LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļi
2022. gada 30.augustā

Nr. 16

Sēdi sasauc plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.02
Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma RUZĢE
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare,
Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts
(attālināti), Maruta Plivda, Nadežda Hļebņikova (attālināti), Juris Vucāns.
Nepiedalās deputāti: Lauris Pastars – aizņemts pamatdarbā.
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Anete Urka – Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks.
Attālināti domes sēdē piedalās:
Andrejs Anins, Anita Livdāne, Artūrs Lepers, Edgars Znutiņš, Ilona Žukova, Inga Jurkāne, Iveta
Piziča, Jolanta Gžibovska, Juta Ivanāne, Māra Pudnika, Sandra Patmalniece, Sanita Meļko, Vita
Biezaite, Imelda Vutnāne-Kojāne, Ilga Kodore, Liene Mūrniece, Inta Kivleniece, Artūrs
Meluškāns, Antra Meluškāne, Inese Kunakova, Ineta Valaine, Ingūna Bramane, Inta Klindžāne,
Iveta Broka-Kazāka, Sanda Launerte, Skaidra Mukāne, Vitālijs Plivda, Sandra Sprindža, Ilona
Skorodihina, Irina Vaivode, Kristaps Určs, Vēsma Želve, Aija Caune, Laine Dombrovska,
Normunds Dudeničs, Inese Jakovele, Andrejs Zagorskis.
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes
novērtēšanas kārtību” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumos".
3. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/14 “Preiļu novada
pašvaldības nodevas”.
4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu
sarakstā.
5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu.
6. Par projekta “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un
būvdarbi” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā atzinuma saņemšanai.
7. Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs īstenotajās
interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās.
8. Par investīciju projekta būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
9. Par atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu investīciju
projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” īstenošanai.
10. Par papildus finansējuma piešķiršanu vienlaidus asfalta seguma remontam servitūta ceļam ar
kadastra Nr.76010040701.
11. Par Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmuma “Par pirkuma līguma noslēgšanu”
(protokols Nr.14, 11.§) precizēšanu.
12. Par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu.
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
15. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
16. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa izsoli.
17. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
18. Par iesnieguma izskatīšanu.
19. Par līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Preiļu saimnieks” par pašvaldības
nekustamā īpašuma sakopšanu un apauguma noņemšanu.
20. Par skolēnu ēdināšanas maksas paaugstināšanu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
23. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa.
24. Par īres līguma laušanu.
25. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību(apmaiņai).
26. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu "Par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un
valsts mērķdotācijas sadali" apstiprināšanu.
27. Par Vārkavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
28. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģijas 2022.-2026. gadam apstiprināšanu.
29. Par Preiļu novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas apstiprināšanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
30. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.

31. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par tirdzniecību pašvaldības teritorijā rīkotajos
publiskajos pasākumos vai svētkos” apstiprināšanu.
32. Par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.2022/34 “Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” precizēšanu.
33. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā “Par mājražotāju, amatnieku,
zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu”.
34. Par Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmuma, protokols Nr.6, §44.4 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Grāvmalas” sadalei Vārkavas
pagastā” precizēšanu.
35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu
novadā.
36. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Aglonas bazilikas draudzi.
37. Par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā
(kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi apstiprināšanu un
Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Zemes vienības īpašuma “Smilgas”,
Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" izdošanu.
38. Par Preiļu novada ilgtspējīgas stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu
39. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam apstiprināšanu.
40. Par komisijas izveidošanu.
41. Par nomas līguma noslēgšanu.
42. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
43. Par zemes iznomāšanu.
44. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
45. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns izsaka priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 12. jautājuma 12.1.
apakšpunktu, lai precizētu papildus apstākļus, kas saistīti ar šī lēmumprojekta izskatīšanu.
Balsojums par priekšlikumu:
PAR – 14 balsis (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis,
Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav
balsis.
Priekšlikums “Atlikt 12.1. lēmumprojekta izskatīšanu” tiek atbalstīts.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus 6 papildjautājumus:
Papildjautājumi:
1. (46) Par noteikumu “Vispārizglītojošo izglītības pedagogu algu mērķdotācijas sadales
kārtība” apstiprināšanu.
2. (47) Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs.
3. (48) Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
4. (49) Par pirkuma līguma noslēgšanu.
5. (50) Par nekustamā īpašuma “Sulas”, Upmalas pagasts, Preiļu novads, nodošanu
atsavināšanai.
6. (51) Par nekustamā īpašuma “Braki”, Upmalas pagasts, Preiļu novads, nodošanu
atsavināšanai.

Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību ar 45 jautājumiem, iekļaujot papildus
sagatavotus 6 (sešus) papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Balsojums par darba kārtību
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 6 (sešus) papildjautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
1.§
Par noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes
novērtēšanas kārtību” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, J.Ivanāne, izsakās: A.Pastars, O.Bērziņš, M.Plivda)

Preiļu novada dome izskata Personālvadības un administratīvās daļas sagatavoto
lēmumprojektu par noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba
izpildes novērtēšanas kārtību” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta
noteikumiem Nr.494 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes
novērtēšanu”,
Plkst. 10.11 no zāles iziet deputāts Jāzeps Ivanāns.

Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Jāzeps Ivanāns - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba
izpildes novērtēšanas kārtību”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa, iestāžu vadītāji.
Pielikumā Nr. 1: Noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes
novērtēšanas kārtību” ar pielikumiem.
Sagatavotājs: Juta Ivanāne
Plkst. 10.15 zālē atgriežas deputāts J.Ivanāns.

