LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2022.gada 30.jūnijā

Nr. 14

Sēdi sasauc plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma RUZĢE
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare,
Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova (attālināti), Juris Vucāns, Lauris Pastars (attālināti).
Nepiedalās deputāte Maruta Plivda.
Pašvaldības darbinieki un uzaicinātās personas:
Anete Urka – Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja;
Ingūna Barkeviča – Projektu vadītāja;
Sanita Meļko – Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītājas vietniece;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks.
Attālināti domes sēdē piedalās:
Aivars Rivars, Aldis Buks, Edgars Vaivods, Ilona Skorodihina, Ilona Žukova, Inga Jurkāne, Anita
Vjakse, Ināra Upeniece, Inta Klindžāne, Irina Vaivode, Juta Ivanāne, Liene Mūrniece, Līga Irbe,
Iveta Stašulāne, Andrejs Anins, Sanda Launerte, Sandra Sprindža, Skaidra Mukāne, Vēsma Želve,
Vita Biezaite, Vitālijs Plivda, Zenta Andrejeva, Artūrs Lepers, Artis Žukovs, Mārīte Bogdanova,
Skaidrīte Medne, Gunārs Bruzguls, Māra Pudnika, Aivars Klismets, Agnija Pastare.
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Preiļu novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
2. Par finansiālu atbalstu pašvaldības sadraudzības pilsētai Nižinai Ukrainā.
3. Par taloniem pārtikas iegādei Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.
4. Par finansiālu atbalstu deju kopai “Dancari”.
5. Par aizdevumu projektam Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības
attīstības nodrošināšanai”.
6. Par aizdevumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLI-539 “Amatu
prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts” realizācijai.
7. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
8. Par līdzekļu paredzēšanu Preiļu autoostas avārijas novēršanas remontam.
9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu Galvenajai bibliotēkai.
10. Par komunālo parādu dzēšanu.
11. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
12. Par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanu.
13. Par kustamās mantas -automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF9658 izsoli.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā atkārtotu nomas tiesību izsoli
un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoli.
16. Par nekustamā īpašuma "Rozes" nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (nekustamais īpašums “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu
novads).
18. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.
19. Par iesnieguma izskatīšanu.
20. Par Preiļu novada pašvaldības 2021. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
23. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
24. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
25. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
26. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/22 “Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas
kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” precizēšanu.
27. Par Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
28. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas un Preiļu novada pagastu bibliotēku maksas pakalpojumu
cenrāžu apstiprināšanu.
29. Par Preiļu novada Salas pamatskolas (no 01.09.2022. Preiļu novada Salas sākumskola),
Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas internātu slēgšanu.
30. Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta
personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta.
31. Par jaunas amata vienības izveidi Preiļu novada Labklājības pārvaldē.
32. Par Preiļu novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma (protokols Nr.13, 35.§) atcelšanu.
33. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „ Par Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu.
34. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/32 “Par reklāmu, izkārtņu un
citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”
precizēšanu.

35. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Preiļu novadā” apstiprināšanu.
36. Par saistošo noteikumu “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu
novadā” apstiprināšanu.
37. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju klasificēšanu” apstiprināšanu.
38. Par Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna un Energopārvaldības
sistēmas (EPS) rokasgrāmatas apstiprināšanu un Energopārvaldības sistēmas (EPS)
ieviešanu un īstenošanu Preiļu novada pašvaldībā atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām.
39. Par pieminekļa demontāžu Padomju armijas karavīriem Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Preiļu
novadā.
40. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā.
41. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2022. gadam.
42. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Dovales ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
43. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušonas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
44. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Pelēču ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
45. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
46. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājam
Ā.Vucānam.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus 5 papildjautājumus:
Papildjautājumi:
1. (47) Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2. (48) Par zivju rūpnieciskās (komerciālajās) zvejas pārtraukšanu Preiļu novada ūdenstilpnēs.
3. (49) Par vēlēšanu iecirkņiem Preiļu novadā.
4. (50) Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” 2021. gada pārskatu.
5. (51) Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” 2021. gada pārskatu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību ar 46 jautājumiem, iekļaujot papildus
sagatavotus 5 (piecus) papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Balsojums par darba kārtību:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 5 (piecus) papildjautājumus
kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
1.§
Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Preiļu
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, L.Irbe)

Izskatot noteikumu “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Preiļu novada pašvaldībā” projektu,

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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības noteikumus “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību
Preiļu novada pašvaldībā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada tūrisma un attīstības centrs.
Pielikumā Nr. 1 : Noteikumi “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Preiļu novada pašvaldībā”
Sagatavotājs: I.Klindžāne, L.Irbe.

2.§
Par finansiālu atbalstu pašvaldības sadraudzības pilsētai Nižinai Ukrainā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts)

Sakarā ar Krievijas Federācijas militāro agresiju Ukrainā un ņemot vērā to, ka Preiļu novada
pašvaldībai parakstīts sadarbības līgums ar sadraudzības pilsētu Ukrainā Nižina, saskaņā ar
“Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma” 11. pantā noteikto, ka Pašvaldībai, pamatojoties uz
domes lēmumu, ir tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu Ukrainas sabiedrības
vispārējam atbalstam,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 97.pantu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma” 11.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt finansiālu atbalstu Preiļu novada sadraudzības pilsētai Ukrainā Nižina dzīvojošiem
bērniem ar mērķi – vasaras nometnes rīkošana Latvijā Ukrainas Nižinas pilsētas bērniem,
transporta nodrošināšanai un citiem sadarbības projektiem.
2. Līdzekļus līdz EUR 10 000,00 apmērā izmantot no pašvaldības 2022.gada budžeta sadaļas
„Pārējā sociālā aizsardzība”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības daļa, Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

3.§
Par taloniem pārtikas iegādei Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.panta pirmajai daļai valsts nodrošina
Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties
Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas
civiliedzīvotājiem” izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem
nodrošināšana pašvaldība.
Pašvaldība izveidojusi visu to pārtikas tirdzniecības uzņēmumu sarakstu, kuri darbojas pašvaldības
teritorijā un atbilst izvirzītajiem minimālajiem kritērijiem un veikusi tirgus izpētes procedūru,
sagatavojusi līgumus ar visiem uzņēmumiem, kas piekrituši piedalīties pārtikas produktu un pirmās
nepieciešamības saimniecības preču izsniegšanā pret pašvaldības izdotiem taloniem, nosakot
ierobežojumu alkohola un tabakas izstrādājumu iegādei. Ukrainas civiliedzīvotājs var saņemt preces
jebkurā paša izvēlētā tirdzniecības vietā no pašvaldības saraksta.
Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2022.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu
Ukrainas civiliedzīvotājiem”,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izgatavot pašvaldības stingrās uzskaites talonus par kopējo summu EUR 10 000,00 pārtikas
produktu iegādei Preiļu novada teritorijā veikalu tīklos TOP, MEGO, LATS, PREILIS ar
viena talona vērtību EUR 10,00.
2. Izsniegt pašvaldības talonus pārtikas produktu iegādei Ukrainas civiliedzīvotājiem no
2022.gada 1.jūlija EUR 5,00 apmērā (vienai personai dienā), personām, kuras nesaņem
ēdināšanas pakalpojumu 30 dienu periodā pēc ierašanās Latvijā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

4.§
Par finansiālu atbalstu deju kopai “Dancari”
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Launerte)

2022.gada 2.jūnijā Preiļu novada pašvaldībā saņemts deju kopas “Dancari” vadītājas Ilzes
Brokas iesniegums (reģ.nr.4.15.1/602) ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu deju kopas “Dancari”
dejotāju nokļūšanai Francijā. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu Kultūras centra deju
kopa “Dancari” no 6. līdz 17.jūlijam ir uzaicināti piedalīties starptautiskā folkloras festivālā “La
Rose des Vents” Francijā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas2. un
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, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt finansiālu atbalstu EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā deju kopai
“Dancari” transporta izdevumu daļējai segšanai, lai piedalītos starptautiskajā folkloras festivālā
“La Rose des Vents” Francijā;
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Pārējie izglītības pakalpojumi”;
3. Finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

5.§
Par aizdevumu projektam Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana
komercdarbības attīstības nodrošināšanai”
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Barkeviča, izsakās: I.Stare, J.Erts)

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.
un 22.(1) pantu un saskaņā ar likuma “ Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta 1.punktu un saskaņā
ar 2020.gada 28.augusta noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.
4-27/2020/ 243 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, par projekta Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils
1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” īstenošanu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi SAM
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” projekta Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības
attīstības nodrošināšanai” ietvaros būvdarbu īstenošanai, būvuzraudzības un
autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai 996 140,85 eur.
2. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot no 2023. gada oktobra
mēneša.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – finanšu analītiķi.

Sagatavotājs: Ingūna Barkeviča

6.§
Par aizdevumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLI-539 “Amatu
prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts” realizācijai
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Meļko)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.
un 22.(1) pantu un saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta 1.punktu un
Iepirkumu komisijas rīkotās sarunu procedūras „Interaktīvas izstādes “Amatu prasmes tūrisma telpā”
izveidošana Preiļu pilī”, identifikācijas Nr. PNP 2022/25SP ERAF, Interreg V-A pārrobežu
sadarbības programmas Latvija-Lietuva projekta Nr.LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā”
(Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts) ietvaros, rezultātiem
(30.05.2022. lēmums, protokols Nr.PNP 2022/25SP - 5),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 5 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi LatvijasLietuvas pārrobežu projekta Nr.LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts”
ietvaros plānotās aktivitātes – „Interaktīvas izstādes “Amatu prasmes tūrisma telpā”
izveidošana Preiļu pilī”, realizācijai 95 397.00 EUR apmērā.
2. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2023. gada oktobra
mēneša.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – S.Meļko.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

7.§
Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un, izskatot Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora
E.Vaivoda 2022.gada 6.jūnija vēstuli Nr.1.12/56 un Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
padomes 2022. gada 2.jūnija sēdes protokolu Nr. 1, par finansējuma piešķiršanu augsta līmeņa
sportistiem, saskaņā ar pašvaldības nolikumu “Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana
Preiļu novada iedzīvotājiem”:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu sekojošiem Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem, saskaņā ar Preiļu
novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomes 2022. gada 2.jūnija sēdes protokolu Nr. 1 :
Vārds, Uzvārds
M. S.
M. S.
G. E.
J. S.
S. K.
Z. K.
A.R.
E. R.
F. L.
N. A.
S. G.
J. A.
R. L.
A. B.
M. B.

