvejas tīklu 30 m, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Salmeja ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas
paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā
ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi

Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Savukārt Noteikumu Nr.796 7.9.1. punkts nosaka, ka katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt šādus
limitus – zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne
vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I
pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1.
apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut G. I., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx, zvejot ar diviem zvejas tīkliem, katrs
tīkls pa 15 m garumā, Salmeja 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 G. I., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu
49.1.
V. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 4. aprīļa V. L., personas kods xxx-xxx, dzīvo “xxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu Nr. IESN/348 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. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunktu kas paredz kopējo atļauto zvejas rīku
limitu Rušona ezerā – 4630 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.

Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V. L., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxxx 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.

4.
5.

Noteikt, ka V. 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

49.2.
R. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 6. aprīļa R. Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx ,
iesniegumu Nr. IESN/356 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. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunktu kas paredz kopējo atļauto zvejas rīku
limitu Rušona ezerā – 4630 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot

vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut R. Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, 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 R. Š , personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

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

Izskatot 2022. gada 14. aprīļa A. O., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx
iesniegumu Nr. IESN/409 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. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunktu kas paredz kopējo atļauto zvejas rīku
limitu Rušona ezerā – 4630 metri.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.

4.
5.

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

Sagatavotājs: Inese Jakovele

50.§
Par Preiļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisijas izveidi un nolikuma
apstiprināšanu.
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite, J.Erts)

Izskatot jautājumu par pašvaldības Nekustamo īpašumu komisijas izveidi un nolikuma
apstiprināšanu ,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.
panta trešo daļu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisijas nolikumu.
2. Izveidot Preiļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisiju 7 cilvēku sastāvā:
 Novada attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs Jāzeps Ivanāns
 Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite
 Nekustamā īpašuma speciālists Aglonas pagastā Ainārs Streļčs
 Nekustamā īpašuma speciālists Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna, Galēnu,
Stabulnieku pagastos Ināra Upeniece
 Nekustamā īpašuma speciālists Vārkavas, Upmalas, Rožkalnu pagastos Irina Vaivode
 Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Inta Klindžāne
 Sekretāre Lāsma Ruzģe
3.Apstiprināt komisijas priekšsēdētāja amatā Vitu Biezaiti.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Pielikumā Nr. 21: Nekustamo īpašumu komisijas nolikums

Sagatavotājs: Vita Biezaite

51. §
Par nosaukuma piešķiršanu
51.1.
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam Rožkalnu pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgās zemes īpašumu ar kadastra Nr.76640020098
Preiļu novada Rožkalnu pagastā, sastāvošu no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
76640020098, 76640020133, 76640020132, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 2., 8.2., 47.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu “Irbenes” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76640020098.
2. Nekustamo īpašumu reģistrēt zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
Sagatavotājs: Irina Vaivode

51.2.
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam Vārkavas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgās zemes īpašumu ar kadastra Nr.76940020428
Preiļu novada Vārkavas pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76940020376, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likumu
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu
Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2., 8.2., 47.punktu
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu “Līkumi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76940020428.
2. Nekustamo īpašumu reģistrēt zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
Sagatavotājs: Irina Vaivode

PAPILDJAUTĀJUMI
52.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Zolvas ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 20. aprīļa J. O., personas kods xxx-xxx, xxxxxxxxxxxxx, iesniegumu Nr.
IESN/436 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas murdu, 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” 3.1.apakšpunkts paredz, ka Zolvas ezerā
piešķiramais kopējais 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:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J. O., personas kods xxx-xxx, xxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu murdu,
kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Zolvas ezerā, Preiļu
novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka J. O., 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

53.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomu
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Klindžāne)

