LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļi
2022.gada 26.maijā

Nr. 13

Sēdi sasauc plkst.9.00
Sēdi atklāj plkst. 9.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma RUZĢE
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare,
Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts
(attālināti), Maruta Plivda, Nadežda Hļebņikova (attālināti), Juris Vucāns, Lauris Pastars.
Pašvaldības darbinieki un uzaicinātās personas:
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Skaidra Mukāne – Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
Sandra Patmalniece – Finanšu analītiķe;
Liene Mūrniece – Finanšu analītiķe;
Ieva Pastare – Sabiedrisko attiecību speciāliste;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks .
Attālināti domes sēdē piedalās:
Anita Livdāne, Ilona Žukova, Juta Ivanāne, Anita Džeriņa, Jolanta Gžibovska, Marija Pastare,
Valdis Lociks, Valentīna Mihailova, Zenta Andrejeva, Inta Klindžāne, Ingūna Bramane, Mārīte
Bogdanova, Aldis Buks, Sanita Meļko, Vēsma Želve, Iveta Piziča, Arnis Mičulis, Vita Biezaite,
Ināra Upeniece, Inta Kivleniece, Artūrs Meluškāns, Inga Dambīte – Lazdāne, Jeļena Harlamova,
Līga Irbe, Mairita Armane, Sanda Launerte, Vitālijs Plivda, Anita Vjakse, Māra Pudnika, Dace
Verbicka, Skaidrīte Medne, Iveta Broka-Kazāka, Inese Jakovele, Ilga Kodore.

Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Saistošajos Noteikumos
Nr.2022/6 "Par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetu"” apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada pašvaldības 2021. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā” apstiprināšanu.
4. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Preiļu novada pašvaldības 2022.
gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas””
apstiprināšanu.
5. Par Preiļu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu
pirmsskolas grupu tarificējamo pedagogu un atbalsta personāla darba slodžu sadali no
pašvaldības budžeta.
6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajam
atklātu projektu iesniegumu konkursam.
7. Par pirkuma līguma slēgšanu.
8. Par parādu dzēšanu.
9. Par telpu nomu Pelēčos. VAS “Latvijas Pasts” iesnieguma izskatīšana.
10. Par kustamās mantas izsolēm.
11. Par izsoles rezultātiem.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
13. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
14. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
15. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
16. Par dzīvokļa īres tiesību pārņemšanu.
17. Par dzīvokļa īres līguma laušanu.
18. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
19. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
20. Par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu.
21. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas.
22. Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu.
23. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
24. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā.
25. Par noteikumu “Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība” apstiprināšanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
26. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un
dārzkopju gadatirgu rīkošanu” apstiprināšanu.
27. Par Preiļu novada pašvaldības konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” nolikuma
apstiprināšanu.
28. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
29. Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”.

30. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
31. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/24 “Par nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu ievietošanu Preiļu
novadā” precizēšanu.
32. Par tūrisma inventāra izmantošanas noteikumiem Aglonas pagastā.
33. Par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā
(kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
34. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Vecāku biedrību "Pūces māja".
35. Par telpu nomu.
36. Par pašvaldības zemes atsavināšanas uzsākšanu.
37. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.
38. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kategrades ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
39. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Salmeja ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
40. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
41. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Dovales ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
42. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
43. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Zolvas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus 3 papildjautājumus:
Papildjautājumi:
1. (44) Par Preiļu novada domes 2022. gada 28. aprīļa sēdes lēmuma, protokols Nr.11, punkta
45.3 precizēšanu.
2. (45) Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lielie Rubeņi”, Pelēču pagasts, Preiļu
novads, nodošanu atsavināšanai.
3. (46) Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai Salmeja ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību ar 43 jautājumiem, iekļaujot papildus
sagatavotus 3 (trīs) papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 3 (trīs) papildjautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
1.§
Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Saistošajos Noteikumos
Nr.2022/6 "Par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetu"” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: S.Patmalniece, L.Pastars, A.Zīmelis, M.Plivda)

Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6. un 7. pantiem , likuma “Par
pašvaldībām” 46. pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 12. un 16.pantiem, Likumu “Par valsts
budžetu 2022. gadam”
Par lēmumu balso:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
5 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds
"PRET" Rubins)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna
palielinājumu ( saskaņā ar pielikumu Nr.1) par EUR 451116 apmērā, kā rezultātā
pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda EUR 26629228 tai skaitā :
- valsts budžeta finansējums =+EUR 205149,00;
- finansējums ES projektiem = + EUR 231902,00;
- nenodokļu ieņēmumi = +14065.00 EUR
2. Apstiprināt novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
3. Apstiprināt piešķirtos aizņēmumus EUR 1368830.00
Pielikumā Nr. 1 : Saistošie noteikumi Nr. 28 “Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Saistošajos
Noteikumos Nr.2022/6 "Par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetu", Preiļu novada
2022.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr. 1), Paskaidrojuma raksts.
Sagatavotājs: Sandra Patmalniece

2.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2021. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: S.Mukāne, L.Mūrniece, L.Pastars, M.Plivda, A.Pastars, A.Zīmelis, I.Stare, J.Erts)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un izskatot Preiļu
novada pašvaldības 2021.gada finanšu pārskatu.
Par lēmumu balso:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)

5 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds
Rubins)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2021. gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību
EUR 73 895 110,00.
"PRET" -

Pielikumā Nr. 2 : Preiļu novada pašvaldības vadības ziņojums uz 8 lapām
Sagatavotājs: Skaidra Mukāne

3.§
Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, I.Klindžāne, M.Plivda, A.Zīmelis)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Par kārtību, kādā tiek
izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada
teritorijā”, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 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. Ņemot
vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās
pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi), Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības,
vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu
darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3.panta 1.3 daļā minēto atļauju.
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/29 “Par kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu
novada teritorijā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 3 : Saistošie noteikumi Nr. 2022/29 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā”.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

4.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Preiļu novada pašvaldības
2022. gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas””
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, M.Bogdanova, S.Launerte, A.Pastars, M.Plivda, I.Klindžāne)

Izvērtējot Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 31.marta saistošos noteikumus Nr. 14 “Preiļu
novada pašvaldības nodevas”, konstatējams, ka nepieciešams precizēt nodevas par izklaidējoša
rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, to nosakot samērīgu ar citiem nodevas objektiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 15.
punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu,
Par lēmumu balso:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 3 (Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/30 “Grozījumi
Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Preiļu
novada pašvaldības nodevas”.
2. Pieņemt zināšanai Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/30
„“Grozījumi Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.
14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas” paskaidrojuma rakstu.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
Pielikumā Nr. 4 : Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/30 “Grozījumi Preiļu
novada pašvaldības 2022. gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Preiļu novada pašvaldības
nodevas”, Paskaidrojuma raksts
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

5.§
Par Preiļu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu
pirmsskolas grupu tarificējamo pedagogu un atbalsta personāla darba slodžu sadali no
pašvaldības budžeta
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Džeriņa, J.Erts, I.Stare, M.Plivda, V.Mihailova, J.Harlamova, A.Brakovska,
O.Bērziņš)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2016. Gada 5. Jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Deputāts L.Pastars izsaka priekšlikumu atgriezt šo lēmumprojektu atkārtotai izskatīšanai darba
grupā.

Balsojums: PAR – 5 balsis (A.Pastars, M.Plivda, R.Rubins, L.Pastars, J.Erts), PRET – 9 balsis
(A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, J.Ivanāns, J.Vucāns, O.Bērziņš, P.Rožinskis,
Ā.Vucāns), ATTURAS – 1 balss (N.Hļebņikova).
Priekšlikums netiek atbalstīts.
Par lēmumu balso:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 4 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu
pirmsskolu grupu tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla un vadības darba slodžu sadali no
pašvaldības budžeta Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un
vispārizglītojošo skolu pirmsskolu grupās
Amatu vienības skolu pirmsskolu grupās
Amata (profesijas nosaukums)
Muzikālais audzinātājs
Sporta pedagogs
Amata (profesijas nosaukums)
Atbalsta personāls
Atbalsta personāls
(spec.izgl.progr)
Likme no 11 audzēkņiem
Pedagogs (t.sk muzikālais
audzinātājs, sporta pedagogs)
Skolotāja palīgs

Grupu skaits (likmes)
1
2
3
0.1
0.2
0.3
0.1
0.2
0.3
Bērnu skaits (likmes)
līdz 20
21-50
51-70
0.1
0.3
0.5
0.1

0.2

0.3

Grupas darba laiks (likmes)
8h
9h
10h
1
1

1.15
1

1.3
1

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktā slodžu sadale stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV –
4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Jolanta Gžibovska

6.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Preiļu rajona partnerība”
izsludinātajam atklātu projektu iesniegumu konkursam
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ņemot vērā biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludināto atklātu projektu iesniegumu
pieņemšanas 12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra
noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldības
budžetiem”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām to
atbalsta gadījumā biedrībai “Veiksmes biķeris”, reģistrācijas Nr. 40008155440, adrese:
Skolas iela -4, Pelēči, pelēču pagasts, Preiļu novads – EUR 1826,22 (viens tūkstotis astoņi
simti divdesmit seši euro 22 euro centi) projekta “Solkas kapu infrastruktūras uzlabošana”
realizācijai.
2. Naudas līdzekļus 1826,22 EUR apmērā paredzēt 2023. gada budžetā.