Iedalītā summa
EUR
250
250
250
250
350
400
400
350
500
500
500
500
1000
1000
1000

2. Līdzekļus EUR 7500,00 paredzēt no 2022.gada budžetā apstiprinātajiem asignējumiem
sadaļā “Pieaugušo sports”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –E.Vaivods
Sagatavotājs: E.Vaivods, J.Gžibovska

8.§
Par līdzekļu paredzēšanu Preiļu autoostas avārijas novēršanas remontam
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Anins, A.Pastare, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, I.Stare, O.Bērziņš)

2021.gada 3.novembrī Preiļu novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.24, 2§) par
deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks” par pagaidu būves pārvietojamo moduļu
ēkas kā pagaidu autoostas ēku uz pārbūves projekta īstenošanas laiku iegādi un izvietošanu. Ņemot
vērā kokmateriālu cenu sadārdzinājumu, minētais deleģēšanas līgums netika noslēgts. Lai risinātu
radušos situāciju, ir nepieciešams veikt autoostas avārijas bojājumu novēršanu. SIA “Drvs”
iesniegusi piedāvājumu remontdarbu veikšanai Preiļu autoostas ēkā Tirgus laukumā 9, Preiļos par
summu EUR 9521,71 (deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 71 cents).
Pamatojoties uz iepriekšminēto likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 9521,71 (deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 71
cents) apmērā Preiļu autoostas ēkas Tirgus laukumā 9, Preiļos avārijas bojājumu novēršanas
remontam.
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- autoostas pagaidu
moduļa ēkas noma”.
3. Finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
Sagatavotājs: S.Launerte

9.§
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu Galvenajai bibliotēkai
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Skorodihina)

2022.gada 14.jūnijā Preiļu novada pašvaldībā saņemts Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas
Ilonas Skorodihinas iesniegums (reģ.Nr.SAN/1701) ar lūgumu palielināt Preiļu Galvenās bibliotēkas
budžetu par EUR 1570.00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro 00 centi) sakarā ar to, ka
plānotā grāmatu nodošanas un saņemšanas pakomāta cena ir pieaugusi. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 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, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
Piešķirt Preiļu Galvenajai bibliotēkai papildus EUR 1570 (viens tūkstotis pieci simti
septiņdesmit euro 00 centi) viedā grāmatu skapja iegādei
2.
Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Pārējie izglītības pakalpojumi”;
3.
Finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

10.§
Par komunālo parādu dzēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, M.Bogdanova, S.Mukāne)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas sniegto informāciju, ir
konstatēta komunālo pakalpojumu 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:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.DZĒST no Preiļu novada pašvaldības bilances šādus parādus par personām un
pakalpojumiem:
Parādnieka
vārds,
uzvārds,/
nosaukums,
adrese
Ē. S.
Rušonas pag.
E. K.
Riebiņu pag.

Personas
kods,/
vienotais
reģ.nr.

Parāda
summa
EUR

Piezīmes

Datums, no
kura
izveidojies
parāds

xxx-xxx

70,75

17.11.2017.

xxx-xxx

559,11

3.

N. J.
Pelēču pag.

xxx-xxx

24.59

4.

G. Č.
Pelēču pag.

xxx-xxx

6,32

5.

Z/s “B”
Pelēču pag.

xxxxxxxxxxx

632,47

6.

A. S.
Pelēču pag.

xxx-xxx

179,31

Miris
27.11.2021.
Iestājies
parāda
piedziņas
noilgums
Iestājies
parāda
piedziņas
noilgums
Parāda
piedziņas
nelietderība
Iestājies
parāda
piedziņas
noilgums
Iestājies
parāda
piedziņas
noilgums

Nr.
p.k.

1.
2.

2012.

2011.

2019.
2014.

2007.

V. J.
xxx-xxx
94,07
Mirusi
2018.
Silajāņu pag.
06.11.2018.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – finanšu un grāmatvedības daļa

7.

Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

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

Izskatot E. P., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxx, 2022.gada 13.jūnija iesniegumu
(reģ.14.06.2022., Nr.4.15.1/652) par pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7658 003 0096 Preiļu pagasta “Sondorīši”, uz kuras atrodas E. P. piederošas
būves, kas reģistrētas Preiļu pagasta nodalījuma Nr.1000000540625, tika konstatēts:

(1) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka
(būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
(2) Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturtajai daļai atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta iestāde vai amatpersona divu mēnešu laikā
pēc tam, kad šā likuma 4. panta ceturtās daļas 3. un 4. punktā minētās personas noteiktā
kārtībā iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu un tam pievienojušas visus dokumentus, kas
apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par attiecīgā zemesgabala
pārdošanu. Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts par apbūvētu zemesgabalu, kas nav
ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
īpašumā esošu apbūvētu zemesgabalu atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta iestāde vai amatpersona pieņem divu mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais
zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā.
(3) Nekustamais īpašums 2014.gada 17.oktobrī reģistrēts Preiļu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000538071 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
(4) Nekustamā īpašuma vērtējumu 2022.gada 23.aprīlī ir veicis sertificēts vērtētājs Juris Borskis
(sertifikāts Nr.74) īpašuma tirgus vērtība ir EUR 24 200,00 (divdesmit četri tūkstoši divi simti
euro un 00 centi).
(5) Atsavinājuma ierosinātājs E. P. lūdz sadalīt pirkuma maksu EUR 24 380,00 (divdesmit četri
tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi) divos maksājumos: pirmo maksājumu EUR
12 190,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 00 centi) samaksājot
2022.gada jūlijā, otro maksājumu EUR 12 190,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts
deviņdesmit euro un 00 centi) veicot 2022.gada decembrī.
(6) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piekto daļu- pārdodot
apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks
par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par
katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.pants ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta ceturto daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar E. P., personas kods xxx-xxx, par nekustamā īpašuma
- par apbūvētas zemes vienības 10,4 ha Preiļu pagasta “Sondorīši” ar kadastra apzīmējumu
7658 003 0096 pirkumu – pārdevumu par pirkuma cenu EUR 24 380,00 (divdesmit četri
tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi), tajā skaitā vērtētāja izdevumi EUR 180,00
(viens simts astoņdesmit euro un 00 centi) sadalot maksājumu divās daļās:
1.1.līdz 2022.gada 31.jūlijam veicot maksājumu EUR 12 190,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts
deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā;

1.2.līdz 2022.gada 31.decembrim veicot maksājumu EUR 12 190,00 (divpadsmit tūkstoši viens
simts deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā.
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu daļas juristei Ilonai Žukovai
sagatavot pirkuma – pārdevuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa,
Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

12.§
Par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts A. J., uzrādītā adrese:xxxxxxxxxxx, iesniegums (18.05.2022., Nr. 4.15.1/554) un
D. V., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxxx, iesniegums (19.05.2022., Nr. IESN/557) par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa atsavināšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Nekustamais īpašums – dzīvoklis Jaudzemu ielā 2-4, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., kadastra Nr.
7642 900 0251, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.4450 4. Īpašums
sastāv no 4 dzīvojamām istabām ar palīgtelpām, kopējā platība 75,6 kv.m.
Īpašums izīrēts atsavināšanas ierosinātājām: A. J., dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1/ī/2011
noslēgts no 01.07.2011., izīrētā platība 29,3 kv.m., un – D. V., dzīvojamās telpas īres līgums Nr.3/ī
noslēgts no 11.08.2009., izīrētā platība 21,2 kv.m. Dzīvoklī esošās koplietošanas telpas 25,1 kv.m.
platībā tiek lietotas vienādās daļās. Sekojoši, dzīvokļa sadalījums atbilstoši izīrētām platībām un
koplietošanas telpu lietojumam domājamās daļās: - A. J. 31/56 domājamās daļas, - D. V. 25/56
domājamās daļas.
NĪN vai īres maksas parādu nav. A.J. un D.V. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 4.daļas 5.punkta prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, MK 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”11.5. punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās 4.daļas 5.punktu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Jaudzemu ielā 24, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., kadastra Nr. 7642 900 0251.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

13.§
Par kustamās mantas -automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF9658
izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: R.Rubins, A.Lepers, A.Pastars, P.Rožinskis)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI A6 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000,
atsavināšanu, konstatēts:
Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Valda Volonta (sertifikāts AA
Nr.2019) 20.05.2022. vērtējumu, automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF9658,
šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000, vērtība ir noteikta 450,00 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
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas: automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi
, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000, 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. 2 : Kustamās mantas izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

14.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā atkārtotu nomas tiesību izsoli
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma - radošo industriju centra ēkas nomas
tiesību izsoli, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 14. a) un b) punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr. 97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Rīkot nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā piecu
atsevišķu telpu atklātu, mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu Somersētas ielā 23, Aglonā Aglonas pagastā, Preiļu novadā
izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.
Pielikumā Nr. 3 : Izsoles noteikumi un līguma projekts
Sagatavoja I.Klindžāne