Izskatot . J. K., adrese: xxxxxxxxxxxx, 2022.gada 21.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. IESN/432)
par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā telpas Nr. 001-8 (radošo industriju
centra ēkā 20 kv.m platībā) ar izmantošanas mērķi – biroja telpas, nomas līguma noslēgšanu uz
termiņu – viens gads.
SIA Vindeks 21.08.2020. veicis telpu nomas tirgus vērtības noteikšanu, saskaņā ar kuru nomas maksa
par 1 kv.m ēkas 2.stāva telpām ir EUR 1,20 bez PVN.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. a) un b) punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi”,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar J. K., personas kods xxx-xxx, par nomas objektu - telpu 2.stāvā
Somersētas ielā 23, Aglonā (Nr. 001-8, platību 20,7 m2 ) par vērtējumā noteikto nomas maksu
EUR 1,20 par 1 m2 mēnesī. Kopējā mēneša nomas maksa EUR 30,06, tai skaitā PVN, telpu
izmantošanas mērķis: biroja telpas.
2. Nomnieks atsevišķi apmaksā maksājumus par komunālajiem un apsaimniekošanas
pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem vai pašvaldību.
Pielikumā Nr. 22 : Nomas līguma projekts
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

54.§
Par aizdevumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLI-539 “Amatu
prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts” realizācijai
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Vutnāne-Kojāne, izsakās: O.Bērziņš)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.
un 22.(1) pantu un saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta 1.punktu un publiskā
iepirkuma Nr.PND 2021/48AK “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi” rezultātiem, LatvijasLietuvas pārrobežu projekta Nr.LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts” plānotās
aktivitātes – Preiļu pils 1.stāva telpu atjaunošana 5D izstādes ierīkošanai realizācijai.
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 25 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi LatvijasLietuvas pārrobežu projekta Nr.LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts” ietvaros
plānotās aktivitātes – Preiļu pils 1.stāva telpu atjaunošana 5D izstādes ierīkošanai realizācijai
89 000.00 EUR apmērā.
2. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2023. gada oktobra
mēneša.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – S.Meļko.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

55.§
Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 31.marta lēmumā "Par adreses
piešķiršanu"
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli par Preiļu novada domes 2022.gada 31.martā pieņemto
lēmumu “Par adreses piešķiršanu”, protokols Nr.10 lēmums nr.50.1., kurā saskaņā ar lēmumu
nolemts piešķirt jaunbūvei (mājai), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx
adresi: “L R”, Rušona, Rušonas pagasts, Preiļu novads, netiek ievērotas Ministru kabineta 2021.gada
29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 43.punkta prasības par nosaukuma vai numura
rakstības prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Preiļu novada
domes 2022.gada 31.marta lēmumu (protokols Nr.10, 50.1.), Ministru kabineta noteikumiem Nr.455
„Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.3, 32., 32.2., 33.2., 43.punktam,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Preiļu novada domes 2022.gada 31.marta lēmumu, izsakot šādā redakcijā:
“Piešķirt jaunbūvei (mājai), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxx adresi: „L R”, Rušona, Rušonas pagasts, Preiļu novads”.
Pielikumā: 1. pielikums, Grafiskais pielikums Nr.2
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
rezidence
Rušonica”,
Rušona,
Rušonas
pag., Preiļu
nov, LV5329

7

8

Sagatavotājs: Vita Biezaite

No plkst. 12.16 turpmākajā domes sēdē nepiedalās deputāte M.Plivda.
56.§
Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādi Preiļu Siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: L.Pastars, A.Zīmelis)