2.§
Par grozījumiem “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumos"
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Lepers, izsakās: A.Pastars, O.Bērziņš, M.Plivda, I.Stare)

Izskatot Transporta daļas vadītāja ierosinājumu par nepieciešamību veikt grozījumus
2021.gada 29.decembrī apstiprinātajos noteikumos “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa
izmantošanas noteikumi”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 19. punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas, Publiskas personas mantas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums 5.2 panta piekto daļu,
Deputāte M.Plivda izsaka priekšlikumu lēmumprojektu precizēt un norādīt visas izglītības iestādes,
kuras vēl var izmantot skolēnu transportu.
Deputāte I.Stare neatbalsta šo priekšlikumu, uzsverot ka šādi netiks piemērota vienlīdzīga attieksme
pret visām novada skolām un skolēniem.
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2021.gada 29.decembra noteikumos “Preiļu novada pašvaldības
skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi):
1.1.Noteikumu 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
3. Ja pašvaldības iestādes un struktūrvienības kārtējā gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 3.1.
un 3.2. apakšpunktos paredzēto dalībnieku pārvadājumiem, pasažieru autobusi tiek
izmantoti pašvaldībai noteikto izglītības, sporta, sociālo un kultūras funkciju veikšanai
sekojošos veidos:
3.1. Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo nogādāšanai uz izglītības iestādēm, izglītības,
sporta un kultūras pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti,
izrādes, skates, mēģinājumi, mācību ekskursijas un tml.), un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu
vai izglītības iestādi.
3.1.1. Mācību ekskursijas var būt tikai vienas dienas ekskursijas, nepārsniedzot kopējo
vienas ekskursijas nobraukto kilometru attālumu - 600 km un nepārsniedzot 15 darba
stundas autobusa vadītājam.
3.2. Preiļu novada pašvaldības iestāžu un tās struktūrvienību dalībnieku nogādāšanai uz
sporta un kultūras pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki (sporta sacensības, koncerti,
izrādes, deju skates, apmācību kursi, semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, un tml.), un
no tiem atpakaļ.
1.2. Izteikt Noteikumu 5.punktu sekojošā redakcijā:

5.
Pasažieru autobusu pašpārvadājumi tiek nodrošināti pašvaldības teritorijā reģistrētām
biedrībām un nodibinājumiem, ja transports nepieciešams tādu aktivitāšu nodrošināšanai, kas
saistītas ar pašvaldības funkciju veikšanu un ja finanšu līdzekļi tam ir paredzēti pašvaldības budžetā.
1.3.Svītrot 6. punktā “pasažieru pārvadāšanas noteikumi” un izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
6. Pasažieriem jāievēro pašvaldībā pieņemtie “Uzvedības un drošības noteikumi pašvaldības skolēnu
autobusā”.
1.4. Papildināt 8.1. punktu ar frāzi: “izvērtējot katra pieprasījuma lietderību” un izteikt sekojošā
redakcijā:
8.1. Pašvaldības transports tiek nodrošināts skolēniem līdz mācību iestādei, izvērtējot katra
pieprasījuma lietderību.
1.5. Papildināt 11. punktu un izteikt sekojošā redakcijā:
11. Transporta pieteikšanas kārtība:
 Transporta pieteikumus pieņem elektroniski sūtot uz dome@preili.lv;
 Transporta pieteikumus iesniedzot rakstveidā Preiļu novada pašvaldības apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā ne vēlāk kā piecas dienas pirms izbraukšanas datuma.
 Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem transporta pieteikumus veikt caur ZZdats Visvaris
sistēmas sadaļu Darbinieku iesniegumi un personu lieta - par autotransporta rezervāciju.
Transporta pieteikumā ir jānorāda (pielikums Nr.1. ):
 Transporta pieprasītājs (kas piesaka transportu);
 Brauciena datums;
 Brauciena mērķis, maršruts;
 Izbraukšanas laiks un vieta;
 Plānoto atgriešanās laiks;
 Pasažieru skaits;
 Atbildīgā persona brauciena laikā, personas kontaktinformācija.
1.6. Svītrot Noteikumu 15. 16. 17. punktu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Transporta daļa. Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 2: Preiļu novada pašvaldības noteikumi “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa
izmantošanas noteikumi”.
Sagatavotājs: A.Lepers

3.§
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/14 “Preiļu
novada pašvaldības nodevas”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības vecākās komercdarbības speciālistes Ingūnas Bramanes
iesniegumu (reģistrēts ar Nr.4.15.1/901) par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.2022/14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas” IV.nodaļā Nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.2022/14), un izvērtējot Preiļu novada pašvaldības