15.§
Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoli.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64,
Preiļos, nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:
1. Saskaņā ar Preiļu novada domes 2021.gada 29.decembra sēdes lēmumu protokols Nr. 27.,punkts
22.4., tika izsludināta pašvaldībai pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76010061802
Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803,
daļai platībā 1720,9 m2, un uz tās esošās būves – tipveida neapkurināmas angāra ēkas 496,70 m2
platībā, apbūves laukums 525,90 m2, un asfaltbetona laukums 1195,0 m2, kas tiek būvēta īstenojot
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas
labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”; nomas tiesību 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 2021.gada 29.decembra sēdes lēmumu protokols Nr. 27.,punkts 22.4.),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Rīkot atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76010061802 Daugavpils iela 64,
Preiļi, Preiļu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803, daļai platībā
1720,9 m2, un uz tās esošās būves – tipveida neapkurināmas angāra ēkas 496,70 m2 platībā,
apbūves laukums 525,90 m2, un asfaltbetona laukums 1195,0 m2, kas tiek būvēta īstenojot
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un
teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”; nomas tiesību trešo izsoli, ar iznomājamā
o
b
jApstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļos, nomas
te
3. Šo
ik lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV et
4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais
sa
par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
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16.§
Par nekustamā īpašuma "Rozes" nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma
noslēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2020.gada 20.oktobra lēmumu “Par nekustamā īpašuma ar
kadastra apzīmējumu76760040438 atsavināšanu” 5.punktu par atsavināšanas veida noteikšanu –
pārdošanu par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu,
konstatē, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmas datiem,
nekustamais īpašums “Rozes”, kadastra nr.76760040438, Silajāņu pagastā Preiļu novadā sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040438 1,23ha platībā (eksplik:
lauksaimniecības zeme-0,65ha, krūmāji-0,38ha, purvi-0,18ha, ūdens objektu zeme-0,04ha). Zemes
vienība kadastrāli uzmērīta un izgatavots zemes robežu plāns 2021.gada 16.augustā. Nekustamais
īpašums “Rozes”, kadastra nr. 76760040438, reģistrēts Silajāņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
nr. 100000625177 2022.gada 21.aprīlī uz Preiļu novada pašvaldības vārda. Zemes gabala kadastrālā
vērtība uz 2021.gada 1.janvāri ir 246 EUR. Atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jureal”,
reģ. Nr.42403025527, nekustamā īpašuma vērtētāja J.Višņevska (sertifikāts Nr.81) novērtējumam
nekustamā īpašuma “Rozes” Silajāņu pagastā Preiļu novadā tirgus vērtība 2021.gada 28.oktobrī ir
1200,00 EUR.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu un 44.panta septīto daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rozes”, kadastra nr.76760040438, Silajāņu pagastā Preiļu
novadā atsavināšanas cenu (tirgus cenu), nosakot ka tā ir 1350,00 EUR (viens tūkstotis trīs
simti piecdesmit euro).
2. Slēgt pirkuma līgumu ar Ļ. G., personas kods xxx-xxx, par atsavināšanas nosacīto cenu EUR
1350,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) par nekustamā īpašuma
“Rozes”, kadastra nr. 76760040438, 1,23ha platībā Silajāņu pagastā Preiļu novadā.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece
Nosūtīt: Nekustamā īpašumu daļai, Juridiskajai un iepirkumu daļai

17.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (nekustamais īpašums “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu
novads)
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite, izsakās: A.Pastars, J.Erts, P.Rožinskis)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676
004 0455, “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7676 004 0455 izsoles organizēšanu, konstatēts:

1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 2022.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu protokols Nr. 11.,punkts 14.1,
tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455 “Skolas”, Silajāņu
pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455
(4,5282 ha platībā), ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,50 m2,
ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 m2 , saimniecības ēkas ar
kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 m2 atsavināšanas trešā izsole.
2
. Saskaņā ar izsoles noteikumu 23. punktu: Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens izsoles
3.
U
dalībnieks,
šajā gadījumā, izsoles dalībnieks veic vienu soli, un OBJEKTA galīgā pirkuma maksa
zir nosacītā sākumcena EUR 24 583,50 EUR (bez PVN) (divdesmit četri tūkstoši pieci simti
astoņdesmit trīs euro 50 centi bez PVN), plus viens augšupejas solis EUR 100,00.
iŠ
z4. aNosolītājs - izsoles dalībnieks T. R. ir samaksājusi nodrošinājumu EUR 2458,- apmērā, kas
s ieskaitāms
j
pirkuma maksā.
oAtlikusī
ā
pirkuma maksa ir EUR 22 225,50 jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
lP
i ēg
ca Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 30.pantu, 36.pantu un
bizsoles
d
noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada domes 2022.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu
iNr.11.p.14.1),
iī
jPar
zj lēmumu balso:
a su
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
om "PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds
r lā
Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
e e
ģ si "PRET" - nav
- 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
i "ATTURAS"
z
sPreiļu
novada dome NOLEMJ:
is
t ro1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455
r l “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
ē se apzīmējumu 7676 004 0455 (4,5282 ha platībā), ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455
j as 001 ar kopējo platību 860,50 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo
i ņ platību 446,80 m2 , saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo
e ed platību 16,7 m2, trešās atsavināšanas izsoles rezultātus.
s m
a2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455
tl “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
v sī apzīmējumu 7676 004 0455 (4,5282 ha platībā), ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455
i b 001 ar kopējo platību 860,50 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo
e in platību 446,80 m2 , saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo
n zi platību 16,7 m2 pirkumu ar T. R., personas kods xxx-xxx, par cenu EUR 24 683,50 (divdesmit
s se četri tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro 00 centi) .
ok3. Atļaut T. R. pirkuma maksu sadalīt 2 maksājumos, maksājot EUR 11 112,75 šī gada jūlija
p ls mēnesī un otru maksājumu EUR 11 112,75 veikt līdz 2022. gada 12.decembrim.
r e4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV e sT 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
t . 5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
e u
nPielikumā
Nr. 5 : Izsoles protokols
zR
d v.
eSagatavotājs:
V.Biezaite
a, personas kods
xxx-xxx, ir nosolījusi augstāko cenu 24 683,50 EUR.
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18.§
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7690 006 0337 Preiļu novada Upmalas pagastā
“Brodužu Purvs; Čukuru karjers” reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900060337 Preiļu novada
Upmalas pagastā “Brodužu Purvs; Čukuru karjers” reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
konstatēts:
1. Nekustamais īpašums “Brodužu Purvs; Čukuru karjers” ar kadastra Nr.76900060337, sastāvošs no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76900060337 (Čukuru karjers) 4,8 ha platībā Upmalas
pagasta Čukuros un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76900060347 (Brodužu Purvs) 4,5 ha
platībā Upmalas pagasta Brodužos, ir pašvaldībai piekrītošā zeme saskaņā ar Vārkavas novada domes
2010.gada 29.jūnija lēmumu Nr.13, punkts 2.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76900060337 un 76900060347 ir 05.11.2000.
kadastrāli uzmērītas.
3. Saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2015.gada 29.decembra
lēmumu Nr.19,12&:
3.1.zemes vienība 76900060337 (Čukuru karjers) ir lauksaimnieciskās izmantošanas
teritorijā un derīgo izrakteņu ieguves teritorijā, kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijā. Tai
uzlikts aprobežojums – ceļa servitūts 6m, 0,2ha.
3.2.zemes vienība 76900060347 (Brodužu Purvs) ir lauksaimnieciskās izmantošanas
teritorijā, tā aprobežota ar Valsts un koplietošanas ūdensnotekas aizsargjoslu 0.02km.
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, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" - Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900060337 Preiļu novada Upmalas pagastā “Brodužu
Purvs; Čukuru karjers” kadastrālā zemes robežu plāna aktualizāciju.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76900060337 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) , zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 76900060347 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: - zeme, uz kuras

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. (kods 0201).
3. Reģistrēt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.76900060337 Preiļu novada Upmalas pagastā
“Brodužu Purvs; Čukuru karjers” 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 daļa, I.Vaivode
Pielikumā Nr. 6 : Zemes robežu plāns
Sagatavotājs: Irina Vaivode

19.§
Par iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2022.gada 17.jūnijā Preiļu novada pašvaldībā saņemts V. D., personas kods xxx-xxx,
iesniegums (reģ.Nr. IESN/664) ar lūgumu rast iespēju pašvaldībai izmaksāt viņai atlīdzību par
Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ar to saistīto papildus izmaksu kompensēšanu. Iesniedzēja
periodā no 2022.gada 20.marta līdz 2022.gada 15.maijam izmitinājusi sev piederošā mājoklī četrus
Ukrainas civiliedzīvotājus. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un
27.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Oskars Bērziņš)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) piešķiršanu V. D., personas kods xxx-xxx,
par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu;
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Pārējā sociālā aizsardzība”;
3. Finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
Sagatavotājs: Sanda Launerte
Plkst. 11.15 no zāles iziet deputāts Oskars Bērziņš.

20.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2021. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Urka)

Izskatot Preiļu novada domes 2021.gada publiskā pārskata projektu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu:
Par lēmumu balso:
11 (Ineta Anspoka, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova, Jāzeps
Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris
"PAR" Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Raimonds Rubins)

"NEPIEDALĀS" - 1 (Oskars Bērziņš - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2021. gada Publisko gada pārskatu.
Pielikumā Nr. 7 : Preiļu novada pašvaldības 2021. gada Publiskais gada pārskats uz 43 lapām
Sagatavotājs: Anete Urka
Plkst. 11.17 no zāles iziet deputāts Pēteris Rožinskis.
Plkst. 11.18 zālē atgriežas deputāts Oskars Bērziņš.