Sagatavotājs: Inta Klindžāne

7.§
Par pirkuma līguma slēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. M., personas kods xxx – xxx, adrese: xxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 29.aprīļa
iesniegumu (reģ. 29.04.2022., Nr.4.15.1/476) par dzīvokļa Andreja Upīša iela 3-31, Preiļi, pirkšanu
par nosacīto cenu, maksājot pa daļām, konstatēts:
(1) Preiļu novada domes 2021.gada 29.decembra sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr. 27, 54.§)
“Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma A.Upīša iela 3-31, Preiļos reģistrāciju zemesgrāmatā.“.
(2) 2022.gada 08.aprīlī izsūtīts paziņojums Nr. 4.15.1/1087 J. M. par nekustamā īpašuma
pirkuma maksu.
(3) Saņemta J. M. 2022.gada 29.aprīļa piekrišana (29.04.2022., Nr. 4.15.1/476) 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,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar J. M., personas kods xxx – xxx, par atsavināšanas nosacīto cenu EUR
8920,00 (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit euro un 00 centi) par dzīvokli Andreja Upīša
iela 3-31, Preiļos, kadastra Nr. 7601 900 2799, nosakot:
1.1. J. M., personas kods xxx – xxx, pārskaita uz Preiļu novada pašvaldības norēķinu kontu
Pirkuma maksas daļu EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā līdz 2022.gada
30.jūnijam;
1.2. Atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 8720,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un
00 centi), sadalot uz 60 (sešdesmit) mēnešiem, tas ir, no 2022.gada 31.jūlija līdz 2027.gada
30.jūnijam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

8.§
Par parādu dzēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, I.Klindžāne)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas sniegto informāciju, ir
konstatēta parādu esamība personām, pret kurām nav iespējams realizēt prasījuma tiesību par parāda
atmaksu sakarā ar faktu, ka ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš.

Pašvaldība, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu , Ministru
kabineta 2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta
iestādēs" 187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama,
jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Dzēst no Preiļu
novada pašvaldības bilances šādus parādus par personām un
pakalpojumiem:

1.

Parādnieka
vārds,
uzvārds,/
nosaukums
IK A. P.

Persona Parāda
s kods,/
summa
vienotais EUR
reģ.nr.
133,31

2.

J. G.

xxx-xxx

150,00

3.

SIA Mistral
Trans

4210301
7906

5348,22

Nr.
p.k.

Piezīmes

Datums, no
kura
izveidojies
parāds

Iestājies
parāda
piedziņas
noilgums par
izklaidējoša
pasākuma
rīkošanu
Iestājies
parāda
piedziņas
noilgums
Nav
pierādījumu
lietā pret SIA
Minstral Trans

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – finanšu un grāmatvedības daļa
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

9.§
Par telpu nomu Pelēčos. VAS “Latvijas Pasts” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Klindžāne, A.Zīmelis)

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ.nr.40003052790, adrese: Ziemeļu iela 10,
Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, 17.05.2022. iesniegumu Nr. 04.1.2-2/191, tika konstatēts:
(1) VAS “Latvijas Pasts” ir izvērtējis Pelēču pasta nodaļas saimnieciskās darbības rezultātus un
pieņēmis lēmumu ar 2022.gada 15.jūniju Pelēču pasta nodaļas funkciju nodrošināšanu nodot
Preiļu 1.pasta nodaļas pastniekam.

(2) VAS “Latvijas Pasts” ar 2022.gada 14.jūniju vēlas izbeigt starp Preiļu novada domi un VAS
“Latvijas Pasts” 2007.gada 25.janvārī noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 49.4-1.2./07-26.
(3) Pasta pakalpojumus no 2022.gada 15.jūnija nodrošinās Preiļu 1.pasta nodaļas pastnieks, kurš
apkalpo Pelēču pagasta teritoriju, saskaņā ar apstiprinātiem pasta apmaiņas grafikiem, katru
darba dienu no plkst.11:00 līdz 12:00
(4) VAS “Latvijas Pasts” lūdz iznomāt Preiļu 1.pasta nodaļas pastniekam telpu Pelēčos, Pelēču
pagastā, Preiļu novadā pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “a” apakšpunktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes,
cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 14.punkta “a”
apakšpunktu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Juris Erts - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt starp Preiļu novada domi un VAS “Latvijas Pasts” 2007.gada 25. janvārī noslēgto
telpu nomas līgumu Nr. 49.4-1.2./07-26.
2. Iznomāt VAS “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, telpu Nr. 17 (12,7 m2) un Nr.19 (3,2
m2) platībā, Liepu ielā 6, Pelēčos, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790,
par telpu nomu ar izmantošanas mērķi - pasta pakalpojumu nodrošināšana.
4. Noteikt nomas maksu par telpas lietošanu EUR 12,80 ar PVN mēnesī.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

Plkst. 10.54 no zāles iziet deputāts P.Rožinskis.
10.§
Par kustamās mantas izsolēm
10.1.
Par kustamās mantas –pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GH 3444 izsoli.
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite, A.Zīmelis)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303
ar valsts reģistrācijas numura zīmi GH3444, šasijas Nr.WDB30012113055411, izlaiduma gads –
1988, atsavināšanu, konstatēts:

Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Valda Volonta (sertifikāts AA
Nr.219) 03.05.2022. vērtējumu, pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GH3444, šasijas Nr.WDB30012113055411, izlaiduma gads – 1988, vērtība ir noteikta
2000,00 EUR ( ar PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta
institūcija, šā panta trešo daļu – lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu, 8.panta
ceturto daļu - atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona,
kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta un 10.panta pirmo daļu, ka izsoles noteikumus
apstiprina institūcija, kuras valdījumā atrodas kustamā manta
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas: pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GH3444, šasijas Nr.WDB30012113055411, izlaiduma gads – 1988,
izsoli.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 5: Kustamās mantas izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

10.2.
Par kustamās mantas –pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts reģistrācijas numura
zīmi HD4027 izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite, A.Zīmelis)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar
valsts reģistrācijas numura zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads – 1991,
atsavināšanu, konstatēts:
Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Valda Volonta (sertifikāts AA
Nr.219) 03.05.2022. vērtējumu, pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts reģistrācijas numura
zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads – 1991, vērtība ir noteikta 2400,00
EUR ( ar PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas
personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, šā panta trešo daļu – lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu,

8.panta ceturto daļu - atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska
persona, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta un 10.panta pirmo daļu, ka izsoles
noteikumus apstiprina institūcija, kuras valdījumā atrodas kustamā manta,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas: pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts reģistrācijas
numura zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads – 1991, izsoli.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 5 (1) : Kustamās mantas izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

11.§
Par izsoles rezultātiem
11.1.
Par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglā pasažieru mikroautobusa VW
Caravelle ar valsts reģistrācijas numura zīmi FT 7804 izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglā pasažieru
mikroautobusa VW Caravelle ar valsts reģistrācijas numura zīmi FT 7804, šasijas
Nr.WV2ZZZ70Z1H022528, izlaiduma gads – 2000, izsoli, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 31.marta sēdes lēmumu Nr. 10., .p.15.2., 2022.gada 11.maijā
tika izsludināta pašvaldības kustamās mantas - vieglā pasažieru mikroautobusa VW Caravelle ar
valsts reģistrācijas numura zīmi FT 7804, šasijas Nr.WV2ZZZ70Z1H022528, izlaiduma gads – 2000,
otrā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējušies divi pretendenti – Zemnieku saimniecība “Ramaņi”, reģ.Nr.42401020737
un Z. V., personas kods xxx-xxx, kuri atbilda izsoles noteikumu 11. un 12. punkta prasībām un varēja
būt izsoles dalībnieki
3.Saskaņā ar izsoles noteikumu 24. punktu: Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību
iegādāties izsoles priekšmetu par sākumcenu, izsoles cena palielinās par vienu soli, kas noteikts
50,00 EUR un 26. punktu: Izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola
visaugstāko cenu, tad izsole tiek izsludināta par pabeigtu.
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks Z. V., personas kods xxx-xxx, ir nosolījusi augstāko cenu 1140,00
EUR.
4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks Z. V., ir samaksājusi nodrošinājumu EUR 64,- apmērā, kas
ieskaitāms pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 1076,00 jāsamaksā divu nedēļu laikā
no izsoles dienas.