saistošo noteikumu Nr.2022/30 Grozījumi Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.2022/14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas” redakciju, konstatēts, ka:
1. Preiļu novadā reģistrēto tirdzniecības dalībnieku īpatsvars pašvaldības organizētajos
gadatirgos ir nedaudz vairāk par 20%.
2. Pašvaldības nodevas (vienreizējā) likmes paaugstināšana tirdzniecības dalībniekiem, kuriem
saimnieciskā darbība reģistrēta Preiļu novadā, ir negatīvi ietekmējusi tirgotāju izvēli par
dalību gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pilsētas teritorijā, kas ir Eur 10,00, un
pagastu teritorijās EUR 5,00. Veicot analīzi par nodevas likmes paaugstināšanu, 21%
dalībnieku savu dalību gadatirgū ir atsaukuši, par pamatu minot nodevas ieviešanu, tāpēc ir
nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu IV. nodaļas 10.1.7. un 10.1.9.
apakšpunktos un noteikt bezmaksas tirdzniecību gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā
pilsētas teritorijā un pagasta teritorijā tirdzniecības dalībniekiem, kuru saimnieciskā darbība
reģistrēta Preiļu novadā, vai kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā.
3. Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības izstrādāto Nolikumu par tirdzniecību pašvaldības
teritorijā rīkotajos publiskajos pasākumos ir nepieciešams noteikt pašvaldības nodevu par
tirdzniecību pašvaldības teritorijā rīkotajos publiskajos pasākumos vai svētkos un papildināt
Saistošo noteikumu IV. nodaļu ar apakšpunktiem 10.1.17. un 10.1.18;
4. Saistošo noteikumu līdzšinējais III. nodaļas Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās 9.punkts, kas sastāvēja no 9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunktiem, tika
aizstāts ar jaunu 9.punktu, tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus saistošo noteikumu
Nr.2022/14 III. nodaļā, kas ir jāpapildina ar 9.2. un 9.3. apakšpunktiem.
5. Lai padarītu saprotamāku tirdzniecības nodevu aprēķināšanas kārtību Vissvētākās Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā, ir nepieciešams papildināt noteikumus ar 10.1.19.
un 10.1.20.apakšpunktiem, nosakot konkrētu tirdzniecības nodevas apmēru, kā arī dzēst 10.3.
apakšpunktu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 28.
jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 3. punktu,
Par lēmumu balso:
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/35 “Par grozījumiem
Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/14 “Preiļu novada pašvaldības
nodevas””.
2. Atbildīgais par lēmumu izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 3: Saistošie noteikumi Nr. 2022/35 “Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.2022/14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas””
Sagatavotājs: M.Bogdanova

4.§
Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku
amatu sarakstā
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Urka, izsakās: A.Pastars, M.Plivda, I.Piziča)

Preiļu novada dome izskata lēmumprojektu par grozījumu veikšanu Preiļu novada
pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā. Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta piektajā, astotajā un desmitajā daļā noteikto principu, ka valsts pārvaldi organizē pēc
iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams,
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, optimizējot
pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un
resursu efektīvu izmantošanu, kā arī valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami
privātpersonai, Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, MK noteikumiem Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas
kārtība (26.04.2022. noteikumi Nr. 262),
Par lēmumu balso:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un
mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu” Attīstības, investīciju un inženiertehniskajā daļā
samazinot amata – Projektu vadītājs – vietu skaistu no 9 (deviņi) uz 8,5 (astoņi ar pus).
Amata nosaukums

Profesijas
kods

Amata
saime,
apakšsaime

Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa
Projektu vadītājs
2422 01
32

Amata līmenis,
mēnešalgas grupa

Likme

IIIA (11)

8,5

Pilnas likmes
mēnešalga
2022.gadā
(EUR)
1300

2. Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un
mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu” Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā
papildinot to ar amata vietu ar likmi 0,5 – Vecākais eksperts sadarbībā ar NVO:
Amata nosaukums

Profesijas
kods

Amata
saime,
apakšsaime

Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
Vecākais eksperts
2422 09
sadarbībā ar NVO

39.1

Amata līmenis,
mēnešalgas grupa

Likme

III (10)

0.5

Pilnas likmes
mēnešalga
2022.gadā
(EUR)
1300

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

5.§
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu
5.1.
Inetas Valaines iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Klindžāne, izsakās: M.Plivda, P.Rožinskis)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu
vadītājas Inetas Valaines 2022.gada 2.augusta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 5.15/317) par atļauju
savienot Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītājas amatu ar darbu Aglonas
pagasta biedrībā “Neaizmirstule”, konstatēts:
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums)
8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai
(institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts
amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas
izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā
daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta
piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.
(2) Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
vai savienošana neradīs interešu konfliktu;
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Izvērtējot amatu savienošanas iespējamību pēc augstāk minētajiem kritērijiem, konstatēts, ka
papildus amatā veicamā darba apjoms atļauj amatpersonai veikt šos pienākumus un nekaitēs tiešo
darba pienākumu (Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītājas) veikšanai.
Amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, jo biedrībā pienākumi tiks veikti no pamatdarba
brīvajā laikā. Amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma 6.panta pirmo,
otro un trešo daļu, 81.pantu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu,
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 (Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu
vadītājai Inetai Valainei savienot amatu ar amatu Aglonas pagasta biedrībā “Neaizmirstule”.

2. Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai
daļai šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums
rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie
apstākļi, kas varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot
pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

5.2.
Ingūnas Barkevičas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Klindžāne, izsakās: M.Plivda, P.Rožinskis )

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu
vadītājas Ingūnas Barkevičas 2022.gada 2.augusta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 5.15/315) par
atļauju savienot Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītājas amatu ar darbu
Aglonas pagasta biedrībā “Neaizmirstule”, konstatēts:
(1)
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums)
8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai
(institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts
amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas
izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā
daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta
piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.
(2) Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
 vai savienošana neradīs interešu konfliktu;
 nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
 nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Izvērtējot amatu savienošanas iespējamību pēc augstāk minētajiem kritērijiem, konstatēts, ka
papildus amatā veicamā darba apjoms atļauj amatpersonai veikt šos pienākumus un nekaitēs tiešo
darba pienākumu (Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītājas) veikšanai.
Amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, jo biedrībā amata pienākumi tiks veikti no darba
brīvajā laikā. Amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma 6.panta pirmo,
otro un trešo daļu, 81.pantu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu,
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 (Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu
vadītājai Ingūnai Barkevičai savienot amatu ar amatu Aglonas pagasta biedrībā “Neaizmirstule”.
2. Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai
daļai šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums
rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie
apstākļi, kas varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot
pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

6.§
Par projekta “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde
un būvdarbi” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai
(Ziņo: Ā. Vucāns, S.Meļko, izsakās: N.Dudeničs, M.Plivda)