21.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. Š., personas kods: xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxx, iesniegumu (
24.05.2022., reģ. Nr.15.3/565) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai A. Š. ,
personas kods: xxx–xxx, adresē: xxxxxxxxxx, sakarā ar to, ka ar laulības šķiršanu ir zudis
tiesiskais pamats būt deklarētam pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Pamatojoties uz iesniegumam pievienotu īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu Zemesgrāmatu apliecības kopiju, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxxxx ir
nostiprinātas uz O. Š., personas kods: xxx–xxx, vārda. Preiļu pilsētas Zemesgrāmatas
nodalījums Nr.4598-1, kadastra Nr.76019001741. Pamats: 2011.gada 25. oktobra īpašuma
dāvinājuma līgums. Saskaņā ar Civillikuma 91.panta pirmās daļas 1.punktu, 91.panta otro
daļu, tā ir laulātā atsevišķa manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības noslēgšanas
2011.gada 11.novembrī un ir ierakstīta Zemesgrāmatā.
2. A. Š. jau tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: xxxxxxxx (Preiļu novada
domes sēdes lēmums 27.11.2019, Nr.17, 3.§ Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu,
3.3 O. Š. iesnieguma izskatīšana). Pēc Fizisko personu reģistra ziņām A. Š. 2020.gada
27.februārī atkal deklarējis dzīvesvietu adresē: xxxxxxxxxxx.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, lemjot par nelabvēlīga
administratīvā akta izdošanu, administratīvā procesa dalībnieka uzklausīšana un viedokļa
noskaidrošana ir būtiska. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo
daļu, 11.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu , Administratīvā procesa likuma 62.
panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 4. panta pirmo daļu, A. Š. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (24.05.2022., reģ. Nr.15.3/1452) uz deklarēto adresi:
xxxxxxxxxxxxxxxx ar lūgumu sazināties ar pašvaldību paskaidrojuma sniegšanai, kā arī
iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam norādītajā adresē.
Atbilde nav saņemta. Administratīvā procesa likuma 62. panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ja
nav iespējama ieinteresētās personas viedokļa noskaidrošana, administratīvo aktu var izdot
arī bez šīs personas viedokļa noskaidrošanas.
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. O. Š. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu personai A. Š. adresē: xxxxxxxxxxx,
sakarā ar to, ka ir nekustamā īpašuma īpašniece un ar laulības šķiršanu personai ir zudis
tiesiskais pamats būt deklarētam pēc norādītās adreses. Iesniegumam ir pievienots 2016.gada
7.novembra Laulības šķiršanas apliecības otrais izraksts, reģistrēts 2016.gada notariālo aktu
un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2324. Saskaņā ar Civillikuma 89.panta pirmo daļu, bijušā
laulātā tiesības lietot dzīvokli pēc laulības šķiršanas saglabājas tikai tad, ja dzīvoklis ir viņa
paša manta.
7. Ievērojot iepriekš minēto un vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var
aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī to, ka A. Š. nav
sazinājies ar pašvaldību, nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt
deklarētam norādītajā adresē, var atzīt O. Š. norādītos apstākļus par pietiekošiem , lai anulētu
ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. Š. 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, 12. panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu,
81.panta pirmo un otro daļu, Civillikuma 89.panta pirmo daļu, 1039.pantu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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. Š. , personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē:
xxxxxxxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvās daļas iedzīvotāju
reģistrēšanas speciāliste.
3. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi, un šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: A. Livdāne

22.§
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
22.1.
A. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
2022.gada 3.jūnija iesniegumu (reģ.08.06.2022. Nr. 13-1/619) 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 A. T. noslēgto sociālā dzīvokļa, Preiļos, xxxxx īres līgumu uz 6 mēnešiem
- līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu
saimnieks” .
Sagatavotājs: Z. Andrejeva.

22.2.
V. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. J., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxx,
Preiļu novads, 2022. gada 2. jūnija iesniegumu (reģ., 02.06.2022., Nr.13-1/598) 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 V. J. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxxx Preiļu novads, īres līgumu uz
sešiem mēnešiem - līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un Pelēču pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva.

22.3.
E. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot E. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxxxx
Preiļu novads, 2022. gada 2.jūnija iesniegumu (reģ. 02.06.2022., Nr.13-1/597) 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 E. T. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxx Preiļu novads, īres līgumu uz
sešiem mēnešiem - līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un Pelēču pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.4.
T. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
xxxxxxx, 2022.gada 27.maija iesniegumu (reģ.30.05.2022. Nr. 13-1/584) 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 T. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības xxxxxxxx, Preiļos, īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva.

22.5.
L. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
xxxxxxxxxxx, 2022.gada 6.jūnija iesniegumu (reģ. 08.06.2022., Nr.13-1/621) 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 L. K. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, xxxxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem
- līdz 2022. gada 31. decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.6.
I. Č. – Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. Č.-Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
xxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 2.jūnija iesniegumu (reģ. 02.06.2022., Nr. 13-1\600 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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. Č. – Č. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxxx īres līgumu uz 6 mēnešiem
līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, Aizkalnes
pārvalde
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.7.
V. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. I., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxxx,
2022.gada 2. jūnija iesniegumu (reģ.02.06.2022. Nr. 13-1/599) 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 V. I. noslēgto sociālā dzīvokļa platības xxxxxxxxxxx, īres līgumu uz 6
mēnešiem līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un Aizkalnes pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.8.
A. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
xxxxxxxxxx, 2022. gada 6. jūnija iesniegumu (reģ. 08.06.2022., Nr.13-1/620) 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” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 A. T. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem līdz
2022.gada 31. decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.9.
S. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx, 2022. gada 9.jūnija
iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1/635 ) par sociālās dzīvojamās platības- istabas Nr.9 un Nr.10,
xxxxxxxxxxxxx īres līguma pagarināšanu, pamatojoties Preiļu novada pašvaldības saistošiem

noteikumiem Nr.2022/3,Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu
novadā” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 S. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības- xxxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31. decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.10.
D. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxx 2022. gada 9. jūnija
iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1639) par sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxxxxx īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.2022/3,Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā”
28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 D. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības- xxxxxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.11.
V. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. V., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxx 2022. gada 9.jūnija
iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1/633) par sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxxxxxx īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3,
“Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Par lēmumu balso:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 V. V. noslēgto sociālās dzīvojamās platības -xxxxxxxxxx, īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.12.
A. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx, 2022. gada 9.
jūnija iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1/636) par sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxxxxx
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.2022/3, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā”
28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 A. L. noslēgto sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.13.
V. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx 2022. gada
9.jūnija iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1/630) par sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxx īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz “Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.2022/3,Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā”
28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,

Lauris Pastars, 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 V. A. noslēgto sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31. decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.14.
J. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta, xxxxxxxxxxx 2022. gada 9.
jūnija iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1/634 ) par sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxxxxx
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā”
28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 J. L. noslēgto sociālās dzīvojamās platības -xxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31. decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.15.
R. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx 2022. gada 9.jūnija
iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1/272) par sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxx, īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 R. S. noslēgto sociālās dzīvojamās platības- xxxxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31. decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.16.
L. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. M., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxx 2022. gada 9. jūnija
iesniegumu (reģ. 10.06.2022. Nr.13-1/638) par sociālās dzīvojamās platības – xxxxxxxxx īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, 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 L. M. noslēgto sociālās dzīvojamās platības - xxxxxxxxxxx īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 31. decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.17.
P. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot P. K., personas kods xxx - xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx, 2022.gada
10.jūnija iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-16) par dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, tika konstatēts:
1. Deklarētā adrese xxxxxx no 11.04.2017.
2. Kopā ar P. K. dzīvoklī deklarēti 7 bērni, no kuriem 4 ir nepilngadīgi un dzīvo kopā ar
māti.
3. Ģimenes stāvoklis – precējusies. Ar bērnu tēvu nedzīvo kopā vismaz 7 gadus; tēvam
atņemtas tēva tiesības.
4. P. K. ģimenei piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss, P. K. ir 2.grupas invaliditāte.
5. Nav reģistrēts nekustamais īpašums uz iesniedzējas vārda, ko apliecina P.K. datu
pārbaude NINO programmā 13.06.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
6. Komunālos maksājumus veic regulāri, parādu nav.

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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt uz sešiem mēnešiem īres līgumu ar P. K., personas kods xxx - xxx, dzīvoklim pēc
adreses xxxxxxxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

22.18.
L. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. M., personas kods xxx - xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxx 2022.gada
9.jūnija iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-15) par dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, tika konstatēts:
1. Deklarētā adrese xxxxxxx no 21.08.2018.
2. Kopā ar L. M. dzīvo un dzīvoklī deklarēti un 3 nepilngadīgi bērni.
3. Ģimenes stāvoklis – neprecējusies.
4. Nav reģistrēts nekustamais īpašums uz iesniedzējas vārda, ko apliecina L.M. datu
pārbaude NINO programmā 13.06.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
5. Komunālos maksājumus veic regulāri, parādu nav.
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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt uz sešiem mēnešiem īres līgumu ar L. M., personas kods xxx - xxx, dzīvoklim
pēc adreses xxxxxxxxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

22.19.
I. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. T., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxx, 2022.gada 9.jūnija
iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-13) par dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, tika konstatēts:
1. Deklarētā adrese xxxxxxxx no 05.01.2017.
2. Kopā ar I. T. dzīvoklī deklarēti 4 bērni, no kuriem 3 ir nepilngadīgi un dzīvo kopā ar māti.
3. Ģimenes stāvoklis – šķīrusies.
4. I. T. ģimenei piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss.
5. Nav reģistrēts nekustamais īpašums uz iesniedzējas vārda, ko apliecina I.T. datu pārbaude
NINO programmā 13.06.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
6. Komunālos maksājumus veic regulāri, parādu nav.
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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt uz sešiem mēnešiem īres līgumu ar I. T., personas kods xxx-xxx, dzīvoklim pēc
adreses xxxxxxxxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

22.20.
I. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. V., personas kods xxx - xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxx, 2022.gada 9.jūnija
iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-14) par dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, tika konstatēts:
Deklarētā adrese xxxxxxxx no 18.07.2018.
Kopā ar I. V. dzīvo un dzīvoklī deklarēti 6 nepilngadīgie bērni.
Ģimenes stāvoklis – šķīrusies.
Nav reģistrēts nekustamais īpašums uz iesniedzējas vārda, ko apliecina I.V. datu pārbaude
NINO programmā 13.06.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
5. Uz 2022.gada 13.jūniju komunālo maksājumu parāds 1497.89€. 2022.gada piecos
mēnešos neviens komunālais maksājums nav saņemts. 2021.gadā saņemti 3 maksājumi
kopsummā 276€. No maija sākusi strādāt sezonas darbu kūdras ieguves uzņēmumā.
Telefoniski sazinoties ar Ingu, arī rakstot iesniegumu, apņēmās 3 mēnešu laikā segt
izveidojušos parādu.
1.
2.
3.
4.