Pamatojoties uz ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu", likumu "Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un izsoles noteikumiem
(apstiprināti 31.03.2022. prot. Nr. 10.punkts 15.2.),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas - vieglā pasažieru mikroautobusa VW
Caravelle ar valsts reģistrācijas numura zīmi FT 7804, šasijas Nr.WV2ZZZ70Z1H022528,
izlaiduma gads – 2000, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas - vieglā pasažieru mikroautobusa VW
Caravelle ar valsts reģistrācijas numura zīmi FT 7804, pirkumu ar Z. V., personas kods xxx-xxx,
par cenu EUR 1140,00 (viens tūkstotis simts četrdesmit euro 00 centi ).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 6 : Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite

11.2.
Par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas –pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HN 9838 izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa BMC215 SCB ar
valsts reģistrācijas numura zīmi HN 9838, šasijas Nr.NMC215RKDLB400024, izlaiduma gads –
2010, atsavināšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 31.03.2022. prot. Nr. 10.punkts 15.1.sēdes lēmumu, tika
izsludināta pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HN 9838, šasijas Nr.NMC215RKDLB400024, izlaiduma gads – 2010,
atsavināšanas otrā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu
novada domes 2022.gada 31.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 410,punkts 15.1.),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HN 9838, šasijas Nr.NMC215RKDLB400024, izlaiduma gads –
2010, atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HN 9838, izlaiduma gads – 2010, atsavināšanas trešo izsoli,
samazinot nosacīto cenu par 60 % un nosakot ka izsoles sākumcena ir 1776,00 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa BMC215 SCB ar
valsts reģistrācijas numura zīmi HN 9838, izlaiduma gads – 2010, trešās izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisija, Transporta daļa
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 6 (1) : Izsoles protokols ; izsoles noteikumi.
Sagatavoja V.Biezaite

11.3.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7658 001 0081 “Rūķi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, izsoli.
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 001 0081 –
“Rūķi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658
001 0081 platībā 8,0 ha, izsoli, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 31.marta sēdes lēmumu Nr.10.p.70., 2022.gada 11.maijā tika
izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 001 0081 –“Rūķi”, Preiļu pagasts,
Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 platībā 8,0 ha,
pirmā izsole.
2.Uz izsoli bija reģistrējušies četri pretendenti – zemnieku saimniecība “Vecvanagi” Reģ.
Nr.415010254007, zemnieku saimniecība “Līdumi” Reģ. Nr.47701000792, zemnieku saimniecība
“Korsikova” Reģ. Nr.47701004525 un SIA “EURO TRADE GRUPA” Reģ. Nr.51503057381, kuri
atbilda izsoles noteikumu 11. un 12. punkta prasībām un varēja būt izsoles dalībnieki.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 24. punktu: Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību
iegādāties izsoles priekšmetu par sākumcenu, izsoles cena palielinās par vienu soli, kas noteikts
100,00 EUR un 26. punktu: Izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem
nosola visaugstāko cenu, tad izsole tiek izsludināta par pabeigtu.
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks zemnieku saimniecība “Vecvanagi” Reģ. Nr.415010254007, ir
nosolījis augstāko cenu 36 463,00 EUR.
4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks zemnieku saimniecība “Vecvanagi” Reģ. Nr.415010254007, ir
samaksājusi nodrošinājumu EUR 2006,- apmērā, kas ieskaitāms pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma
maksa ir EUR 34 457,00, kas jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 30.pantu, 36.pantu un
izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada domes 2022.gada 31.marta sēdes lēmumu
Nr.10.p.70.),
Par lēmumu balso:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 001 0081 –“Rūķi”,
Preiļu pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001
0081 platībā 8,0 ha, atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar īpašuma kadastra Nr. 7658 001
0081 - neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 platībā 8,0 ha –
“Rūķi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads pirkumu ar zemnieku saimniecība “Vecvanagi” Reģ.
Nr.415010254007, par cenu EUR 36 463,00 (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit trīs
eiro 00 centi).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 6 (2) : Izsoles protokols
Sagatavotājs: V.Biezaite

12.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. N., personas kods : xxx - xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
28.aprīļa (reģ. 28.04.2022, Nr.15.3/473) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu personai A. A. , personas kods : xxx – xxx (dzimšanas datums 21.03.1974), adresē
xxxxxxxxxxx, sakarā ar mutiskās vienošanās laušanu personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, un pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka :
1. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxx ir nostiprinātas uz M. N. vārda.
Zemesgrāmatu apliecība, Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4675-1, kadastra Nr.
76019001327. Pamats : 2007.gada 3. augusta pirkuma līgums, žurnāla Nr. 300002176650,
datums 06.08.2007, lēmuma datums 08.08.2007.
2. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu , Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 4. panta
pirmo daļu, 2022.gada 28. aprīlī Preiļu novada pašvaldība nosūtīja A. A. ierakstītu vēstuli
(Nr.15.3/1240) uz deklarēto dzīvesvietu xxxxxxxxxxxx ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu
un pierādošus dokumentus par tiesisko pamatu būt deklarētam pēc norādītās adreses. Persona
ar pašvaldību nav sazinājusies.
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām A. A. 2019.gada 6.novembrī deklarējis dzīvesvietu adresē
xxxxxxxxxxx , tiesiskais pamats norādīts kā vienošanās ar īpašnieku .
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. Pamatojoties uz 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.
6. M. N. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu A. A. adresē xxxxxxxx sakarā ar
mutiskās vienošanās laušanu. Tikai pastāvot nekustamā īpašuma īpašnieka gribai personai
rodas tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu citam piederošā īpašumā un tikai īpašnieks var lūgt
anulēt deklarēto dzīvesvietu citai personai, laužot noslēgto mutisko vai rakstisko vienošanos.
Pretējā gadījumā tiek aizskartas nekustamā īpašuma īpašnieka pamattiesības uz īpašumu. Pēc
Fizisko personu reģistra ziņām M. N. ar A. A. nav radniecības.
7. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka personas A. A. tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā ir mutiska vienošanās ar īpašnieku M. N., kurš lauž noslēgto mutisko vienošanos
par tiesībām personai lietot dzīvojamo platību, vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas
noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā
arī, ka A. A. nav iesniedzis rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu
būt deklarētam īpašumā, var atzīt par pietiekošo dzīvokļa īpašnieka M. N. norādītos apstākļus
un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. A. saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu.
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,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par A. A. , personas kods : xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē
xxxxxxxxxxxx.
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: Anita Livdāne

13.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. L., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta Sociāla māja Rudenāji, Galēnu
pagasts, Preiļu novads, 2022.gada 14.aprīļa iesniegumu (reģ. Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā 20.04.2022 ar Nr. 13.1/428) par dzīvojamās platības piešķiršanu
Preiļu novada Stabulnieku pagastā, tika konstatēts:
1. Deklarētā dzīves vieta Preiļu novadā no 12.02.2016.
2. Ģimenes stāvoklis – neprecējies.
3. Nav reģistrēts nekustamais īpašums uz iesniedzēja vārda, ko apliecina D.L. datu pārbaude
NINO programmā 16.05.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
4. Stabulnieku pagasta Stabulniekos ir brīva dzīvojamā platība Jaunā ielā 5a-14, Stabulnieki,
Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
5. Iesniedzējs iepazinies ar piedāvāto dzīvojamo platību un uzrakstījis iesniegumu, kurā
apliecina, ka piekrīt īrēt dzīvokli Jaunā ielā 5a-14, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā
Preiļu novadā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu, Preiļu novada
pašvaldības 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt D. L., personas kods xxx-xxx, dzīvokli 32.2 m2 platībā, adrese: Jaunā iela 5a-14
Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
2. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar D. L. uz 1 gadu līdz 2023.gadam.
3. Noteikt īres maksu EUR 6.76 mēnesī (32.2 m2 * 0.21€/m2).
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