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, MK noteikumu Nr.143
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” p.3.1.6, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) 03.03.2022. saņemto vēstuli Nr.1-132/1651
“Par aicinājumu pašvaldībām iesniegt investīciju projektu pieteikumus atbilstoši Ministru kabineta
2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 143”, atbilstību Preiļu novada attīstības programmas
Investīciju plāna 2022.-2025.gadam IP2 “Ērta, droša, patīkama vide un savienojumi”, VTP2 “Droša,
pieejama un labiekārtota dzīves telpa”, 2.5.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Saglabāt, pilnveidot un
ilgtspējīgi attīstīt novada IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA infrastruktūru,
2.5.1.UZDEVUMS (U): PILNVEIDOT IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN
MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI KVALITATĪVU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI projektam
Nr.139 “Pirmsskolas izglītības iestāžu, pirmsskolas grupiņu infrastruktūras attīstība” un Preiļu
novada pašvaldības veikto iepirkumu procedūru: “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu
būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi” (ident.nr. PNP 2022/45AK) rezultātiem,
Par lēmumu balso:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot projekta “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas
izstrāde un būvdarbi” pieteikumu un iesniegt VARAM atzinuma saņemšanai.
2. Projekta kopējā summa 383 632,38 EUR ar PVN 21%, no kurām 375 419,87 EUR ar PVN
21% sastāda būvdarbi un 8 212,51 EUR ar PVN 21% ir būvniecības dokumentācijas izstrāde.
3. VARAM pozitīva atzinuma gadījumā, paredzēt Preiļu novada 2022.gada budžetā līdzekļus
30 712,51 EUR apmērā (t.sk. 15% no projekta attiecināmajām izmaksām 2022.gadā), no
budžeta sadaļas – “Pārējie izglītības pakalpojumi” un 2023.gada budžetā paredzēt līdzekļus
52 919,97 EUR apmērā projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un
inženiertehniskā daļa.
Sagatavotājs: Sanita Meļko
Nosūtīt: Attīstības, investīciju un inženiertehniskajai daļai, Finanšu un grāmatvedības daļai

7.§
Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs īstenotajās
interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās
(Ziņo: Ā. Vucāns, J.Gžibovska, izsakās: M.Plivda)

Preiļu novada dome 2021.gada 28. oktobrī sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un
izsludināto ārkārtas stāvokli pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 23; 5.§) “Par vecāku līdzdalības
maksājumu atcelšanu”, ar kuru atcelti vecāku līdzmaksājumi Bērnu un jauniešu centrā
2021./2022.mācību gadā, bet Preiļu Mūzikas un mākslas skolā un Bērnu un jauniešu sporta skolā
atcelti vecāku līdzmaksājumi uz nenoteiktu laiku. 2021.gada 30. novembrī pieņemts lēmums “Par
vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu Aglonas bazilikas Kora skolā” (protokols Nr. 25.; 29. §), ar
kuru atcelti vecāku līdzmaksājumi Aglonas bazilikas Kora skolā uz ārkārtas situācijas laiku.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra “Noteikumi par vecāku līdzdalības maksājumiem”,
“Noteikumi par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās
ievirzes izglītības programmās” , “Noteikumi par Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās”, Aglonas bazilikas
Kora skolas noteikumi “Par mācību maksu Aglonas bazilikas Kora skolā” (apstiprināti 28.08.2014.)
paredz vecāku līdzmaksājumus par bērnu piedalīšanos interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmu apguvē.
Pamatojoties uz Bērnu un jauniešu centra noteikumiem “Noteikumi par vecāku līdzdalības
maksājumiem”, “Noteikumiem par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku
līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās” , “Noteikumiem par Preiļu novada
bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības
programmās”, noteikumiem “Par mācību maksu Aglonas bazilikas Kora skolā”,
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" - 1 (Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. No 2022.gada 1. septembra atjaunot ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus sekojošās
Preiļu novada izglītības iestādēs, kas īsteno interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmas:
1.1.Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās;
1.2.Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās;
1.3.Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības
programmās.
1.4.Aglonas bazilikas Kora skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi A.Caune, E.Znutiņš un E.Vaivods, J.Kondavniece
Sagatavotājs: I.Klindžāne

8.§
Par investīciju projekta būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Piziča, izsakās: A.Pastars, M.Plivda, S.Patmalniece)