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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt uz trim mēnešiem īres līgumu ar I. V., personas kods xxx - xxx, dzīvoklim pēc
adreses xxxxxxxxxxxxxx, nosakot, ka šo trīs mēnešu laikā tiks nosegts komunālo
pakalpojumu parāds, kas izveidojies līdz 2022.gada 1.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

23.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
23.1.
M. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. Š., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxx., 2022. gada
26.aprīļa iesniegumu (reģ. 26.04.2022., Nr. 13-1/465) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo
platību, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”.
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris
"PAR" Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā M. Š. uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

23.2.
P. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot P. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx, 2022. gada 1.jūnija
iesniegumu (reģ. 10.06.2022., Nr. 13-1/628) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību,

pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”.
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris
"PAR" Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā P. K., personas kods xxx-xxx, uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr.
4 (apmaiņai).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva un Stabulnieku
pagasta pārvaldei.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva
Plkst. 11.20 zālē atgriežas deputāts Pēteris Rožinskis.

24.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. J., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxx, 2022.gada 30.maija
(reģ., 30.05. 2022., Nr. 13-1/585) par pašvaldības dzīvojamās platības xxxxxxxxxx, īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 27.panta.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar R. J. noslēgto īres līgumu xxxxxx uz 3 gadiem - līdz 2025. gada 30. jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi: speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

25.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxx, 2022 gada 12.maija
iesniegumu (reģ. 18.05.2022. Nr. 13-1/553) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa xxxxxxxxxxx.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pantu,
Par lēmumu balso:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa xxxxxxxxx, īres līgumu ar J. A.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

26.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/22 “Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas
kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 19.maija atzinumu
Nr. 1-18/3705 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/22”, pamatojoties uz Vispārējās izglītības
likuma 26. panta pirmo daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/22 “Pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma
sniegšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas” (turpmāk tekstā - Noteikumi) sekojoši:
1.1. Noteikumu 13.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
13. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, izglītības iestādes vadītājs izskaidro bērna vecākam vai
likumiskajam pārstāvim, kādi dokumenti ir jāiesniedz un nosaka arī datumu, kurā viņam
ar nepieciešamajiem dokumentiem jāierodas Iestādē, lai noslēgtu līgumu.
1.2. Papildināt Noteikumu III nodaļu ar 16. punktu un 17 .punktu sekojošā redakcijā:
16. Grupu komplektācija izglītības Iestādē notiek kārtējā gadā no 1.maija līdz
1.septembrim.
17. Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis, rakstot iesniegumu par bērna
uzņemšanu Iestādē, uzreiz tiek informēts par to, kādā grupā bērns tiks
uzņemts. Tiek ņemtas vērā arī bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vēlmes.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.

Pielikumā Nr. 8 : Precizētie Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/22 “Pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma
sniegšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas”
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

27.§
Par Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu sakarā ar to, ka iepriekšējais
pašvaldības Ētikas kodekss apstiprināts 2008.gadā un tajā nepieciešamas izmaiņas, lai aktualizētu
profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret darbu,
savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksu.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.
Pielikumā Nr. 9 : Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodekss, Preiļu novada pašvaldības Ētikas
komisijas nolikums
Sagatavotājs: Anete Urka

28.§
Par Preiļu Galvenās bibliotēkas un Preiļu novada pagastu bibliotēku maksas pakalpojumu
cenrāžu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu Galvenās bibliotēkas, reģistrācijas Nr.40900025302, juridiskā adrese:
Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, vadītājas Ilonas Skorodihinas 2022.gada 01.jūnija
vēstuli (reģ.01.06.2022., Nr.4.11/1597) par maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta “g” apakšpunktu un Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940
“Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” ,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu Galvenās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt Preiļu novada pagastu bibliotēku maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar
pielikumu.
3. Atcelt Preiļu novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu “Par Preiļu Galvenās
bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15, p.1.2.)
4. Atcelt Riebiņu novada domes 2015.gada 22.maija sēdes lēmumu “Par maksas pakalpojumu
cenu apstiprināšanu Riebiņu novada bibliotēkās” (protokols Nr.7, p.3).
5. Atcelt Riebiņu novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu “Pagastu pārvaldes un
bibliotēkas pakalpojumu izcenojumi” (protokols Nr.14, &7).
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 10 : Preiļu Galvenās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
Sagatavotājs: Ilona Žukova, Ilona Skorodihina

29.§
Par Preiļu novada Salas pamatskolas (no 01.09.2022. Preiļu novada Salas sākumskola),
Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas internātu slēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Brakovska, izsakās: J.Erts, R.Rubins, A.Pastars, P.Rožinskis)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu: Salas sākumskolas,
Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas internātu saglabāšanas lietderību, kā arī, izvērtējot
izglītības iestāžu internātu uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju sapulcēs un
diskusijās izteiktos priekšlikumus, pamatojoties uz likuma “Bērnu tiesību aizsardzības likuma”
26.panta pirmo daļu, kas nosaka - Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram
bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
23. punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu - īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, “Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldība piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu
izmantošanu,
Par lēmumu balso:
9 (Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova, Jāzeps
"PAR" - Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Ineta Anspoka - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. No 2022.gada 1.septembra slēgt Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu: Salas
pamatskolas (no 01.09.2022. Preiļu novada Salas sākumskola), Riebiņu vidusskolas un
Pelēču pamatskolas internātus.
2. Uzdot skolu direktoriem līdz 10.07.2022. pārskatīt skolu amatu sarakstus, iesniegt
priekšlikumus par grozījumiem apstiprinātajos amatu sarakstos no 01.09.2022. sakarā ar
skolu internātu slēgšanu.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Izglītības pārvalde.

Sagatavoja I.Klindžāne

30.§
Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta
personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
(Ziņo: Ā.Vucāns)

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”,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Lauris Pastars - Nepiedalās balsojumā tehnisku problēmu dēļ)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu,
atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
Amatu vienības skolās
Diferencētais Izglītojamo skaits pēc vecuma grupām*
Līdz
81101151301451 un
Amata (profesijas) nosaukums
80
100
150
300
450
vairāk
Atbalsta personāls(psihologs,
logopēds, sociālais pedagogs,
bibliotekārs)
0.3
0.4
0.5
0.7
0.9
1.2
Papildus pedagoģiskais darbs
(konsultācujas, fakultatīvi)
0.1 0.15
0.2
0.35
0.5
0.65
* Piemērojamais koeficients: 1.-6. klase- 1.25, 7.-9.klase- 1, 10.-12.klase- 0.75.
Atbalsta personāls (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs), skolās kurās
īsteno speciālās izglītības programmas- 0.03 amata vienība uz vienu izglītojamo.
Internāta skolotājs- 1 amata vienība uz 20 (divdesmit) dienesta viesnīcā dzīvojošiem
izglītojamajiem.
Papildus grupu konsultācijas -0.25 amata vienības uz vienu grupu (līdz 25 izglītojamajiem grupā,
izņemot skolas ar dienesta viesnīcām).
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktā slodžu sadale stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī.
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, Andrejs Zagorskis

31.§
Par jaunas amata vienības izveidi Preiļu novada Labklājības pārvaldē
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: R.Rubins)

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.panta trešās daļas 1.punkts paredz, ka sociālos
pakalpojumus, sociālo palīdzību un citu materiālo atbalstu nodrošina tā pašvaldībai, kuras
administratīvajā teritorijā ir personas izmitināšanas vieta vai dzīvesvieta. Atbilstoši pašvaldības
apstiprinātajam Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumam, sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu un administrēšanu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem ar katru dienu darba apjoms palielinās, turklāt
grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredz arvien jaunus atbalsta veidus, kas nozīmē
pienākumu apjoma palielināšanos. Esošajiem Sociālā dienesta darbiniekiem papildus pienākumus
nav iespējams uzlikt, jo jau šobrīd Sociālais dienests saskaras ar būtisku darba apjoma un intensitātes
palielināšanos gan sniedzot palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan arī nodrošinot sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus sava novada iedzīvotājiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto, lai sniegtu Ukrainas civiliedzīvotājiem viņu vajadzībām atbilstošu
sociālo palīdzību, atbalstu un pakalpojumus, kā arī lai Sociālā dienesta darbinieki varētu pilnvērtīgi
veikt savus pamatpienākumus, lūdzam izveidot no 2022. gada 01. jūlija jaunu amata vienību Preiļu
novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļā – klientu apkalpošanas
speciālists, profesijas kods 4222 07, atalgojumam līdzekļus paredzot no Labklājības pārvaldes
budžeta. Amata klasifikācija veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumu Nr.
262 81.4.apakšpunktu un 1. pielikumu, un Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr.
66 2. pielikumu.

Amata
nosaukums

Klientu
apkalpošanas
speciālists

Profesijas
kods

Amata
saime,
apakšsaime

Amata
līmenis,
mēnešalgas
grupa

Likme

Pilnas
likmes
mēnešalga
2022.gadā
(EUR)

4222 07

25

III (7.)

1

675,00

Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot jaunu amata vienību Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta Sociālās
palīdzības nodaļā – klientu apkalpošanas speciālists ar 2022. gada 1.jūliju.
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Sociālā aizsardzība”.
Sagatavotājs: Sandra Sprindža

Plkst. 11.37 no zāles iziet deputāts Andris Pastars.