14.§
Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
14.1.
M. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. T., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx, 2022.gada
5.maija (reģ., 05.05. 2022., Nr. 13-1/503) iesniegumu par pašvaldības dzīvojamās platības Jaunā ielā
1-26, Preiļos, Preiļu nov., īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības

saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību” 27.pantu.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. T. noslēgto īres līgumu, Jaunā ielā 1-26, Preiļos, Preiļu nov., uz 3
gadiem - līdz 2025. gada 28. maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi: speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

14.2.
I. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. B., personas kods xxx-xxx, deklarēta xxxxxxxxxx, 13.04.2022. iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, konstatēts: ar I. B. 2021. gada 18. maijā tika noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokli ar kopējo platību 45, 8 m3 Parka ielā 2-6 Galēnos, Galēnu
pagastā uz vienu gadu. I. B. līdz šim laikam ir dzīvojusi iepriekš minētajā dzīvoklī un ir apzinīgi
maksājusi dzīvokļa īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem.
Saskaņā ar likuma “„Dzīvojamo telpu īres likums” 9. pantu un Preiļu novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 2022/3 Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā” IV panta 27. punktu, ieteikums ir pagarināt ar I. B. noslēgto pašvaldības
dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I. B. noslēgto pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu, slēgt līgumu par
dzīvojamās telpas īri uz 3 gadiem.
Sagatavotājs: Iveta Broka-Kazāka

15.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Ļ. O., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxx, 2022. gada
29. aprīļa iesniegumu (reģ.03.05..2022. Nr.13-1/482) par pašvaldības dzīvokļa, Celtnieku ielā 9-3,
Preiļos, Preiļu novadā, īres līguma pārrakstīšanu uz Ļ. O. vārda, sakarā ar atbildīgā īrnieka vīra I.
O. nāvi, pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma” 16.panta 3. daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar I. O. nāvi, veikt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības Celtnieku iela 9-3,
Preiļi, Preiļu novads, īres līgumā un kā īrnieku norādīt I.O. laulāto Ļ. O., personas kods xxxxxx.
2. SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt īres līgumu ar Ļ. O. uz 10 gadiem.
Sagatavoja: Z.Andrejeva

16.§
Par dzīvokļa īres tiesību pārņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Ivanāns)

Izskatot A. U., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
26.aprīļa iesniegumu (reģ. Preiļu novada pašvaldībā 26.04.2022 ar Nr. 13.1/450) par īres tiesību
pārņemšanu no mirušās mātes pašvaldības dzīvoklim Preiļu novada Stabulnieku pagastā, tika
konstatēts:
1. Iesniedzēja A.U. māte A. H., kurai ar pašvaldību bija noslēgts īres līgums dzīvoklim pēc
adreses Skolas iela 8-6, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, mirusi
10.07.2020.
2. A.U. deklarētā dzīves vieta Skolas iela 8-6, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads
no 10.05.2017. A.U. pēdējos gadus dzīvoja un strādāja Īrijā. Pašlaik ir atgriezies uz
pastāvīgu dzīvi Latvijā, vēlētos pārņemt īri dzīvoklim, kurā ir deklarēts.
3. Ģimenes stāvoklis – neprecējies.
4. Nav reģistrēts nekustamais īpašums uz iesniedzēja vārda, ko apliecina A.U. datu pārbaude
NINO programmā 17.05.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
5. Dzīvoklim nav komunālo maksājumu parādu.
6. Dzīvoklī Skolas iela 8-6, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads deklarētas vēl
divas personas, kurām nav radniecīgu vai kādu citu sakaru ar A. U.vai viņa mirušo māti –
dzīvoklī joprojām deklarēta bijusī īrniece J. U. un viņas pilngadīgais dēls D. U.. J. U. bija
dzīvokļa Skolas iela 8-6, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads īrniece PIRMS
A.H., bet daudzus gadus dzīvo citā adresē turpat Stabulnieku pagastā.

7. Dzīvoklī joprojām atrodas iesniedzēja A.U. un viņa mirušās mātes personīgās mantas.
Iesniedzējs zina piedāvāto dzīvojamo platību un uzrakstījis iesniegumu, kurā izteicis
vēlmi pārņemt īres tiesības no savas mirušās mātes un grib īrēt dzīvokli Skolas iela 8-6,
Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu, Preiļu novada
pašvaldības 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. U., personas kods xxx-xxx, īres tiesības dzīvoklim 57.3m2 platībā, adrese: Skolas
iela 8-6, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
2. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar A. U. uz 1 gadu.
3. Noteikt īres maksu EUR 12.03 mēnesī (57.3 m2 * 0.21€/m2).
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

Plkst. 11.02 zālē atgriežas deputāts P.Rožinskis
17.§
Par dzīvokļa īres līguma laušanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. B., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxx, 2022.gada 16.maija
iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-5) par dzīvokļa īres līguma laušanu,
tika konstatēts:
2022.gada 7.martā ar V.B. noslēgts īres līgums par dzīvokli Skolas iela 8-9, Stabulnieki,
Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
2. Saņemts V.B. iesniegums par īres līguma laušanu ar 2022.gada 16.maiju sakarā ar dzīves
vietas maiņu.
3. Komunālo pakalpojumu rēķins par martu ir apmaksāts, par aprīli izrakstīts maijā – vēl nav.
V.B. apņemas apmaksāt rēķinu par aprīli un par maiju, kas tiks izrakstīts jūnijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu, Preiļu novada
pašvaldības 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
1.

Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt līgumu ar V. B., personas kods xxx-xxx, dzīvoklim pēc adreses Skolas iela 8-9,
Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

18.§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. M., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx, 2022. gada
20.aprīļa iesniegumu (reģ.25.04..2022., Nr.13-1/ 446) par sociālās dzīvojamās platības Raiņa iela
12-3, Aizkalnes pagasts, Preiļu nov. īres tiesību piešķiršanu, konstatēts, ka
1. O. M. ir 3.grupas invalīds, atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (2022.gada 6.maija
izziņa Nr.4.3/2022/612).
2. Dzīvojamajā mājā Aizkalnes pag., 2022.gada 3.aprīlī izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā
nodega dzīvojamā māja, kas piederēja citai personai.
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.
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt O. M. īres tiesības uz sociālo dzīvojamo platību Raiņa ielā 12-3, Aizkalnes pagasts,
Preiļu nov.
2. Aizkalnes pagasta pārvaldei noslēgt ar O. M. dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēnešiem
- līdz 2022.gada 26.jūlijam.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

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

Izskatot S. N., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļu novada,
Aizkalnes pagasta, Aizkalnē, xxxxx, 2021. gada 28.aprīļa iesniegumu (reģ.28.04.2022. Nr. 13-1/471)
par sociālās dzīvojamās platības xxxx, Aizkalne, maiņu uz sociālo dzīvojamo platību xxxxx,

Aizkalnē, Aizkalnes pag., Preiļu nov., pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmainīt S. N. sociālo dzīvojamo platību xxxx, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
uz sociālo dzīvojamo platību xxxx, Aizkalnē, Aizkalnes pag., Preiļu nov.
2. Aizkalnes pagasta pārvaldei noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem līdz2022.gada 28. novembrim.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un Aizkalnes pagasta
pārvalde.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

20.§
Par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu
20.1.
J. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. R., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, xxxxx,
2022.gada 22. aprīļa iesniegumu (reģ. 25.04.2022., Nr.13-1/444) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. R. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, xxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem –
līdz 2022.gada 26.novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavoja: Z. Andrejeva

20.2.
L. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. D., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxx,
Preiļos, 2022. gada 27. aprīļa iesniegumu (reģ.28.04.2022. Nr. 13-1/468) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. D. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxx, Preiļos, īres līgumu uz sešiem
mēnešiem - līdz 2022.gada 26.novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.3.
L. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
xxxxxxxx, 2022. gada 26. aprīļa iesniegumu ( reģ. 28.04.2022, Nr. 13-1/466) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, xxxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem līdz 2022.gada 26.novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavoja: Z. Andrejeva