Ņemot vērā Krievijas Federācijas uzsākto karadarbību Ukrainā, Krievijas Federācijas un
Baltkrievijas Republikas juridiskajām un fiziskām personām ir piemērotas plaša spektra
starptautiskās sankcijas, kas regulāri tiek papildinātas. Piemērotās sankcijas būtiski ietekmē
tirdzniecības un preču piegādes procesus ne tikai Latvijā, bet Eiropā un visā pasaulē, tai skaitā
būvniecības nozarē.
Pamatojoties uz Riebiņu novada domes rīkoto iepirkumu “Riebiņu novada Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 13 Kastīre – Geļenova – Šaures km 4,82 -6,47 pārbūve”, iepirkuma
identifikācijas Nr. RND 2020/19 starp Riebiņu novada domi kā pasūtītāju un SIA “Krustpils” kā
būvuzņēmēju 2021. gada 31. martā noslēgts līgums Nr. 2021/ 19 “Riebiņu novada Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 13 Kastīre – Geļenova – Šaures km 4,82 -6,47 pārbūve”. Kopējā
līgumsumma ar PVN ir Eur 239 691,53.
2021. gada 10. decembrī starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju tika noslēgta Vienošanās
Nr.2021/3. Pusēm izvērtējot līguma objektīvo pamatojumu, kā arī sākotnēji paredzētā mērķa
sasniegšanu, tika atrunāts, ka, balstoties uz darba daudzumu izmaiņām, būvdarbu kopējās izmaksas
tiks samazinātas par Eur 5343,80. Ņemot vērā iepriekš minēto, līgumsumma tika grozīta par šo
summu, attiecīgi līgumsumma ar PVN ir EUR 233 225,53.
2022. gada 25. martā vēstulē Nr. 2022/03/25/2 SIA “Krustpils” informējusi pašvaldību par
veicamo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu šajā objektā, balstoties uz pieaugošo energoresursu,
degvielas un bitumena cenu kāpumu, kurš ietekmē veikt Līgumā atlikušo būvdarbu izpildi sākotnēji
Līgumā noteiktajām cenām. 2022. gada 9. maijā būvuzņēmējs e-pastā (Reģ.Nr. SAN/1346) atkārtoti
informējis pašvaldību par atlikušo būvdarbu sadārdzinājumu EUR 21 836,47 apmērā, kā arī papildus
iesniedzis sadārdzinājuma apliecinošos dokumentus.
Sadārdzinājums balstīts uz divām konkrētām tāmes pozīcijām: 4.1.1. Dolomīta šķembu
maisījuma 0/32pizbūve h=8cm (pamatceļam) - N III stiprības klase, Losandželosas koeficients
LA≤35 un 5.1.1. Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 ar sīkšķembu frakciju 11/16 un 8/11 un bitumena
emulsiju C 65 B2 (pamatceļam) S-III stiprības klase, Losandželosas koeficients LA≤26.
Pašvaldībā, izvērtējot SIA “Krustpils” līgumcenas sadārdzinājumu, aprēķina metodikai tika
ņemtas vērā Ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas, kas balstās uz Centrālās statistikas
pārvaldes datiem, pieņemot attiecināt sadārdzinājumu tikai materiāliem un mehānismiem. Attiecīgi
no Pasūtītāja puses sadārdzinājuma pieļaujamais aprēķins sastāda EUR 10 225,20 (tai skaitā PVN),
kas ir 4,38% no līgumsummas. Nepieciešamo grozījumu veikšana ir pamatota, ņemot vērā faktisko
bitumena emulsijas un degvielas sadārdzinājumu. Veicot grozījumus, tiks sasniegts sākotnēji
paredzētais rezultāts un būvdarbi veikti, ievērojot Līgumā noteiktās prasības, ņemot vērā no
pašvaldības puses izvirzītos principus, ka sadārdzinājums netiek pielietots līgumu virsizdevumiem
un peļņai.
Šim objektam “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 13 Kastīre –
Geļenova – Šaures km 4,82 -6,47 pārbūve” ir spēkā Valsts kases aizņēmums balstoties uz MK
rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” EUR 203 738,00 apmērā. Šobrīd kopējais
pieejamais finansējums ir EUR 100 919,97, no kuriem EUR 82 943,11 ir Valsts kases aizņēmums,
un EUR 17 976,86 pašvaldības līdzfinansējums.
Uz doto brīdi pašvaldības neizpildītas finansiālās saistības šī objekta pabeigšanai sastāda EUR
106 027,23, no kurām nepieciešamais papildus finansējums ir EUR 5107,26.
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar SIA “Krustpils” par grozījumiem 2021. gada 25. martā noslēgtajā līgumā
Nr.2021/19 par Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 13 Kastīre –
Geļenova – Šaures km 4,82 -6,47 pārbūvi sakarā ar līguma summas sadārdzinājumu.
2. Papildus līdzekļus EUR 5107,26 (pieci tūkstoši viens simts septiņi euro un 26 centi) apmērā
segt no pašvaldības budžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.
3. Pašvaldības finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
4. Atbildīgie par lēmuma izpildi – I.Piziča, A.Meluškāne, M.Prikule, S.Patmalniece
Sagatavotājs: Iveta Piziča
Nosūtīt: Attīstības, investīciju un inženiertehniskajai daļai, Finanšu un grāmatvedības daļai

9.§
Par atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu investīciju
projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” īstenošanai
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Anins, izsakās: R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, S.Patmalniece)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ģeopolitisko
situāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā, kā arī pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestajām sankcijām,
kas rada resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas padara neiespējamu 11.06.2021.
noslēgtā būvdarbu Līguma Nr.4-26/2021/34 starp Preiļu novada domi un SIA „Riviera L” izpildi
sākotnēji paredzētajā ietvarā. Būvdarbu līgums noslēgts pamatojoties uz 05.05.2021. MK rīkojuma
Nr.300 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” apstiprināto investīciju projektu “Kārsavas ielas
pārbūve Preiļos”. Valsts aizdevuma kopējā summa 2021.un 2022.gadiem sastāda EUR 306 262,16,
un pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 54 046,27.
Kopējā būvdarbu līguma summa ar PVN 21% ir EUR 360 308,43. 2022.gada 18.augustā Preiļu
novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “Riviera L” vēstuli Nr.2022/142 par pieaugošo energoresursu,
degvielas un materiālu sadārdzinājumu, kurš ietekmē veikt Līgumā atlikušo būvdarbu izpildi
sākotnēji Līgumā noteiktajām cenām uz konkrētām tāmes pozīcijām. Izvērtējot SIA “Riviera L”
līgumcenas sadārdzinājuma pamatojumu tiek konstatēts, ka sniegtais skaidrojums ir objektīvs un
nepieciešamo grozījumu veikšana ir pamatota, ņemot vērā faktisko materiālu un degvielas
sadārdzinājumu. Izdarot grozījumus tiks sasniegts sākotnēji paredzētais rezultāts un būvdarbi veikti
ievērojot Līgumā noteiktās prasības, ņemot vērā no pašvaldības puses izvirzītos principus, ka
sadārdzinājums netiek pielietots līgumu virsizdevumiem un peļņai.
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt ar SIA “Riviera L” saskaņotās līguma sadārdzinājuma summu projekta Kārsavas
ielas pārbūve, Preiļos” īstenošanai EUR 40 803,35 ar PVN 21% (četrdesmit tūkstoši astoņi
simti trīs euro un 35 centi) apmērā.
2. Piešķirt līdzekļus projekta īstenošanai EUR 40 803,35 apmērā no Ceļu fonda.
Sagatavotājs: Artis Žukovs