Izskatot jautājumu par karstā ūdens piegādes iespējām Preiļu siera rūpnīcas mikrorajona
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem sakarā ar to, ka beidzas trīspusējā līguma (A/S
Preiļu siers, SIA Preiļu saimnieks un Preiļu novada pašvaldība) darbības termiņš, kas saskaņā ar
2021.gada 22.septembrī parakstīto vienošanos noslēgts uz laiku līdz 2021./2022.gada apkures
sezonas beigām, konstatēts:
(1) 2013.gada 24.oktobrī noslēgts trīspusējs līgums par siltumenerģijas un karstā ūdens
pārdošanu starp Preiļu novada domi, SIA “Preiļu saimnieks” un AS “Preiļu siers”,
pamatojoties uz Preiļu novada domes 24.10.2013.g. lēmumu “Par trīspusēja līguma
noslēgšanu” (sēdes prot. Nr.16, p. 1.13.). Noslēgtā līguma darbības termiņš 2019.gada
30.septembris. 2019.gada 21.maijā parakstīta vienošanās, ar kuru līgumā tika veikti
grozījumi, pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2021.gada 30.septembrim. Ar 2021.gada
22.septembrī parakstīto vienošanos līguma termiņš pagarināts uz laiku līdz 2021./2022.gada
apkures sezonas beigām.
(2) SIA “Preiļu saimnieks” kā pasūtītājs 03.02.2022. izsludinājis iepirkumu (atklātu konkursu)
“Siltumenerģijas ražošana un piegāde (apkurei), karstā ūdens ražošana un piegāde Preiļu siera
rūpnīcas mikrorajona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām”. Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš – 02.05.2022.
(3) Šobrīd AS “Preiļu siers” rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu pakalpojuma
nepārtrauktību un saglabātu iespēju mikrorajona iedzīvotājiem saņemt karsto ūdeni arī pēc
apkures sezonas beigām. SIA “Preiļu saimnieks” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas
reģistrēta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā siltumenerģijas pārvades un sadales
pakalpojumu sniedzējs. Preiļu novada pašvaldība deleģējusi kapitālsabiedrībai

siltumenerģijas piegādes funkciju. SIA “Preiļu saimnieks” statūtu, kas apstiprināti
27.05.2020. dalībnieku sapulcē 4. punkts nosaka sabiedrības darbības mērķi, tai skaitā,
racionāli izmantojot sabiedrības rīcībā esošos resursus, veikt: siltumenerģijas ražošanu
pārvadi, sadali un realizāciju patērētājiem.
(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 10.pants paredz likuma piemērošanas
izņēmumus, tai skaitā pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka likuma normas nepiemēro, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu par enerģijas piegādi vai kurināmā piegādi
enerģijas ražošanai, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina
vai apsaimnieko publiskās lietošanas gāzes, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas,
transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā gāzi, siltumenerģiju vai elektroenerģiju šādiem
tīkliem, vai izmanto noteiktu teritoriju naftas, gāzes vai cietā kurināmā meklēšanai vai
iegūšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 10.panta pirmās daļas 16.punktu,
Atklāti balsojot:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 24.oktobra trīspusējā līguma starp A/S „Preiļu siers”, SIA „Preiļu
saimnieks” un Preiļu novada pašvaldību par siltumenerģijas un karstā ūdens pārdošanu –
pirkšanu termiņu līdz 2022.gada 1.oktobrim.
2. No Preiļu novada pašvaldības puses pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Āriju Vucānu
parakstīt trīspusēju vienošanos par siltumenerģijas un karstā ūdens pārdošanu – pirkšanu
Preiļu siera rūpnīcas mikrorajona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.
Pielikumā Nr. 23: vienošanās projekts
Sagatavoja I.Klindžāne

57.§
Par adreses piešķiršanu un maiņu.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 76010040017 un 76010040018 Preiļu novada Preiļu pilsētā, un adreses
maiņu būvēm, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010040018 Preiļu novada
Preiļu pilsētā, pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
13.panta 4.daļu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi”
14.punktu,
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76010040017 Preiļu novada
Preiļu pilsētā piešķirt adresi Sporta iela 4A, Preiļi, Preiļu nov.,LV-5301.
2. Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76010040018 Preiļu novada
Preiļu pilsētā piešķirt adresi Sporta iela 4C, Preiļi, Preiļu nov.,LV-5301.
Būvēm, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010040018 Preiļu novada
Preiļu pilsētā mainīt adresi no Sporta iela 4A, Preiļi, Preiļu nov.,LV-5301 uz Sporta iela 4C,
Preiļi, Preiļu nov.,LV-5301.
1 pielikums
Ministru Kabineta 2021. gada29. 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.
Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
funkcionāli
Cita
saistīto
informācija,
objektu
ja tāda ir
jaunais
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

piešķiršana

Zemes vienība
76010040017

76010040815001
(garāža)