20.4.
M. O. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. O., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
xxxxxx, 2022. gada 26. aprīļa iesniegumu (reģ.28.04.2022., Nr.13-1/466) par sociālā dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. O. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxx, Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem
- līdz 2022.gada 26. novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavoja: Z. Andrejeva

20.5.
D. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. D., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxx,
Preiļos, Preiļu novadā 2022. gada 3. maija iesniegumu (reģ. 03.05.2022, Nr. 13-1483) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar D. D. sociālā dzīvokļa xxxxx, Preiļi, Preiļu novads, īres līgumu uz 6 mēnešiem
- līdz 2022. gada 26.novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.6.
A. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. V., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxxxxx Preiļu pagasts,
Preiļu novads 2022. gada 2.maija iesniegumu (reģ., 03.05.2022., Nr. 13-1/484) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma Preiļu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. V. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxx Preiļu pagasts, Preiļu novads īres
līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022.gada
26. novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.7.
A. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxx,
Preiļos, Preiļu novadā 2022.gada 26. aprīļa iesniegumu (reģ. 28.04.2022, Nr. 13-1/466) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. L. sociālās dzīvojamās platības xxxxxxxx Preiļi, Preiļu novads īres līgumu
uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada 26. novembrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.8.
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
xxxxxxxxx, 2022. gada 2.maija iesniegumu (reģ., 03.05.2022., Nr. 13-486) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, xxxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem,
līdz 2022. gada 26. novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

20.9.
N. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. J., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxx Preiļu pagasts, Preiļu
novads 2022.gada 2.maija iesniegumu (reģ. 03.05.2022., Nr. 13-1/485) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar N. J. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxx Preiļu pagasts, Preiļu novads, īres
līgumu uz 6 mēnešiem- līdz 2022. gada 26. novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

20.10.
T. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
xxxxxxxx, 2022. gada 2.maija iesniegumu ( reģ. 03.05. 2022., Nr. 13-1/487) 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”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. T. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, xxxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem,
līdz 2022.gada 26. novembrim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva.

20.11.
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxx Preiļi, Preiļu novads,
2022.gada 26.aprīļa iesniegumu (reģ. 28.04.2022. Nr. 13-1/469) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā”
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības xxxxxxx, Preiļos, īres līgumu uz 3
mēnešiem – līdz 2022.gada 26.jūlijam
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.12.
I. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxx, Galēnos, Galēnu
pagastā, Preiļu novadā, 13.05.2022. iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu,
konstatēts: ar I. P. līgums Nr. 15/soc par sociālā dzīvokļa īri ir bijis slēgts ar vairākiem
pagarinājumiem līdz 2022. gada 14. maijam. I. P. ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, viņas
apgādībā ir četri nepilngadīgi bērni, un ģimene ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli.
Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 “ Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” ieteikums ir pagarināt
ar Ivetu Punduri noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem.
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. P., slēgt līgumu par sociālā dzīvokļa īri uz 6
mēnešiem.
Sagatavotājs: Iveta Broka-Kazāka

21.§
Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 10. panta pirmās daļas
2. punktu un Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 2.daļu.
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra Nr. 1.2. K. V., personas kods xxx-xxx,
pamatojoties uz to, ka persona deklarējusi dzīvesvietu xxxxxxxxxxxxxx. Uzņemta rindā
2019.gada 26.septembrī.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

22.§
Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu
22.1.
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1, grupa Nr.1 rindas apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: Z.Andrejeva)

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 2. daļu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.1, grupa Nr. 1 (personas, kurām tiesības
saņemt palīdzību pirmām kārtām) saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

22.2.
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1, grupa Nr.2 rindas apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: Z.Andrejeva)

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 2. daļu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.1, grupa Nr. 2 (personas, kurām tiesības
saņemt palīdzību vispārējā kārtībā) saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

22.3.
Par sociālo dzīvokļu reģistra Nr.2 rindas apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: Z.Andrejeva)

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 2. daļu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sociālo dzīvokļu reģistru Nr. 2 (personas, kurām tiesības saņemt sociālo
dzīvokli) saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

22.4.
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.4 (apmaiņai) apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: Z.Andrejeva)

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 2. daļu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr. 4 (personas, kurām tiesības saņemt dzīvokli
apmaiņai) saskaņā ar pielikumu.
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos.
Pielikumā Nr. 7 : Dzīvokļu reģistri Nr. 1.- 4 (Ierobežota pieejamība)
Sagatavotājs: Zenta AndrejevaPielikums

Nr.4

23.§
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: I.Klindžāne, L.Pastars, M.Plivda, A.Mičulis, P.Rožinskis, I.Stare)

Novada domē saņemts A. Ņ. iesniegums (05.05.2022., reģistrēts ar Nr. 5-15/96) ar lūgumu
atbrīvot no Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata.
Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 25.punkts
paredz: “Komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks, tās locekļi un sekretārs var pārtraukt darbību
Komisijā, iesniedzot iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Preiļu novada
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 4.; 25.; 27. Punktiem,

Deputāts L.Pastars izsaka priekšlikumu Administratīvās komisijas locekļa amatā virzīt sociālo
darbinieci Astrīdu Ūzuliņu.
Balsojums: PAR – 5 balsis (A.Pastars, M.Plivda, R.Rubins, L.Pastars, J.Erts), PRET – 9 balsis
(A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, J.Ivanāns, J.Vucāns, O.Bērziņš, P.Rožinskis,
Ā.Vucāns), ATTURAS – 1 balss (N.Hļebņikova).
Priekšlikums netiek atbalstīts.
Par lēmumu balso:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot A. Ņ. no Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata ar
31.05.2022.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā A. M. no
01.06.2022.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - komisijas priekšsēdētāja Inta Klindžāne.
Sagatavoja I.Klindžāne

24.§
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Brakovska)

Sakarā ar Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas locekļu darba
vietas maiņu un iesniegumiem par atbrīvošanu no darba komisijā, nepieciešams apstiprināt komisiju
jaunā sastāvā.
Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikuma (apstiprināts
16.07.2021.) 12.punkts paredz: “Sadarbības vienības vadītāju un Sadarbības vienībā darbojošos
pašvaldības darbiniekus apstiprina Preiļu novada dome”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Preiļu novada
pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 12.punktu
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot V. Kr. un A. Č. no Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības
komisijas locekļu amata ar 31.05.2022.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisiju no
01.06.2022.sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja Anita Brakovska
Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Natālija Rinča,

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis – Astrīda Ūzuliņa,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis – Anita Džeriņa,
Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma,
Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa, Komisijas
priekšsēdētāja.
Sagatavoja I.Klindžāne

25.§
Par noteikumu “Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Klindžāne, N.Hļebņikova, I.Stare, I.Anspoka)

Ministru kabineta 2021. gada 21.septembra noteikumu Nr.644 “Kārtība, kādā izglītības
iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību” 3.punkts paredz:
Izglītības iestādes dibinātājs vadītāja profesionālās darbības novērtēšanai var noteikt vadītāja
profesionālās darbības vērtēšanas procedūru, norisi un laiku.
Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 26.punktā noteikts, ka izglītības iestāžu vadītājiem, izņemot rektorus, paredzētās naudas
balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes dibinātājs.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28. punktu, Ministru kabineta 2021.
gada 21.septembra noteikumu Nr.644 “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības
iestādes vadītāja profesionālo darbību” 3.punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumu
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns,
"PAR" - Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Nadežda Hļebņikova - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtību”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Izglītības pārvalde.
Pielikumā Nr. 8 : “Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība”
Sagatavoja: A.Zagorskis, I.Klindžāne

26.§
Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un
dārzkopju gadatirgu rīkošanu” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības nolikumu “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un
dārzkopju gadatirgu rīkošanu”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.
Pielikumā Nr. 9 : Nolikums “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu
rīkošanu”
Sagatavoja: I.Bramane, I.Klindžāne

27.§
Par Preiļu novada pašvaldības konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” nolikuma
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”
nolikumu.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.
Pielikumā Nr. 10 : Konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” nolikums
Sagatavoja: A.Urka, V.Biezaite