10.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu vienlaidus asfalta seguma remontam servitūta ceļam,
kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.76010040701
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Vutnāne-Kojāne, izsakās: M.Plivda, R.Rubins, I.Žukova, J.Vucāns, I.Stare, V.Biezaite,
I.Klindžāne)

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas otro punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22. un 22.(1) pantu un saskaņā ar Civillikuma trešās daļas ceturto nodaļu un
2021.gada 3.jūnija noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 427/2021/167 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, par projekta Nr.4.2.2.0/20/I/012 “Preiļu
novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24” īstenošanu
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā
virziena
4.2.2.specifiskā
atbalsta
mērķa
“Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās ” ietvaros paredzēts nodrošināt
vienvirziena kustību, iebraucot no Aglonas ielas puses, izbraucot virzienā uz Liepu ielu, kas skar
servitūta ceļu, kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 76010040701.
2022. gada 14.jūlijā tika veikta servitūta ceļa, kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.
76010040701 apsekošana, kuras rezultātā tika konstatēts, ka ceļa seguma virskārtā ir izveidojušās,
padziļinātas bedres, plaisas un ceļa seguma nomaļu nepareiza izbūve, kas traucē nodrošināt
autotransporta kustību. 2022.gada 04.aprīlī starp Preiļu novada pašvaldību kā Valdošā nekustamā
īpašuma īpašnieku un Servitūta izlietotāju un A. V., personas kods xxx-xxx, kā Kalpojošā nekustamā
īpašuma īpašnieku tika noslēgts Ceļa servitūta līgums Nr.4.27/2022/218. Saskaņā ar Ceļa servitūta
līguma 4.27/2022/218 5.2.punktu, 6.nodaļu, ceļa servitūts 2022.gada 30.maijā korroborēts
Daugavpils tiesas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.312.
Deputāte Maruta Plivda izsaka personīgu viedokli, ka lēmumprojekts ir prettiesisks un domes sēdes
laikā to nevar noformulēt sekretāre. “Ja tas tiks izdarīts vēlāk, tad attiecīgi izdariet secinājumus”.
Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Inta Klindžāne komentē izteikto pieņēmumu par interešu
konfliktu, kurš nav pamatots un pierādīts.
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar SIA “Latgalija” saskaņotās būvdarbu summas, pamatojoties uz iesniegto SIA
“ Latgalija “ būvdarbu tāmi servitūta ceļa, kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.
76010040701 atjaunošanai EUR 8749,18 ar PVN 21% (astoņi tūkstoši septiņi simti
četrdesmit deviņi euro un 18 centi) apmērā.

2. Paredzēt apstiprināto summu 8749.18 euro apmēra no budžeta pozīcijas “Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana“.
3. Finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi-finanšu analītiķi.
Pielikumā Nr. 4: Defektu akts Nr.1 ar pielikumu; Horizontālais plāns un Labiekārtojuma plāns; SIA
“ Latgalija “ iesniegums ar tāmi.
Sagatavotājs: Imelda Vutnāne-Kojāne

Tehnisku iemeslu dēļ domes sēdes balsojumā nepiedalās deputāte Nadežda Hļebņikova.
11.§
Par Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmuma “Par pirkuma līguma
noslēgšanu” (protokols Nr.14, 11.§) precizēšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Žukova, izsakās: M.Plivda)

Pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 72.panta pirmo daļu, kas nosaka “Iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību”.
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns,
"PAR" - Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Nadežda Hļebņikova - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmuma “Par pirkuma līguma
noslēgšanu” (protokols Nr.14, 11.§) 1.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“1. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar E. P., personas kods xxx-xxx, par nekustamā īpašuma –
par apbūvētas zemes vienības 10,4 ha Preiļu pagasta “S” ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx pirkumu
pārdevumu par pirkuma cenu EUR 24 200,00 (divdesmit četri tūkstoši divi simti euro un 00 centi) ,
sadalot maksājumu divās daļas:
1.1.Līdz 2022.gada 30.septembrim, veicot maksājumu EUR 12 100,00 (divpadsmit tūkstoši viens
simts euro un 00 centi) apmērā;
1.2.Līdz 2022.gada 31.decembrim, veicot maksājumu EUR 12 100,00 (divpadsmit tūkstoši viens
simts euro un 00 centi) ”.
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot pirkuma –
pārdevuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

12.§
Par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu
12.1.