Sporta iela 4A, Preiļi,
Preiļu nov., LV-5301

105993987

Sporta iela 4A,
Preiļi, Preiļu nov.,
LV-5301

-

-

76010040815002
76010040815003

Sporta iela 4A, Preiļi,
Preiļu nov., LV-5301

105993987

Sporta iela 4C,
Preiļi, Preiļu nov.,
LV-5301

-

-

piešķiršana

Zemes vienība
76010040018
Būves
76010040815002
76010040815003

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

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

58.§
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Zīmelis, izsakās: A.Brakovska, J.Erts)

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija , reģ. Nr. 40008029381, adrese Zemitāna laukums 5,
Rīga, ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu (26.04.2022. iesniegums ar reģ. Nr. SAN/1218) piešķirt
zemes gabalu biedrībai Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbības uzsākšanai ar Preiļu
novada pašvaldību, veidojot jaunu Asociācijas pakalpojumu sniegšanas vietu Latgales reģionā, kurā
gan Ukrainas bēgļu ģimenēm, gan apkārtnē dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, gan uzņemošajām

ģimenēm (audžuģimenēm, aizbildņu un adoptētāju ģimenēm) būtu iespēja saņemt nepieciešamo
sociālo un preventīvo atbalstu un pakalpojumus.
Starptautiskā SOS Bērnu ciematu federācija, kuras dalīborganizācija ir arī Asociācija, aktīvi
iesaistās palīdzības sniegšanā gan bērniem un ģimenēm ar bērniem Ukrainas teritorijā, gan tām
ģimenēm ar bērniem, kuras ir devušās bēgļu gaitās. Pateicoties starptautiskās SOS Bērnu ciematu
federācijas iniciatīvai, Somijas uzņēmums Parmaco Oy ir izteicis piedāvājumu ziedot Asociācijai šī
uzņēmuma ražotās augstas kvalitātes koka moduļu mājas. Parmaco Oy ziedojuma nosacījumi paredz,
ka Asociācijai no savas puses ir jānodrošina piemērots zemes gabals ziedojumā saņemtās mājas
novietošanai. Plānotā moduļu mājas kvadratūra ir apmēram 250 – 300 kv.m. Asociācija ziedojumā
saņemto māju paredzējusi Ukrainas patvēruma meklētāju – ģimeņu ar bērniem konsultatīvā un dienas
centra bēgļiem izveidei. Ražotāja norādītais mājas ekspluatācijas laiks ir apmēram 40 gadi, tāpēc
Asociācija plāno ēku izmantot SOS ģimeņu atbalsta centra un atbalsta centra “AIRI vecākiem”
pakalpojuma organizēšanai pēc tam, kad ēka vairs nebūs nepieciešama Ukrainas bēgļu izmitināšanai.
Ņemot vērā minēto, Asociācija vienu no ziedotajām moduļu mājām vēlētos uzstādīt tieši Preiļu
pilsētas teritorijā. Lai ieceri būtu iespējams īstenot, Asociācija lūdz Preiļu novada pašvaldības domi
izskatīt iespējas piešķirt Asociācijai ilgtermiņa bezatlīdzības lietošanā Parmaco Oy ziedotās moduļu
mājas uzstādīšanai piemērotu zemi apmēram 1200-2000 kv.m. platībā Preiļu pilsētas teritorijā.
A.Zīmelis ziņo: Sazinoties ar biedrības vadītāju, tika noskaidrots, kāda ir pašvaldības līdzdalība
šajā projektā. No pašvaldības nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā zemesgabalu, kur šis
moduļu mājas izvietot un nodrošināt ar to saistītās komunikācijas.
Papildus finansējums no pašvaldības netiek prasīts šī projekta realizācijai.
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas , reģ. Nr. 40008029381 iniciatīvu par jaunu
Asociācijas pakalpojumu sniegšanas vietu Latgales reģionā Preiļu novadā, kā arī moduļu
mājas izvietošanu Preiļu pilsētas teritorijā asociācijas pakalpojumu sniegšanai.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Zīmelim organizēt tikšanos ar Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācijas pārstāvjiem un veikt nepieciešamās darbības ieceres realizācijai.
Sagatavotājs: V.Biezaite