28.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: S.Launerte, I.Klindžāne, J.Erts)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17.
punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – par
namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu; par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, par pašvaldības teritorijas labiekārtošanu,
zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka pašvaldībai jāparedz ne vien īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt
īpašumam piegulošo teritoriju, bet arī pašvaldības līdzdalību šī pienākuma izpildē, kas saistošajos
noteikumos tiek noteikts ar atvieglojumu piešķiršanu (2014. gada 6. novembra spriedums lietā Nr.
2013-20-03). Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam saistošajos notikumos tiek paredzēta
administratīvā atbildība par prasību neievērošanu. (likuma "Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.; 5.un 9. punkts).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5., 9. punktiem, MK 2010. gada
28.septembra noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4. punktu, MK
2014. gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu,
Deputāti diskutē par sagatavotajiem saistošajiem noteikumiem. Tiek izteikti dažādi viedokļi un
ieteikumi, līdz ar to rodas priekšlikums saistošos noteikumus pārskatīt, precizēt un atlikt
lēmumprojekta izskatīšanu.
Balsojums: PAR – 15 balsis (A.Pastars, M.Plivda, R.Rubins, L.Pastars, J.Erts, A.Brakovska,
A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, J.Ivanāns, J.Vucāns, O.Bērziņš, P.Rožinskis, N.Hļebņikova,
Ā.Vucāns), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis.
Priekšlikums tiek atbalstīts.
1. Atlikt lēmumprojekta izskatīšanu un atkārtoti sagatavot saistošos noteikumus.
Sagatavoja I.Klindžāne

29.§
Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.,16.punktu,
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada
30. oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45.punktu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/32 “Par reklāmu, izkārtņu
un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 12 : Saistošie noteikumi Nr. 2022/32 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”, Paskaidrojuma raksts,
1.pielikums
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

30.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

31.03.2022. novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2022/15 „Preiļu novada
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. Saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinums par saistošajiem noteikumiem ar ieteikumu izslēgt no saistošajiem noteikumiem
atsevišķus punktus, kas dublējas ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu paredzēto.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, MK 03.02.2009. noteikumiem nr.
108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/15 „Preiļu novada kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi” sekojoši:
Izslēgt saistošo noteikumu 8.5. un 8.6. apakšpunktus; 22.; 23.; 24.; 30. punktus.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 13 : Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/15 „Preiļu novada kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi”.
Sagatavoja I.Klindžāne

31.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/24 “Par nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu ievietošanu Preiļu
novadā” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 17.maija vēstuli Nr.
1-18/3604 “Par 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/24”, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5 un 9. punktu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/24 “ Par nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu ievietošanu Preiļu novadā”
sekojoši:
1. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā “Administratīvā pārkāpuma procesu par nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Preiļu novada pašvaldības policija.”
2. 32.punktā vārdu “protokolu” aizstāt ar vārdu “lietu”.
3. Nosūtīt precizētus Noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai.
Pielikumā Nr. 14 : Precizētie Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/24 “ Par
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu
ievietošanu Preiļu novadā”
Sagatavoja: juriste M.Bogdanova

32.§
Par tūrisma inventāra izmantošanas noteikumiem Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Sakarā ar to, ka Aglonas novada pašvaldībā 2020.-2021.gadā realizēti projekti, kuru ietvaros
iegādāts jauns tūrisma inventārs, kas izmantojams sabiedrības vajadzībām bez atlīdzības piecu gadu
termiņā no projekta uzsākšanas brīža (tai skaitā biedrības "Preiļu rajona partnerība" izsludinātā
projektu konkursa projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000001 “Eko atpūta Aglonas novadā”, kura
ietvaros iegādāti 18 velosipēdi ar mērķi: tūrisma attīstība novadā), Tūrisma attīstības un informācijas
centra pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem un tūristiem iespēju izmantot inventāru, vienlaicīgi
nodrošinot inventāra uzturēšanu darba kārtībā un nosakot atbildību par inventāra bojāšanu vai
bezatbildīgu attieksmi pret aprīkojumu.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas rezultātā notikušajām pašvaldības teritorijas un
administratīvās struktūras izmaiņām nepieciešams apstiprināt kārtību, kādā notiek inventāra
nodošana lietošanā un kāda ir patapinājuma ņēmēja atbildība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Par lēmumu balso:

15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Tūrisma inventāra izmantošanas noteikumus” ar pielikumu “Tūrisma inventāra
nomas privātuma politika”
2. Nodrošināt tūrisma inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar tūrisma inventāra
patapinājuma līguma paraugu.
3. Pilnvarot Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra atbildīgos darbiniekus
parakstīt pašvaldības vārdā tūrisma inventāra patapinājuma līgumus un sekot inventāra
izmantošanai un līguma nosacījumu izpildei.
Pielikumā Nr. 15 : “Tūrisma inventāra izmantošanas noteikumi” ar pielikumu “Tūrisma inventāra
nomas privātuma politika”
Sagatavoja I.Klindžāne, L.Irbe

33.§
Par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra
apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta 1.daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” un Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra lēmumu Nr.6, „Par lokālplānojuma
nekustamajam īpašumam “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums
76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai izstrādāto lokālplānojumu,
kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, īpašumā “S”, Aglonas
pagastā, Preiļu novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2022.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 30.jūnijam.
3. Organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi attālināti ZOOM platformā 2022.gada 16.jūnijā
plkst. 17.00.

4. Uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājai – Preiļu novada domes Attīstības, investīciju un
inženiertehniskās daļas vadītājas vietniecei attīstības un investīciju jautājumos Sanita Meļko
- publicēt paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “Smilgas”,
Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma
grozījumi nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pašvaldības
mājas lapās www.preili.lv un valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS).
Pielikumā Nr. 16 : Lokālplānojums, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu 2013.2025.gadam, īpašumā “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā, tai skaitā:
Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts;
Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
Lokālplānojuma grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas”.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

34.§
Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Vecāku biedrību "Pūces māja"
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Vecāku biedrības “Pūces māja”, reģ.Nr.40008150655, juridiskā adrese Skolas iela,
Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337, dalībnieces G. G., e-pasts
pucesmaja2009@inbox.lv, 16.05.2022. (reģ.SAN/1405) iesniegumu pārcelt biedrību uz Vārkavas
tautas namu Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā, Preiļu novadā, konstatēts:
Vecāku biedrībai “Pūces māja” tās priekšsēdētājas Līgas Lutinskas personā 01.09.2010. ir
bijis noslēgts nomas līgums ar Vārkavas pamatskolu par 30m2 telpu nomu (bez nomas maksas) uz 7
gadiem.
Līguma termiņš ir beidzies 01.09.2017., Vārkavas pamatskola pārveidota par Sociālās
aprūpes centru “Vārkava”, telpu nomas līgums nav bijis pagarināts, biedrība uz laiku palikusi
praktiski bez telpām, dokumentāciju un dažādus arhīva materiālus uzglabājot privāti, mājās.
Atjaunojoties Vecāku biedrības “Pūces māja” dalībnieku sastāvam un aktīvajai darbībai, kas
vērsta uz pirmsskolas bērnu apmācības darbu un šo bērnu vecāku izglītības un kultūras līmeņa
padziļināšanu un veselīga dzīves veida propagandēšanu, nepieciešamas pastāvīgas telpas darba
organizēšanai un izziņas stūrīša izveidei.
Vārkavas pagasta pārvalde neiebilst pret brīvas telpas 16,1 m2 iedalīšanu Vārkavas tautas
namā, Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā uz 5gadiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 21.punktu, Biedrību un nodibinājumu likuma 5.panta pirmo
daļu
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt patapinājuma līgumu ar Vecāku biedrību “Pūces māja”, reģ.Nr.40008150655
nedzīvojamās telpas izmantošanai uz 5 gadiem Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā, Preiļu novadā,
sastādot atbilstošu nodošanas-pieņemšanas aktu ar Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāju par
telpu Nr. 111, 16,1 m2 platībā.
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.
Pielikumā Nr. 17 : Telpu patapinājuma līgums.
Sagatavotājs: Irina Vaivode

35.§
Par telpu nomu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Žukova, V.Biezaite)