Lēmumprojekta izskatīšana ir atlikta.
12.2.
Z. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns, V.Biezaite, izsakās: A.Pastars)

Izskatot Z. L., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 22.jūlija iesniegumu
(reģ. 22.07.2022., Nr.4.15.1/807) par starpgabala xxxxxxxxx, pirkumu – pārdevumu, tika konstatēts:
(1) Pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Kooperatīva iela 3a, Preiļos, kadastra
apzīmējums 76010021806 ir reģistrēts Daugavpils tiesas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000574547.
(2) Preiļu novada dome 2022.gada 28.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu “Par zemes starpgabala statusa
noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Preiļu novada pašvaldībai
piederošajai zemes vienībai Kooperatīva iela 3a, Preiļos””, ar kuru zemes vienībai
Kooperatīva iela 3a, Preiļos, kadastra apzīmējums 7601 002 1806, kas ietilpst nekustamā
īpašumā ar kadastra Nr.7601 002 1806 , ir noteikts zemes starpgabala statuss.
(3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punkta
“a” apakšpunktu zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība
pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo
apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu
apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. Nekustamais
īpašums Kooperatīva iela 3a, Preiļos ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1806 atbilst
starpgabala definīcijai, jo tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
(4) Preiļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisija 2022.gada 2.jūnijā ir pieņēmusi
lēmumu (protokols Nr.2, p.4.) par atsavināšanas procesa uzsākšanu pašvaldības
nekustamajam īpašumam – starpgabalam Kooperatīvā iela 3A, Preiļos.
(5) 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.
(6) Nekustamā īpašuma novērtējumu 2022.gada 28.aprīlī ir veicis sertificēts vērtētājs Juris
Borskis (sertifikāts Nr.74), īpašuma tirgus vērtība EUR 16 700,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi
simti euro un 00 centi).
(7) Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra
kartei starpgabalam pieguļ kopā septiņi zemes gabali, kas nav Pašvaldības īpašumā.
(8) Zemes vienība Kooperatīva iela 3a, Preiļos ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1806 dabā
robežojas ar nekustamajiem īpašumiem xxxxxxxxxxxxxxxxx Preiļos. 2022.gada 21.jūnijā
zemes pierobežniekiem kā pirmpirkuma tiesīgajām personām tika nosūtīts paziņojums par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikšanos no tām.
(9) Preiļu novada pašvaldībā 2022.gada 22.jūlijā tika saņemta 2022.gada 22.jūlija Z. L., personas
kods xxx-xxx, piekrišana (reg.Nr.4.15.1/807) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu Kooperatīva iela 3a, Preiļos, kadastra apzīmējums 7601 002 1806 par
sertificēta vērtētāja Jura Borska nosacīto cenu EUR 16 700,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi
simti euro un 00 centi) ar lūgumu atļaut veikt pirkuma maksas samaksu pa daļām.
(10)
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā
kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par
nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens
pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

(11)
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts
nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst
šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda
ar nosacīto cenu.
(12)
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.
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns,
"PAR" - Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Nadežda Hļebņikova - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar Z. L., personas kods xxx-xxx, par nekustamā īpašuma
– starpgabala – Kooperatīva iela 3A, Preiļos, platībā 1,6366 ha, kadastra apzīmējums 7601
002 1806 pirkumu- pārdevumu par nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 16 700,00
(sešpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
2. Atļaut Z. L., personas kods xxx-xxx, veikt pirkuma maksas samaksu pa daļām, iemaksājot
Preiļu novada pašvaldības kontā, šādā kārtībā:
2.1.EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro un 00 centi) vienas nedēļas laikā no pirkuma – pārdevuma
līguma parakstīšanas dienas;
2.2.EUR 4350,00 (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) līdz 2023.gada
31.decembrim;
2.3.EUR 4350,00 (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) līdz 2024.gada
31.decembrim.
3. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa,
Nekustamo īpašumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

12.3.
V. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns, V.Biezaite)

Izskatot V. I., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 25.jūlija
iesniegumu (reģ. 4.15.1/820, Nr.27.07.820) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo
īpašumu “V”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, kadastra apzīmējumi 7658 004 0193 un 7658 005 0317,
tika konstatēts:

(1) Nekustamais īpašums “V”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, kadastra numurs 7658 004 0193,
ir sastāvošs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0193 platībā
0,6624 ha un 7658 005 0317 platībā 0,4582 ha.
(2) Ar Preiļu novada domes 2009.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.5, p.5.11.18.)
izbeigtas lietošanas tiesības V. I., personas kods xxx-xxx, uz nekustamo īpašumu “V”,
Preiļu pagasts, Preiļu novads.
(3) Atbilstoši Preiļu novada domes 2009.gada 26.marta lēmumam (protokols Nr.5,
p.5.11.18.) 2009.gada 27.augustā ar V. I., personas kods xxx-xxx, noslēgts Lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.25/2009/85 uz 10 (desmit) gadiem.
(4) Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.6, 41.§, 41.1.apakšpunkts) 2022.gada 4.aprīlī nekustamais īpašums “V”, Preiļu
pagasts, Preiļu novads, kadastra numurs 7658 004 0193, tika reģistrēts Daugavpils tiesas
Preiļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000624582.
(5) 2022.gada 10.maijā Preiļu novada pašvaldībā saņemts sertificēta vērtētāja Jura Borska
(sertifikāts Nr.74) novērtējums nekustamajam īpašumam “V”, Preiļu novads, Preiļu
pagasts (zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 004 0193 un 7658 005 0317) ,
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00
centi).
(6) Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās 8.punktu, 14.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu,
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns,
"PAR" - Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Nadežda Hļebņikova - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar V. I., personas kods xxx-xxx, par neapbūvēta
nekustamā īpašuma “V”, Preiļu pagasts, Preiļu novads (zemes vienības kadastra apzīmējumi
7658 004 0193 platībā 0,6624 ha, 7658 005 0317 platībā 0,4582 ha ) pirkumu – pārdevumu par
nosacīto cenu EUR 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot pirkuma –
pārdevuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