59.§
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldībā saņemts Andreja Zagorska 2022.gada 26.marta iesniegums
(reģistrēts 26.04.2022. ar Nr.4.15.1/84) ar lūgumu atbrīvot viņu no Preiļu novada pašvaldības
Starpinstitucionālās sadarbības komisijas vadītāja amata. Preiļu novada pašvaldības
Starpinstitucionālās sadarbības komisijas (Starpinstitucionālais sadarbības modelis sociālajam
riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam – Sadarbības vienība) nolikuma 2.punktā noteikts, ka
Sadarbības vienības vadītāju un Sadarbības vienībā darbojošos pašvaldības darbiniekus apstiprina

Preiļu novada dome. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
kurā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās,
valdēs un darba grupās
Sēdes vadītājs precizē deputāta L.Pastara balsojumu “PAR”
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Andreju Zagorski no Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības
komisijas vadītāja amata ar 2022.gada 30.aprīli.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas vadītāja amatā
Anitu Brakovsku, personas kods xxx-xxx, no 2022.gada 1.maija.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska.
Pielikumā Nr. 24 : Andreja Zagorska iesniegums uz 1 (vienas) lapas
Sagatavotājs: Sanda Launerte

No plkst. 12.32 turpmākajā domes sēdē nepiedalās deputāts L.Pastars.
60.§
Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Urka)

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 10. punktam, Preiļu novada domes izsludināto
atklāto projektu konkursam „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju
projektu līdzfinansēšanai”, apstiprinātajam konkursa nolikumam un projektu vērtēšanas sēdes
protokolam Nr.1, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Raimonds
Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2022.gada 26. aprīļa Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa projektu izvērtēšanas protokolu Nr. 1. un piešķirt
finansējumu projektu īstenošanai:
1.1. Piešķirt 50% no kopējām projekta izmaksām:
1.1.1. SIA "Maratons AV" – projekts paredz vieglmetāla disku taisnošanas un metināšanas
pakalpojuma nodrošināšanu Preiļos, kas ļaus paplašināt autoservisā sniegto