32.§
Par Preiļu novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma (protokols Nr.13, 35.§) atcelšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot E. V., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxx, 2022.gada 06.jūnija iesniegumu (reģ.
06.06.2022., Nr.4.15.1/610) par atteikšanos nomāt neapdzīvojamās telpas Kārsavas ielā 4, Preiļos,
tika konstatēts:
(1) Preiļu novada dome 2022.gada 26.maija sēdē pieņēma lēmumu “Par telpu nomu” (protokols
Nr.13, 35.§), ar kuru tika nolemts iznomāt neapdzīvojamās telpas Kārsavas ielā 4, Preiļos ,
1.stāvā atbilstoši telpu eksplikācijas plānam ēkā telpu Nr.11 ar platību 45,3m2 un telpu Nr.10
ar platību 15,9m2 E. V., personas kods xxx-xxx, uz laiku, līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai
ar lietošanas mērķi - skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.
(2) Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 83.panta pirmo daļu iestāde pēc savas iniciatīvas
vai personas iesnieguma var uzsākt administratīvo procesu no jauna un lemt par
administratīvā akta atcelšanu saskaņā ar šā likuma 85. – 88.panta noteikumiem.
(3) E. V., personas kods xxx-xxx, atsakās noslēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu sakarā ar
to, ka ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa
likuma 83.panta pirmo daļu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Lauris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Pastars - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Preiļu novada domes 2022.gada 26.maija sēdes lēmumu “Par telpu nomu” (protokols
Nr.13, 35.§).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ilona Žukova
Plkst. 11.39 no zāles iziet deputāts Andris Lazdāns.
Plkst. 11.40 zālē atgriežas deputāts Andris Pastars.

33.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „ Par Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.05.2022. vēstuli Nr. 1-18/3958
“Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/21”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu un 61.panta pirmo un otro daļu,
Par lēmumu balso:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumu Nr. 2022/21 „Par Preiļu novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, izsakot noteikumu
24.punktu sekojošā redakcijā:
24. Projekta iesniegumu vērtēšanu pēc iesniegšanas termiņa beigām veic Komisija, kuru
apstiprina ar novada domes lēmumu. Komisija, veicot projektu iesniegumu vērtēšanu,
var pieaicināt ekspertus.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 11: Precizēti saistošie noteikumi Nr. 2022/21 „Par Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai”.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

34.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/32 “Par reklāmu, izkārtņu un
citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”
precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 8.jūnija atzinumu
Nr. 1-18/4208 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/32”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/32 “Par reklāmu, izkārtņu
un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu
novadā” ( turpmāķ tekstā – Noteikumi) sekojoši:

1.1. Svītrot no Noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.,16.punktu;
1.2. Svītrot Noteikumu 10.punktu;
1.3. Svītrot Noteikumu 11.punktā “jābūt mākslinieciski augstvērtīgai un tā” un izteikt to
sekojošā redakcijā:
11. Reklāma pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas ēkas vai būves nedrīkst
pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību;
1.4. Svītrot no Noteikumu 15.punkta 15.1.,15.2., un 15.4.apakšpunktu;
1.5. Svītrot Noteikumu 21.2.apakšpunktu;
1.6. Noteikumu 36.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
36. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 12 : Precizēti Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/32 “Par
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību
Preiļu novadā”
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

35.§
Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Preiļu novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas
kārtība Preiļu novadā” projektu, tika konstatēts:
(1) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts nosaka, ka
2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada
31.deecembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot
saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.
(2) Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajai daļai vietējās
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz: 1) kārtību, kādā ūdensapgādes
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības; 3) sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus; 4) brīvkrānu izmantošanas kārtību; 5) decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
(3) Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta piektajai daļai, vietējās
pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par šā panta
ceturtās daļas 1., 2., 4. un 5.punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.
(4) Likumā “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktā noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto, piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Par lēmumu balso:

12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2022/33 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Preiļu novada pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Preiļu novada pašvaldības mājas lapā
internetā un oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un nodrošināt to pieejamību Preiļu
novada pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 13 : Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2022/33 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtība Preiļu novadā” uz 13 (trīspadsmit)
lapām un to paskaidrojuma raksts uz 3 (trīs) lapaspusēm.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

36.§
Par saistošo noteikumu “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu
novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot saistošo noteikumu “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību
Preiļu novadā” projektu, tika konstatēts:
(1) Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
17.punktu, ka nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē
novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus
novada saistošos noteikumus, tiek atzīts, ka lietderīgi ir izstrādāt jaunus Preiļu novada domes
saistošos noteikumus “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu
novadā”, kas būtu saistoši visā jaunveidojumā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
(2) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi) un atbilstoši 21.panta pirmās daļas
16.punktam dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu.
(3) Likumā “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka dome ir tiesīga izdot
saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos, šādos jautājumos : par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
17.punktu, likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2022/34 “Par ielu
tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā
nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Preiļu novada pašvaldībai
likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt oficiālajā laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Preiļu novada pašvaldības mājas lapā
internetā un Preiļu novada bezmaksas laikrakstā “Preiļu novada vēstis” un nodrošināt to
pieejamību Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 14 : Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/34 “Par ielu tirdzniecības
un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” uz 8 (astoņām) lapām un to paskaidrojuma raksts
uz 3 (trīs) lapām.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

37.§
Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju klasificēšanu” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
klasificēšanu” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu,
kas nosaka, pašvaldības funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka dome apstiprina iekšējos normatīvos
aktus, Preiļu novada būvvaldes nolikuma (apstiprināts ar Preiļu novada domes 2021. gada
30.septembra sēdes lēmumu, protokols Nr.21.; 18 §) 9.23.punktu, kurš paredz, ka Būvvalde izstrādā
kritērijus, pēc kuriem pieņem lēmumu par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību
apdraudošu būvju statusa noteikšanu, kā arī lemj par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību
apdraudošu būvju sakārtošanu, organizē lēmumu piespiedu izpildi.
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības noteikumus “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada būvvalde.
Pielikumā Nr. 15 : Preiļu novada pašvaldības noteikumi “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu”.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

38.§
Par Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna un Energopārvaldības
sistēmas (EPS) rokasgrāmatas apstiprināšanu un Energopārvaldības sistēmas (EPS)
ieviešanu un īstenošanu Preiļu novada pašvaldībā atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2021.gada 26.augustā Preiļu novada dome pieņēma lēmumu par Preiļu novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi un Energopārvaldības sistēmas izveidi un ieviešanu
(protokols Nr.8, 17§). Uz kura pamata Preiļu novada pašvaldība 2021.gada 8.septembrī noslēdza
līgumu ar SIA“Ekodoma” par Preiļu novada pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības
plāna sagatavošana un Energopārvaldības sistēmas izveidi, kura ietvaros ir izstrādāts “Preiļu novada
pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāns līdz 2030.gadam” un izveidota
Energopārvaldības sistēma.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un Energopārvaldības sistēmas ieviešanas un uzraudzības
darba grupas 2022.gada 14.jūnija protokolu Nr.2 “Par Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas
apstiprināšanu” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādātajā
redakcijā un Energopārvaldības sistēmas (EPS) rokasgrāmatas apstiprināšanu un
Energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu un īstenošanu Preiļu novada pašvaldībā
atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām.
Pielikumā Nr. 16 : Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns; Energopārvaldības
sistēmas rokasgrāmata; Protokols Nr. 2.
Sagatavotājs: Gunārs Bruzguls

39.§
Par pieminekļa demontāžu Padomju armijas karavīriem Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Preiļu
novadā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2022.gada 12.maijā saņemts U. S. iesniegums (reģ. IESN/527) par Sarkanās armijas piemiņas
vietas Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Preiļu novadā demontāžu.
Pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienības okupētajās valstīs, t.sk. Latvijā, tika uzstādīti
pieminekļi un uzveidotas piemiņas vietas Padomju armijas karavīriem kā atbrīvotājiem no vācu
fašisma un glorificējot Padomju Savienības un tās militāro spēku izšķirošo lomu karā, kā arī vēstot
par komunistiskās ideoloģijas pozīciju nostiprināšanos okupētajās valstīs.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). Pašreizējā ģeopolitiskā situācija Eiropā,
kas saistīta ar Krievijas Federācijas militāro iebrukumu Ukrainā un izvērsto nežēlīgo karadarbību
neatkarīgas, suverēnas valsts teritorijā, iznīcinot tās infrastruktūru, nogalinot civiliedzīvotājus,
tostarp bērnus, vardarbīgi izturoties pret Ukrainas iedzīvotājiem, pielietojot tādas pašas metodes, ko
Otrā pasaules kara laikā izmantoja Padomju armijas karavīri okupētajās (Padomju Savienības
interpretācijā – atbrīvotajās) teritorijās, Eiropas valstu iedzīvotājiem liek pārvērtēt līdzšinējo iecietīgo
attieksmi pret Padomju armijas uzvaras liecībām jeb pieminekļiem. Lai īstenotu likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktu, pamatojoties uz šī likuma 21. panta pirmās
daļas 27.punktu,
Par lēmumu balso:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Jāzeps
"PAR" - Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Nadežda Hļebņikova, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Demontēt pieminekli Padomju armijas karavīriem Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Preiļu
novadā.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa un Rušonas
pagasta pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

40.§
Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Atbilstoši likumiem “Par pašvaldībām” ,”Par autoceļiem”, “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Ministru kabineta noteikumiem
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, Preiļu pilsētas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu
un Saunas pagastu pašvaldības autoceļi, kas ir grāmatvedības bilancē.
Saskaņā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2020.gada 6.maija atzinumu Nr. 1.4.-3/21 “Par mērķdotācijas
pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu Preiļu novadā”, 35. punktā minēto
ieteikumu Preiļu novada pašvaldība izmantojot bilances datus un SIA “METRUM” veikto autoceļu
uzmērījuma datus veica Preiļu novada teritorijā pašvaldības autoceļu inventarizāciju un atbilstoši