Izskatot E. V., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxx, 2022.gada 10.maija iesniegumu (reģ.
10.05.2022., Nr.4.15.1/520) par telpu nodošanu pagaidu nomai tika konstatēts:
(1) Starp Preiļu novada domi, reģ.Nr.90000065720, kā Iznomātāju un saimnieciskās darbības
veicēju M. V., reģistrācijas Nr.xxxxxxxxxxx, kā Nomnieku 2017.gada 01.maijā tika noslēgts
Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4-25/2017/14 par telpu Nr.11 ar platību 45,3m2 un
telpu Nr.10 ar platību 15,9m2 Kārsavas ielā 4, Preiļos, 1.stāvā (turpmāk – Telpas) nomu.
(2) Pamatojoties uz 2017.gada 01.maija Neapdzīvojamo telpas nomas līguma Nr.4-25/2017/14
2.6.punktu, ar Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlja sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 18.§)
saimnieciskās darbības veicējai M. V. tika sniegta atļauja nodot Telpas apakšnomā E. V.,
personas kods xxx-xxx.
(3) Ņemot vērā, ka 2017.gada 01.maijā noslēgtā Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.425/2017/14 darbības termiņš ir beidzies 2022.gada 30.aprīlī, līdz ar to vienlaicīgi ir izbeidzies
E. V., personas kods xxx-xxx, apakšnomas līgums.
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.
(4) Tiek lūgts piešķirt telpas Nr.11 ar platību 45,3m2 un telpas Nr.10 ar platību 15,9m2 Kārsavas
ielā 4, Preiļos, 1.stāvā pagaidu nomā uz laiku, līdz tiek rīkota nomas tiesību izsole atbilstoši
Ministru Kabineta 2018.gada 01.jūnija noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 23.punktam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 14.punkta “a”
apakšpunktu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt telpu Nr.11 ar platību 45,3m2 un telpu Nr.10 ar platību 15,9m2 Kārsavas ielā 4,
Preiļos, 1.stāvā uz laiku, līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai.
2. Noslēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar E. V., personas kods xxx-xxx, par telpas
Nr.11 ar platību 45,3m2 un telpas Nr.10 ar platību 15,9m2 Kārsavas ielā 4, Preiļos, 1.stāvā
nomu uz laiku, līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai.
3. Noteikt nomas maksu EUR 203,18 (divi simti trīs euro un 18 centi) ar PVN par telpas
Nr.11 ar platību 45,3m2 un telpas Nr.10 ar platību 15,9m2 Kārsavas ielā 4, Preiļos, 1.stāvā
nomu, maksājot EUR 3,32/m2 ar PVN un iekļaujot nomas maksā izdevumus, kas saistīti
ar siltumapgādi un elektroenerģijas patēriņu.
4. Uzdot par pienākumu E. V., personas kods xxx-xxx, 10 darba dienu laikā pēc līguma
parakstīšanas noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Preiļu saimnieks” par ūdens apgādes
un kanalizācijas pakalpojumu, kā arī atkritumu izvešanu.
5. Atbildīgai par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa,
SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

Plkst. 11.50 no zāles iziet deputāts P.Rožinskis.
36.§
Par pašvaldības zemes atsavināšanas uzsākšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts V. I., deklarētā adrese: xxxxxxxxxx, iesniegums (13.05.2022., Nr.IESN/531) iesniegums
par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu Aglonas pagastā,
konstatēts:
saskaņā ar NĪVKIS datiem, atsavināšanai ierosinātā zemes vienība 0,1383 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76420050260 atrodas nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 005 0260, sastāvā, tā nav
kadastrāli uzmērīta, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums. Atbilstoši Aglonas pagasta
padomes 30.09.2008. lēmumam, zemes gabals nodots zemes reformas pabeigšanai.
Zemes vienības platība ir mazāka par pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību
(2,0 ha). Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” izpratnē – zemesgabals lauku
apvidos, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību ir starpgabals.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76420050260 dabā robežojas ar atsavināšanas ierosinātājai –
V. I. piederošo nekustamo īpašumu “L.”, kadastra Nr. xxxxxx. Atbilstoši NĪVKI sistēmas datiem
pārējie pierobežnieki ir: pašvaldība un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi".
V.I. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 1.punkta prasībām.
Pamatojoties uz likuma uz „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 6.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”11.5. punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta
1.daļas 11.punkta “b” apakšpunktu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris

Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76420050260, piekrīt pašvaldībai.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420050260 piešķirt „starpgabala” statusu.
3. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76420050260 Aglonas pagastā.
4. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju
uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

Plkst. 11.52 zālē atgriežas deputāts P.Rožinskis.
37.§
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
37.1.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0201 Preiļu novada Preiļu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu
7658 003 0201, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7658 003 0037, reģistrāciju zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0201, kas
ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7658 003 0037, 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 06.03.1998. gadā ir 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 003 0201, ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs
ar Preiļu novada domes 2014. gada 28. augusta sēdes lēmumu, protokols Nr.9, punkts 3.3.2.
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/parmums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana/saraksti) publicēts ministriju un pašvaldību
izvērtētais rezerves zemju saraksts, un tajā pie zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7658 003
0201, 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”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0201 Preiļu novada Preiļu pagastā,
piekrīt pašvaldībai.
2. Īpašumam ar kadastra Nr. 7658 003 0037 Preiļu novada Preiļu pagastā, sastāvošam no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0201 piešķirt nosaukumu “C”.
3. Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 003 0037 Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0201 platībā 2,0 ha zemesgrāmatā kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

37.2.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0195 Preiļu novada Preiļu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu
7658 005 0195, 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 005 0195, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7658 005 0195, 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 0195, 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 005
0195, 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”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0195 Preiļu novada Preiļu pagastā,
piekrīt pašvaldībai.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0195 iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu
nosaukumu “R”.
3. Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 005 0195 Preiļu novada Preiļu pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0195 zemesgrāmatā kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

37.3.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 001 0109 Preiļu novada Saunas pagastā

reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Saunas pagastā ar kadastra apzīmējumu
7674 001 0109, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7674 001 0021, reģistrāciju zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
1.Zemes vienība Preiļu novada Saunas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7674 001 0109, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7674 001 0021, 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 26.08.2004. gadā ir 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 7674 001 0109, ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs ar
Preiļu novada domes 2014. gada 23. oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.11, punkts 8.
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 7674 001
0109, 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”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7674 001 0109 Preiļu novada Saunas
pagastā, piekrīt pašvaldībai.

2. Īpašumam ar kadastra Nr. 7674 001 0021 Preiļu novada Saunas pagastā, sastāvošam no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 001 0109 piešķirt nosaukumu “T”.
3. Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7674 001 0021 Preiļu novada Saunas pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 001 0109 zemesgrāmatā kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

37.4.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0198 Preiļu novada Preiļu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7658 004 0198 Preiļu novada Preiļu
pagastā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0198, reģistrāciju
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība 0,8 ha platībā Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 004
0198, ir pašvaldībai piekrītošā zeme saskaņā ar Preiļu novada domes 2014.gada 28.augusta
lēmumu, protokols Nr.9, punkts 3.3.2.
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0198 ir 06.06.1997. uzmērīta.
3. Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes
protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienība ir lauksaimnieciskās
izmantošanas teritorijā.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt
un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
5. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts paredz: “ Zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme - vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
2.punktu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7658 004 0198 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7658 004 0198 platībā 0,8 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, 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

37.5.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0066 Celtnieku iela 22A, Preiļos,
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7601 002 0003 Preiļu novada Preiļu
pilsētā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0066, reģistrāciju zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1.Zemes vienība 0,05 ha platībā Celtnieku iela 22A, Preiļos ar kadastra apzīmējumu 7601 002
0066, ir pašvaldībai piekrītošā zeme saskaņā ar Preiļu novada domes 2009.gada 21.decembra
lēmumu, protokols Nr.21, punkts 54.
2. 1.Zemes vienība 0,05 ha platībā Celtnieku iela 22A, Preiļos ar kadastra apzīmējumu 7601 002
0066, ir starpgabals saskaņā ar Preiļu novada domes 2009.gada 21.decembra lēmumu, protokols
Nr.21, punkts 54.
3.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0066 nav uzmērīta.
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 savrupmāju apbūves 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 4.punkts paredz: Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām
un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas
atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta,
tikai gadījumos, ja: 4) tā ir zemes starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals,
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
4.punktu,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7601 002 0003 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7601 002 0066 platībā 0,05 ha Celtnieku iela 22A, Preiļos, 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

37.6.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030355 Preiļu novada Galēnu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Galēnu pagastā ar kadastra apzīmējumu
76480030355, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7648 003 0355, reģistrāciju uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Galēnu pagastā ar kadastra apzīmējumu 76480030355, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7648 003 0355, 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 9,2ha, zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. Zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76480030355 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”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr.76480030355, nosaukumu “B”.
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030355 kadastrālo uzmērīšanu.
3. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Brieži”, kadastra Nr.76480030355, Preiļu novada Galēnu pagastā
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030355 novērtējumu.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