pakalpojumu klāstu. Kopējā projekta summa 4068.99 EUR, pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums 2034.49 EUR.
1.1.2. Saimnieciskās darbības veicēja E. V. – jauna aprīkojuma iegāde friziera pakalpojumu
modernizēšanai Preiļos. Kopējā projekta summa 704.00 EUR, pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums 352.00 EUR.
1.1.3. Saimnieciskās darbības veicējs J. V. – projekts paredz pārvietojamā nomas
multifunkcionālā kubla un piekabes - platformas iegādi. Kopējā projekta summa
4820.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2420.00 EUR.
1.1.4. SIA "KRM" – projekts paredz iegādāties papildu kokapstrādes iekārtas, lai kāpinātu
ražoto izglītojošo koka kalendāru izstrādājumu kvalitāti un daudzveidību. Kopējā
projekta summa 1746.35 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 873.18 EUR.
1.1.5. Pašnodarbinātā persona Raivis Lozda – par piešķirto finansējumu tiks iegādātas
piepūšamās atrakcijas, kas papildinās jau esošo piedāvājumu, lai nodrošinātu inovatīvus
izklaides pakalpojumus iedzīvotājiem Latgales reģionā. Kopējā projekta summa
2500.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1250.00 EUR.
1.1.6. SIA "Aglyuna muna sāta" – projekta mērķis paredz iegādāties trauku mazgājamo
mašīnu un ūdenskrānu ar maisītāju, kas uzlabos darba apstākļus kafejnīcā “Somersēta”.
Kopējā projekta summa 1590.23 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 657.12
EUR.
1.1.7. SIA "Dream steps" – projekta ietvaros tiks izstrādāta mājaslapa, kas ļaus veidot
uzņēmuma tēlu un būs kā klientu piesaistes kanāls. Kopējā projekta summa 3980.00
EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1990.00 EUR.
1.1.8. Saimnieciskās darbības veicēja K. N. – projekts paredz finansējumu ieguldīt elektrības
jaudas palielināšanā zīmolam “Jašas podi” un līdzfinansējuma segšanai ES Leader
projektā. Kopējā projekta summa 4528.01 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums
2264.00 EUR.
1.1.9. Saimnieciskās darbības veicēja I. G. – projekts paredz esošo skaistumkopšanas
pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu, iegādājoties jaunas iekārtas. Kopējā projekta
summa 2781.80 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1390.00 EUR.
1.1.10. N. L. – piešķirtais finansējums ļaus paaugstināt esošo skaistumkopšanas pakalpojumu
efektivitāti, kā arī piedāvāt jaunus pakalpojumus. Kopējā projekta summa 702.77 EUR,
pašvaldības piešķirtais
1.2. Piešķirt maksimālo domes līdzfinansējumu 2500 EUR :
1.2.1. SIA ONIONS – projektā paredzēts iegādāties kolodiālās dzirnavas sēklu
smalcināšanai, pastu veidošanai, sēklu batoniņu ražošanai, kā arī riekstu sviesta halvas
pagatavošanai. Kopējā projekta summa 5263.50 EUR, pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums 2500.00 EUR.
1.2.2. SIA EVRO WOOD – piešķirtais finansējums paredz programmatūru iegādi, lai
sniegtu projektēšanas pakalpojumus un paaugstinātu darba efektivitāti, kā arī jaunu
darba vietu radīšanu. Kopējā projekta summa 5633.11 EUR, pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums 2500.00 EUR.
1.2.3. z/s "Rāznas" – projekta ietvaros iegādāsies aprīkojumu (laivas, airi, kubls ar ūdensgaisa masāžu un apkuri, grils, laipa u.c.) tūrisma pakalpojumu dažādošanai un attīstībai.
Kopējā projekta summa 6143.09 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2500.00
EUR
1.2.4. SIA "REIL" - kafijas aparāta un piena ledusskapja iegāde, ar mērķi izveidot
pašapkalpošanās kafejnīcu, lai padarītu iedzīvotājiem pieejamāku ētiski un ilgtspējīgi

iegūtu premium (specialty) līmeņa kafijas pupiņu kafiju un kafijas dzērienus. Kopējā
projekta summa 14 637.97 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2500.00 EUR.
1.2.5. SIA ''VEKTOR'' – projekts ietver kabeļu lokatora ar marķieru meklēšanu iegādi. Šāds
aprīkojums ļaus uzņēmumam attīstīt savus pakalpojumus, uzlabos uzņēmuma tēlu, kā
arī radīs jaunas darbavietas. Kopējā projekta summa 6413.00 EUR, pašvaldības
piešķirtais līdzfinansējums 2500.00 EUR.
1.3. Piešķirt finansējumu projektiem, kas iesniegti “Mazo un vidējo komercsabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursam”, ja komersanti līdz
domes sēdes sākumam 2022. gada 28. aprīļa plkst. 10.00 var uzrādīt Valsts ieņēmumu
dienesta izziņu par nodokļu nomaksu:
1.3.1. IK "Vimo" – iesniegtā projekta mērķis ir uzlabot produktivitāti un kvalitāti vasaras
terases kafejnīcā, lai varētu piesaistīt pēc iespējas vairāk tūristu Preiļu novadam. Kopējā
projekta summa 4185.65 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2092.82 EUR.
1.3.2. Saimnieciskās darbības veicēja M. V. – projekta ietvaros tiks iegādāti krēsli atpūtas
telpām, kas tiks piedāvātas uz nomu dažādiem pasākumiem. Projekta mērķis ir atjaunot
un uzturēt Sīļukalna ciematā vecā bērnudārza telpas, piedāvājot tās dažādiem
semināriem, mācībām, meistarklasēm u.c. pasākumiem. Kopējā projekta summa
2950.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1475.00 EUR.
2. Līdzekļus kopsummā EUR 29649,99 (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi eiro
un 99 centus) paredzēt no plānotajiem budžeta līdzekļiem (EUR 30 000).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne,
Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 25 : Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa projektu vērtēšanas sēdes protokols Nr.1 uz 4 (četrām) lapām.
Sagatavotājs: Anete Urka