normatīvajiem aktiem šos ceļus kā pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās
inženierbūves reģistrēja Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.
Gadījumos, kad pašvaldības ceļš atradās uz pašvaldībai nepiederošas zemes īpašuma, pašvaldība
ierosināja lineārās inženierbūves (pašvaldības ceļa vai ielas) datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), iesniedzot Valsts zemes dienestā (VZD) iesniegumu.
Iesniegumam tika pievienoti inženierbūves deklarācija, grafiskais pielikums un īpašuma apliecinošs
dokuments atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 4.oktobra noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 29.2 un 31. punktā noteiktajam. Pēc
pašvaldības inženierbūves reģistrācijas kadastrā Valsts zemes dienests izsniedza pašvaldībai
apliecinājuma vēstuli par datu reģistrāciju un inženierbūvēm tika piešķirts kadastra apzīmējums, kas
jānorāda pie pašvaldības ceļa reģistrācijas.
Zemju (nekustamā īpašuma) īpašnieki, uz kuru zemes vienībām atrodas pašvaldības autoceļi (domāts
– Pašvaldību ceļu reģistrā reģistrētie ceļi, starp tiem esošie servitūta ceļi – apgrūtinājumi, kas noteikti
fizisko vai juridisko personu īpašumos) ir saņēmuši no Valsts zemes dienesta informatīvo vēstuli
“Par inženierbūves reģistrāciju NĪVK IS”.
Veicot ceļu inventarizāciju un aktualizējot datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā ir radušās izmaiņas, kuras nepieciešamas aktualizēt (reģistrēt) pašvaldības ceļu reģistrā.
Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija attiecas tikai uz Preiļu pilsētas, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un
Saunas pagastu īpašumā, valdījumā esošiem ceļiem un ielām, kas atrodas tās grāmatvedības uzskaitē
(bilancē). Atbilstoši MK noteikumiem lēmumu par konkrēta ceļa iekļaušanu vai izslēgšanu no
pašvaldības ceļu un ielu reģistra pieņem pašvaldība. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada
27.jūnija noteikumiem Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” (izdoti
saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 8.panta otro daļu), pašvaldības māju ceļus var pieņemt
uzturēšanai, reģistrējot pašvaldības ceļu reģistrā un noslēdzot attiecīgus zemes nomas līgumus ar
īpašniekiem uz kuru zemes atrodas attiecīgais ceļš.
Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no pašvaldības autoceļu reģistra autoceļus saskaņā ar pielikumu Nr.6
2. Reģistrēt jaunus pašvaldības autoceļus autoceļu reģistrā saskaņā ar pielikumu Nr.7
3. Apstiprināt inventarizācijas gaitā aktualizētos (koriģētos) pašvaldības autoceļu reģistrā
iekļauto ceļu reģistra datus saskaņā ar pielikumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5
4. Ceļu būvinženierim atbilstoši pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībai veikt
izmaiņas pašvaldību autoceļu reģistrā, iesniedzot nepieciešamos dokumentus VSIA “Latvijas
Valsts ceļi”.
5. Grāmatvedības speciālistiem veikt izmaiņas pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites kartiņās
(bilancē) atbilstoši inženierbūves datu deklarācijai un pašvaldības ceļu reģistrā
aktualizētajiem datiem.
Pielikumā Nr. 17 : Pielikums Nr.1 – Nr.7
Sagatavotājs: A. Žukovs

41.§
Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2022. gadam
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saraksts ir veidots pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, ceļu uzturēšanas klašu
saraksts nosaka dažādu veidu darbu un uzturēšanas biežumu uz pašvaldības ceļiem noteiktā sezonā,
kas ļaus uzturēt ceļus atbilstoši klasei kurā tie tika iedalīti pēc autotransporta gada nobraukuma
uzskaites. Saraksts ir jāpublicē balstoties uz LR MK 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224
„Noteikumi par Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
3.daļas piecpadsmitā punkta 2.apakšpunktu.
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Publicēt sarakstu ar ceļu uzturēšanas klasēm vasaras periodā 2022.gadam Preiļu novada
mājaslapā (www.preili.lv).
Pielikumā Nr. 18 : Ceļu uzturēšanas klašu saraksts vasaras periodā 2022. gadam.
Sagatavotājs: A. Žukovs
Plkst. 11.47 zālē atgriežas deputāts Andris Lazdāns.

42.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Dovales ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 9. jūnija J. Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu Nr.
IESN/644 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.
Līdz šim iedalītais zvejas rīku limits ir 60 m, atlikušais 15m.
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,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J. Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu tīklu 15
metru garumā, Dovales ezerā, Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai
līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 17,10 euro (septiņpadsmit euro, 10 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka J. Š., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

43.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušonas ezerā 2022.gadam iedalīšanu
43.1.
E. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 17. jūnija E. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu
Nr. IESN/666 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
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut E. B., 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 E. 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

43.2.
N. Ļ. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 17. jūnija N. Ļ., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu
Nr. IESN/665 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
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut N. Ļ., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, 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 N. Ļ., 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
Plkst. 11.48 no zāles iziet deputāts A.Lazdāns.

44.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Pelēču ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 17. jūnija E. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu
Nr. IESN/669 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Pelēču ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par
30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Pelēču ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punkts
nosaka, ka Pelēču ezerā zvejas rīku kopējais limits ir 240 m, 4.1. punkts nosaka, ka ūdeņos, kuros

zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un juridiskajām personām,
ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Lazdāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut E. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Pelēču ezerā, Preiļu novada Pelēču
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka E. P., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

Plkst. 11.49 zālē atgriežas deputāts Andris Lazdāns.
45.§
Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
45.1.
Par kustamās mantas –pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts reģistrācijas numura zīmi
HN 9838 izsoles rezultātiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

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 26.05.2022. prot. Nr. 13.punkts 11.2.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 trešā 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 26.maija sēdes lēmumu protokols Nr. 13.,punkts 11.2.),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. 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. Ieteikt domei lemt par pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts reģistrācijas numura zīmi HN
9838 pārdošanu par brīvu cenu 1000,00 EUR.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 19 (1) : Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

45.2.
Par kustamās mantas –pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GH 3444 izsoles rezultātiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

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:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 26.05.2022. prot. Nr. 13.punkts 10.1. sēdes lēmumu, tika
izsludināta pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GH3444, šasijas Nr.WDB30012113055411, izlaiduma gads – 1988,
atsavināšanas pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu
novada domes 2022.gada 26.maija sēdes lēmumu protokols Nr. 13.,punkts 10.1.),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GH3444, šasijas Nr.WDB30012113055411, izlaiduma gads – 1988,
atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GH3444, izlaiduma gads – 1988, atsavināšanas otro izsoli, samazinot
nosacīto cenu par 20 % un nosakot ka izsoles sākumcena ir 1600,00 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303
ar valsts reģistrācijas numura zīmi GH3444, izlaiduma gads – 1988, otrās izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 19 (2) : Izsoles protokols ; izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

45.3.
Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts reģistrācijas numura
zīmi HD4027 izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar
valsts reģistrācijas numura zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads – 1991,
atsavināšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 26.05.2022. prot. Nr. 13.punkts 10.2. sēdes lēmumu, tika
izsludināta pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts

reģistrācijas numura zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads – 1991,
atsavināšanas pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu
novada domes 2022.gada 26.maija sēdes lēmumu protokols Nr. 13.,punkts 10.2.),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads – 1991,
atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HD4027, izlaiduma gads – 1991, atsavināšanas otro izsoli, samazinot
nosacīto cenu par 20 % un nosakot ka izsoles sākumcena ir 1920,00 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar
valsts reģistrācijas numura zīmi HD4027, izlaiduma gads – 1991, otrās izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 19 (3) : Izsoles protokols ; izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

46.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājam
Ā.Vucānam
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada domē saņemts domes priekšsēdētāja Ārija Vucāna 2022.gada 7.jūnija iesniegums
(reģ.Nr.5.19/185) ar lūgumu par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 27.01.2022. Preiļu novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 69. un 70. punktam:
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam ikgadējā atvaļinājuma
daļu 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2022.gada 4.jūlija līdz 2022.gada 17.jūlijam par laika

periodu no 01.07.2021.-30.06.2022.
2. Uzdot priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Pēterim Rožinskim aizvietot domes
priekšsēdētāju Āriju Vucānu ikgadējā atvaļinājuma laikā.
3. Uzdot domes Finanšu un grāmatvedības daļai aprēķināt un izmaksāt pienākošos samaksu
par atvaļinājuma laiku.
Sagatavotājs: J.Ivanāne

47.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
J. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx, 2022. gada 28.
jūnija iesniegumu (reģ.28.06.2022., Nr.13-1/690) par pašvaldības dzīvokļa (vienistabas)
xxxxxxxxxx, īres tiesību piešķiršanu, konstatēts, ka J. T. uzņemta rindā (Reģistrs Nr. 1.gr. 2,)
2021. gada 25. februārī, domes sēdes protokols Nr.3.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 3. pantu, Preiļu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību
Preiļu novadā” 27.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. T., personas kods xxx-xxx, dzīvokļa īres tiesības xxxxxxxxxxxx.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

48.§
Par zivju rūpnieciskās (komerciālās) zvejas pārtraukšanu Preiļu novada ūdenstilpnēs
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts)

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu 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.
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” (turpmāk – noteikumi Nr. 796) 4. punkts
noteic, ka pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas vai ar kuras administratīvo teritoriju
robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktos par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un […], veic šādas darbības: 4.1. ūdeņos, kuros zvejas tiesības
pieder valstij- iedala konkrētu limita apjomu fiziskām un juridiskām personām, ar kurām pašvaldībai
noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi.