37.7.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030358 Preiļu novada Galēnu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Galēnu pagastā ar kadastra apzīmējumu
76480030358, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7648 003 0358, reģistrāciju uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Galēnu pagastā ar kadastra apzīmējumu 76480030358, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7648 003 0358, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu novada
domes 2020.gada 18.februāra lēmumu, ar Riebiņu novada domes 2006.gada 14.novembra lēmumu
nekustamam īpašumam piešķirts nosaukums “Sūnas”. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmai zemes vienības platība ir 4,82ha, zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. Zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030358 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”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030358 kadastrālo uzmērīšanu.
2. Reģistrēt nekustamo īpašumu “S”, kadastra Nr.76480030358, Preiļu novada Galēnu pagastā
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030358 novērtējumu.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

37.8.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040144 Preiļu novada Rušonas pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu
76700040144, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7670 004 0144, reģistrāciju uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
Zemes vienība Preiļu novada Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu 76700040144, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 76700040144, ir pašvaldībai piekritīgā zeme saskaņā ar Riebiņu novada
domes 2008.gada 9.septembra lēmumu. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmai zemes vienības platība ir 1,1ha, zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. Zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76700040144 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”,
Par lēmumu balso:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr.76700040144, nosaukumu “G”.
2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040144 kadastrālo uzmērīšanu.
3. Reģistrēt nekustamo īpašumu “G”, kadastra Nr.76700040144, Preiļu novada Rušonas pagastā
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

4. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040144 novērtējumu.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece
Plkst. 11.55 tiek izsludināts pārtraukums domes sēdē.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns turpmākajā domes sēdē nepiedalās, steidzamu darba pienākumu dēļ.
Domes sēdes vadīšanu turpina priekšsēdētāja 1.vietnieks Pēteris Rožinskis.
Plkst. 12.10 atsākas domes sēde pēc pārtraukuma.

38.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kategrades ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 11. maija I. O., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, (pašvaldībā
reģistrēts iesniegums Nr. IESN/526) par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un
zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Kategrades ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kategrades ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder
valstij. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.punktu Kategrades ezerā
piešķirams zvejas rīku limits – 375 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja

attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Jāzeps
"PAR" - Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Nadežda Hļebņikova)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I. O., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu tīklu 30 metru
garumā Kategrades ezerā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz
2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka I. 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

39.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Salmeja ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 3. maija D. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxx, (pašvaldībā
iesniegums reģistrēts Nr. 490) par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Salmeja ezerā – ar vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu
atvērums nav lielāks par 30 metriem, 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” 3.1.apakšpunkts paredz, ka
Salmeja ezerā piešķiramais kopējais zvejas rīku limits – 315 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.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut D. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zivju murdu, kura
sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Salmeja 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 D. K., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

40.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu
40.1.
A.M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 2. maija A. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu
Nr. IESN/480 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu

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

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

40.2.
V. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 5. maija V. J., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx (pašvaldībā
iesniegums reģistrēts ar Nr. IESN/495) par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un
zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Rušonas ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu
atvērums nav lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Rušona ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.

Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V. J., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxx zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Rušonas ezerā, Preiļu novada Rušonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to Preiļu
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par 2022.
gadu.
3. Noteikt, ka V. J., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas maksa
pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja
(licence).
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

40.3.

A. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 5. maija A. J., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx (pašvaldībā
iesniegums reģistrēts ar Nr. IESN/494) par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un
zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Rušonas ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu
atvērums nav lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Rušona ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,

Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A. J., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, 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 A. J., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas maksa
pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja
(licence).
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

41.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Dovales ezerā 2022.gadam iedalīšanu
41.1.
V.K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 28. aprīļa V. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx
iesniegumu Nr. IESN/472 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Dovales ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Dovales 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.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9. punkts nosaka katram zvejniekam
pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var
noteikt šādus limitus: 7.9.1. – 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,
7.9.2. – tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus
tīklus, privātajos ūdeņos.

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:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,

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

41.2.
V.A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 10. maija V. A., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx,
iesniegumu Nr. IESN/521 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Dovales ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Dovales 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.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9. punkts nosaka katram zvejniekam
pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var
noteikt šādus limitus: 7.9.1. – 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,
7.9.2. – tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus
tīklus, privātajos ūdeņos.
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:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut V. A., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu
tīklu 30 metru garumā, Dovales ezerā, Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā pašpatēriņa
zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka Vladimirs Andrejevs, personas kods 010184-12164, 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

42.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 27. aprīļa J. K., personas kods xxx - xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx
iesniegumu Nr. IESN/448 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Ciriša ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav
lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību

nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30 m 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.
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J. K., personas kods xxx - xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura
sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada
Aglonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka J. K., personas kods xxx - xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

43.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Zolvas ezerā 2022.gadam iedalīšanu

43.1.
V. F. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 27. aprīļa V. F., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx
iesniegumu Nr. IESN/459 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Zolvas ezers ir ezers, kura ezera ūdeņi un zvejas tiesības ezerā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.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:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V. F., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx zvejot ar vienu zvejot ar vienu
tīklu 30 metru garumā, Zolvas ezerā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa
zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka V. F., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

43.2.
O. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 27. aprīļa O. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx
iesniegumu Nr. IESN/460 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Zolvas ezers ir ezers, kura ezera ūdeņi un zvejas tiesības ezerā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.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:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)

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

43.3.
J. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 27. aprīļa J. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, iesniegumu
Nr. IESN/458 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Zolvas ezers ir ezers, kura ezera ūdeņi un zvejas tiesības ezerā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.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:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu
tīklu 30 metru garumā, Zolvas ezerā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa
zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka J. B., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).

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

43.4.
S. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 2. maija S. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx iesniegumu
Nr. IESN/478 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Zolvas ezers ir ezers, kura ezera ūdeņi un zvejas tiesības ezerā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.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:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut S. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu
tīklu 30 metru garumā, Zolvas ezerā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa
zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka S. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, 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

44.§
Par Preiļu novada domes 2022. gada 28. aprīļa sēdes lēmuma, protokols Nr.11, punkta 45.3
precizēšanu
(Ziņo: P.Rožinskis, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada domes 2022.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu, protokols Nr.11,
punkts Nr.45.3 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030245 Preiļu novada Stabulnieku
pagastā reģistrāciju zemesgrāmatā”, konstatēts, ka lēmuma otrajā rindkopā ir ieviesusies
pārrakstīšanās kļūda, kuru saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.pantu iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas
un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Preiļu novada domes 2022.gada 28.aprīļa sēdes lēmumā protokols Nr.11, punkts Nr.45.3 “Par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030245 Preiļu novada Stabulnieku pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā” otrajā rindkopā vārdus “apzīmējumu 76800245” izteikt šādā redakcijā:
“apzīmējumu 76800030245”.
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: Ināra Upeniece

45.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lielie Rubeņi”, Pelēču pagasts, Preiļu
novads, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: P.Rožinskis, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7656
001 0214 “L R” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 001 0199,
atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma “L R” Preiļu novada Pelēču pagastā, neapbūvētā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 platībā 0,6 ha ir reģistrēta zemesgrāmatā uz Preiļu
novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000624168.
Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska
(sertifikāts Nr.74) – EUR 1100,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “L R” Preiļu novada Pelēču pagastā, neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 platībā 0,6 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 1260,00 (tai skaitā vērtēšanas izdevumi 160,00 EUR).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lielie Rubeņi” Preiļu novada Pelēču pagastā, neapbūvētās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 platībā 0,6 ha izsoles noteikumus.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr 18 : Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: Vita Biezaite

46.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Salmeja ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: P.Rožinskis)

Izskatot 2022. gada 25. maija P. T., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx (pašvaldībā
iesniegums reģistrēts Nr. 570) par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Salmeja ezerā ar vienu zvejas tīklu 30 metru garumā, 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” 3.1.apakšpunkts paredz, ka
Salmeja ezerā piešķiramais kopējais zvejas rīku limits – 315 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.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut P. T., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejas tīklu 30
metru 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 P. T., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
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

Sēdi slēdz plkst. 1225

Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 27.05.2022.