61.§
Par Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
61.1.
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada Saunas pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanām
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns informē par kārtību, kādā izveidojama komisija,
pamatojoties uz Preiļu novada domes 2013.gada 11.jūnija noteikumiem Nr. 2013/1 “Par balsošanas
kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības
izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam
izvirzītajām kandidatūrām” un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam.
Ārijs Vucāns komisijas sastāvam izvirza Andri Pastaru un Oskaru Bērziņu. Anita Brakovska
komisijai izvirza Nadeždu Hļebņikovu.
Balsojums par izvirzītajiem kandidātiem balsu skaitīšanas komisijas sastāvam.
PAR – 8 balsis (Ineta Anspoka, Anita Brakovska, Juris Erts, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns,
Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns, PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis
Oskars Bērziņš, Nadežda Hļebņikova, Andris Pastars - Nepiedalās balsojumā

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Oskars Bērziņš, Nadežda Hļebņikova, Andris
Pastars.
Komisija dodas apspriesties, lai ievēlētu komisijas priekšsēdētāju un sagatavotu vēlēšanu zīmes.
Plkst. 12.40 Domes sēdē tiek izsludināts pārtraukums 10 min.
Plkst. 12.50 atsākas Domes sēde.
61.2.
Saunas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar konkursa uz Saunas pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar komisijas lēmumu
apstiprināšanai amatā tiek virzīta Māra Pudnika, kas līdz šim bijusi Saunas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja.
Novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns ierosina deputātus balsot par Māras Pudnikas
ievēlēšanu Saunas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 69.2 pantu,
A.Pastars sniedz ziņojumu par komisijas sastāvu. Komisijas priekšsēdētājs ir A.Pastars,
komisijas loceklis O.Bērziņš, sekretārs N.Hļebņikova.
Komisijas priekšsēdētājs A.Pastars izskaidro balsošanas kārtību. Balso deputāti, kuri domes
sēdē piedalās klātienē. Balsojumā piedalās 10 deputāti.
Deputāti aizpilda vēlēšanu zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija dodas apkopot rezultātus.
A.Pastars nolasa balsu skaitīšanas protokolu. Izsniegtas vēlēšanu zīmes – 10, derīgas vēlēšanu
zīmes – 10.
Rezultāti: Oskars Bērziņš - PAR, Juris Vucāns – PAR, Jāzeps Ivanāns - PAR, Ineta Anspoka
- PAR, Andris Lazdāns- PAR, Anita Brakovska - PAR, Ārijs Vucāns-PAR, Raimonds
Rubins – PRET, Nadežda Hļebņikova - PAR, Andris Pastars – PRET.
Atklāti balsojot:
8 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 2 (Andris Pastars, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - Nav (Juris Erts balsojumā nepiedalās)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Māru Pudniku.
2. Noslēgt darba līgumu ar Māru Pudniku uz nenoteiktu laiku.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa.
"PAR" -

Pielikumā Nr. 26 : Balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr. 1 un Nr. 2, Vēlēšanu zīmes.
Sagatavotājs I.Klindžāne
Nosūtīt: Personālvadības un administratīvajai daļai

Sēdi slēdz plkst. 1309

Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 29.04.2022.