Saskaņā ar MK 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 1. punktu “Noteikumi nosaka kopējo
nozvejas apjoma limitu, nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām un zvejas rīku skaita limitu
sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību. Saskaņā
ar MK noteikumu 2. punktu ”Atbilstoši šiem noteikumiem un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts)
zinātniskajam pamatojumam zvejas limitus nosaka kā pieļaujamo zvejas rīku skaitu (tīkliem – tīklu
garuma metrus), kopējo nozvejas apjomu un nozvejas apjomu atsevišķām zivju sugām, kuru katru
gadu atļauts izmantot attiecīgajos iekšējos ūdeņos.”
Saskaņā ar MK noteikumu 8. punktu “Pašvaldības reizi gadā līdz 1. jūlijam iesniedz institūtā
priekšlikumus par nepieciešamo zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kā arī par nozvejas apjoma
limita piešķiršanu publiskajos ezeros, ja tiek plānots uzsākt komerciālo zveju ezeros, kas nav minēti
šo noteikumu 9. pielikumā. Minētos priekšlikumus par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kas
atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pašvaldība pirms iesniegšanas institūtā saskaņo ar Dabas
aizsardzības pārvaldi. Institūts:
8.1. mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus, apkopo kopējā nozvejas apjoma limita
apguves datus un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjomu ezeros un upēs iepriekšējā gadā un par
pašvaldību priekšlikumiem vai citām nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām ūdenstilpēs
sagatavo zinātnisko pamatojumu ar secinājumiem un ieteikumiem zvejas limita izmaiņām
attiecīgajos ūdeņos. Zinātnisko pamatojumu iesniedz Zemkopības ministrijā;
8.2. zinātniskajā pamatojumā ietver informāciju par zivju resursu pētniecību un izmantošanu
konkrētajā ūdenstilpē, par kopējo un atsevišķu zivju sugu krājumu stāvokli vai nozvejas datu
analīzi, kurā izmanto institūta rīcībā esošos datus par maksimāli pieejamo laikposmu.”
Saistošo noteikumu par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem pašvaldības, izdoti
saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 3. punktu, MK 2001. gada 7. augusta
noteikumu Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība" 4. punkta 4.2. apakšpunktu, nosaka, ka
licenzētās zvejas laiks ar murdiem periodā no 1. jūnija līdz 31. decembrim ir visu diennakti un
septiņas dienas nedēļā (1.6. punkts).
Bieržgaļa ezers ir ūdenstilpe Preiļu novada Aglonas pagastā, platība 272,20 ha. Lielais
Kolupa ezers ir publisks caurteces ezers Preiļu novada Rožkalnu pagastā un Augšdaugavas
novada Kalupes pagastā, platība 175 ha.
Saskaņā ar MK 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu , kopējais zvejas rīku limits
Bieržgaļa ezeram ir 970 m. No tiem 2022. gadā 400 m ir iznomāta zvejnieku saimniecībai
“Agnese”. Tīklu limita pārrēķins uz murdu limitu – 1 murds atbilst 30 m tīklu limita. Rūpnieciskās
zvejas mērķa zivs galvenokārt ir zandarts, mazāk – līdaka.
Saskaņā ar MK 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu , kopējais zvejas rīku limits
Lielā Kolupa ezeram ir 795 m. No tiem 2022. gadā 540 m ir iznomāta zvejnieku saimniecībām.
Tīklu limita pārrēķins uz murdu limitu – 1 murds atbilst 30 m tīklu limita. Rūpnieciskās zvejas mērķa
zivs galvenokārt ir zandarts, mazāk – līdaka.
Saskaņā ar MK 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4. punktu zušu zvejas rīku limits
ūdenstilpēs(4. pielikums) 2. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās
ūdenstecēs Preiļu novada Tartakas upe 0,3 km no Rušona ezera – 3 gab, 2 km no Ciriša ezera- 4 gab.
Rūpnieciskās zvejas mērķa zivs - zutis.

Zvejniecības likuma 16. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība, lai saglabātu zivju resursus
kā arī lai attīstītu rekreācijas nolūkos veicamas darbības publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.
pielikums), kuri atrodas tās administratīvajā teritorijā, pēc ekspertu novērtējuma saņemšanas un
saskaņošanas ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju var
aizliegt rūpniecisko zveju. Tas tad arī Bieržgaļa un Lielā Kolupa ezerā ir jādara.
Līdztekus vides ilgtspējai sabiedrība šādi iegūs arī plašākas rekreācijas iespējas. Rekreācija
ir indivīda fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā, sabiedriski atzītas un
organizētas, definīcija saskaņā ar darbības Latvijas Zinātņu akadēmijas terminu datu bāzi
(http://termini.lza.lv). Rekreācijas galvenās funkcijas ir dziednieciskā (cilvēka veselības
atjaunošana), izglītojošā (garīgā potenciāla attīstība) un sporta funkcija (fizisko spēju attīstība).
Aizliedzot rūpniecisko zveju Bieržgaļa un Lielā Kolupa ezerā, spiediens uz plēsīgajām zivīm tiks
samazināts, un tiks attīstītas arī rekreācijas iespējas Bieržgaļa un Lielā Kolupa ezerā
Pētījumi parādīja, ka ūdens kvalitāte un zivju populācijas neveselīgais sastāvs liecina par
nepieciešamību uzsākt kompleksus ezera ekosistēmas kvalitātes uzlabošanas pasākumus, no kuriem
viens varētu būt rūpnieciskās zvejas pārtraukšana. Tāpēc arī zušu mursu izsniegšana pagaidām būtu
jāpārtrauc, jo zinot zuši migrācijas ceļus un nārstošanas iespējas varam secināt, ka zušu populācija n
ovada ezeros neatjauinojas.
Tādējādi pašvaldība uzsāks pašvaldības uzsākto virzību uz ilgtspējīgu zivju resursu
apsaimniekošanu ilgtermiņā.
Virzība uz ilgtspējīgu zivju resursu ilgtermiņa apsaimniekošanu paredz lielāku Bieržgaļa un
Lielā Kolupa ezeru pievienotās vērtības un rekreācijas potenciāla izmantošanu, veicot:


kompleksus pasākumus ezera ekoloģiskā stāvokļa un ūdens kvalitātes uzlabošanai, tostarp
ezera aizaugšanu veicinošo vielu (fosfora un slāpekļa) ieplūšanas ierobežošanu;



komerciālās un perspektīvā arī pašpatēriņa zvejas apjoma samazināšanu, nozvejoto lomu
pozicionējot kā produktu ar augstāku pievienot vērtību, paaugstinot tā konkurētspēju,
atpazīstamību un pieprasījumu viesmīlības nozarē;



makšķerēšanai pieejamo resursu palielināšanos Bieržgaļa un Lielā Kolupa ezerā un apkārtnē,
lai ezers kļūtu par populārum makšķernieku tūrisma galamērķi Preiļu novadā, veicinātu
tūrisma uzņēmēju konkurētspēju un atpūtas piedāvājuma pilnveidi.

Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt zivju rūpniecisko (komerciālo) zveju Bieržgaļa ezerā atstājot 450 m zvejas rīku
limita daudzumu tikai rūpnieciskās(pašpatēriņa) zvejas iespējām ar 2023. gada 1. janvāri.
2. Pārtraukt zivju rūpniecisko (komerciālo) zveju un Lielā Kolupa ezerā atstājot 350 m zvejas
rīku limita daudzumu tikai rūpnieciskās(pašpatēriņa) zvejas iespējām ar 2023. gada 1. janvāri.
3. Pārtraukt zušu zvejas rīku izsniegšanu Preiļu novada Tartakas upē 0,3 km no Rušona ezera
un 2 km no Ciriša ezera ar 2023. gada 1. janvāri.
4. Saskaņot lēmumu ar BIOR institūtu, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.§
Par vēlēšanu iecirkņiem Preiļu novadā
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Launerte)

Lai nodrošinātu Saeimas vēlēšanas, Eiropas Parlamenta vēlēšanas, tauta nobalsošanas, kā arī
pašvaldības domes vēlēšanas, Preiļu novadā ir 15 vēlēšanu iecirkņi.
Saistībā ar notikušo administratīvi teritoriālo reformu, Preiļu novada vēlēšanu apgabalu veido
visa jaunveidotā Preiļu novada administratīvā teritorija līdz ar to ir nepieciešams precizēt velēšanu
iecirkņu nosaukumus. Kā arī ņemot vērā notiekošos ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas
būvdarbus Preiļu kultūras centrā, ir nepieciešams vēlēšanu iecirknim Nr.706 mainīt atrašanas vietu
un nosaukumu.
Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo
daļu vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc pašvaldības domes priekšlikuma apstiprina
Centrālā vēlēšanu komisija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, Pašvaldības
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma pirmā panta trešo daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, pašvaldības
domes vēlēšanu nodrošināšanai Preiļu novadā 15 (piecpadsmit) vēlēšanu iecirkņus ar šādu
atrašanās vietu:
1.1. Nr.705 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov.
1.2. Nr.706 Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu nov.
1.3. Nr.708 Aizkalnes tautas nams, Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov.
1.4. Nr.714 Aglonas pagasta pārvalde, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov.
1.5. Nr.715 Galēnu pagasta pārvalde, Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov.
1.6. Nr.717 Pelēču pagasta pārvalde Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov.
1.7. Nr.718 Riebiņu pagasta pārvalde, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov.
1.8. Nr.720 Rušonas pamatskola, Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov.
1.9. Nr.721 Saunas pagasta pārvalde, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov.
1.10. Nr.722 Silajāņu pagasta pārvalde, Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov.
1.11. Nr.723 Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Preiļu nov.
1.12. Nr.724 Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu
nov.
1.13. Nr.726 Vārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov.
1.14. Nr.727 Rožkalnu pagasta pārvalde, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov.
1.15.
Nr.728 Vārkavas tautas nams, Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov.
2. Iesniegt Lēmuma 1.punktā noteiktos vēlēšanu iecirkņus apstiprināšanai Centrālajai vēlēšanu
komisijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

50.§
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” 2021. gada pārskatu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Atbilstoši 2015.gada 24.septembra Preiļu novada domes noteikumiem par Preiļu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldīšanas kārtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un izskatot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” iesniegto 2021. gada
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)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt pozitīvu
atzinumu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas
Nr.47703001720, 2021.gada pārskatam.
Pielikumā Nr. 20 : SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” 2021.gada pārskats uz 25 lappusēm, Neatkarīgu
revidentu ziņojums uz 3 lappusēm
Sagatavotājs: Sanda Launerte

51.§
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” 2021. gada pārskatu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Atbilstoši 2015.gada 24.septembra Preiļu novada domes noteikumiem par Preiļu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldīšanas kārtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un izskatot SIA “Preiļu slimnīca” iesniegto 2021. gada pārskatu
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt pozitīvu atzinumu SIA “Preiļu slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003244761,
2021.gada pārskatam.
Pielikumā Nr. 21 : SIA “Preiļu slimnīca” 2021.gada pārskats uz 25 lappusēm, Neatkarīgu revidentu
ziņojums uz 3 lappusēm
Sagatavotājs: Sanda Launerte

Sēdi slēdz plkst. 1158

Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 01.07.2022.