13.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2021.gada 15.jūnija lēmuma nr.6.2. 3.punktu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050569 atsavināšanu un 4. punktu par zemes vienības
atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā, konstatēts, ka
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 76620050569 ietilpst nekustamā īpašuma “Aizupes iela 17” sastāvā, kadastra nr.
76620050569, kas sastāv no vienas apbūvētas (garāža, kadastra apzīmējums 76620050569001)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050569 0,0283ha platībā (ekspl: zeme zem ēkām un
pagalmiem-0,0283ha). Būvju īpašums, kadastra nr. 7662 505 0094, reģistrēts 2019.gada 25.janvārī
Riebiņu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000585752, īpašnieks J. K. Zemes vienība
kadastrāli uzmērīta un izgatavots zemes robežu plāns 2022.gada 25.martā. Nekustamais īpašums
“Aizupes iela 17”, kadastra nr. 76620050569, reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
nr.100000625973 2022.gada 17.maijā uz Preiļu novada pašvaldības vārda. Zemes gabala kadastrālā
vērtība uz 2022.gada 1.janvāri ir 56 EUR. Atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jureal”, reģ.
nr. 42403025527, vērtējumam, nekustamā īpašuma “Aizupes iela 17” Riebiņu pagastā Preiļu novadā
iespējamā tirgus vērtība 2022.gada 6.jūnijā ir 380 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu un 44.panta ceturto daļu,
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns,
"PAR" - Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Nadežda Hļebņikova - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Aizupes iela 17”, kadastra nr. 76620050569, Riebiņu pagastā
Preiļu novadā atsavināšanas cenu (tirgus cenu), nosakot ka tā ir 380,00 EUR (trīs simti
astoņdesmit euro).
2. Slēgt pirkuma līgumu ar J. K., personas kods xxx-xxx, par atsavināšanas nosacīto cenu EUR
380,00 (trīs simti astoņdesmit euro) par nekustamā īpašuma “Aizupes iela 17”, kadastra nr.
76620050569, 0,0283ha platībā Riebiņu pagastā Preiļu novadā.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece
No plkst. 11.35 deputāte Nadežda Hļebņikova piedalās domes sēdē un balsojumā.
Plkst. 11.36 no zāles iziet deputāts Pēteris Rožinskis.

14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Klindžāne)

Izskatot A. Š., dzīvojoša xxxxxxxxxx iesniegumu (reģistrēts 09.08.2022. ar nr. 4.15-1/900) par
iesniedzēja mirušajai mātei A. Š. (mirusi 02.03.2006.) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda
par ēku īpašumu “L” Stabulnieku pagastā dzēšanu sakarā ar to, ka:
1. Ēku īpašums dabā nepastāv, ēkas ir sabrukušas;
2. Mantinieki nav izteikuši vēlmi izmantot mantojuma tiesības;
3. Zeme zem ēkām ir pašvaldības lietošanā un ir iznomāta citai personai;

4. A. Š. mantinieki kopš 2006.gada nav bijuši informēti par izveidojušos nodokļa parādu, nav
saņēmuši nodokļu paziņojumus.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļu parādus, ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēš pašvaldība. Likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. Ja ir iestājušies tiesību normās
paredzētie priekšnoteikumi, iestāde nevar ignorēt likumdevēja noteiktās imperatīvās tiesību normas.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, ceturto daļu,
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 123,66 apmērā par ēku īpašumu “L”
Stabulnieku pagastā, kas NĪVKR sistēmā reģistrēts uz mirušās A. Š. vārda (mirusi 02.03.2006.).
2. Publicēt paziņojumu par nodokļa parāda dzēšanu pašvaldības oficiālajā mājaslapā.
3. Uzdot Preiļu novada būvvaldei apsekot īpašumu un nepieciešamības gadījumā sagatavot
atzinumu par ēku neesamību dabā, lai dzēstu ierakstu par ēkām kadastra reģistra sistēmā.
4. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa, Būvvalde.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

15.§
Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Vaivode)

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900010119 Preiļu novada
Upmalas pagastā “Stadions” reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Nekustamais īpašums “Stadions” ar kadastra Nr.76900010119, sastāvošs no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76900010367 1,237 ha platībā Upmalas pagasta Vanagos un divām būvēm
(ēkām) ar kadastra apzīmējumiem 76900010403002 (Dzīvojamā māja) un 76900010403011
(Pagrabs) adresē "Vanadziņi", Vanagi, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316, ir pašvaldībai piekrītošā
zeme saskaņā ar Vārkavas novada domes 2010.gada 29.jūnija lēmumu Nr.13-2.1.
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76900010367 ir 18.04.2000. un 19.03.2014. kadastrāli
uzmērīta.
3. Saskaņā ar patreiz spēkā esošo Vārkavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar
2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.19;12&: zemes vienība 76900010367 ir Vanagu ciema teritorijā,
tai reģistrēti apgrūtinājumi, tai skaitā pagalma servitūts 0,082 ha.
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 1.punkts paredz: ”Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, (…) ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas
ēkas (būves)”.

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
1.punktu,
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.76900010119 Preiļu novada Upmalas pagastā
“Stadions” zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļas nekustamā īpašuma speciāliste
I.Vaivode
Pielikumā Nr. 5: Zemes robežu plāns
Sagatavotājs: Irina Vaivode

16.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa izsoli
(Ziņo: Ā. Vucāns, V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Stabulnieku
pagastā Preiļu novadā atsavināšanu, konstatēts: dzīvoklis nr.6, Jaunā iela 5A k-2, Stabulniekos,
Stabulnieku pagastā Preiļu novadā, kadastra nr. 7680 900 0034, un kopīpašuma 640/4344 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes vienības reģistrēts zemesgrāmatā 2022.gada 22.aprīlī uz
Preiļu novada pašvaldības vārda, īpašuma tiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas Stabulnieku
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000477678 6. Dzīvoklis atrodas trīs stāvu daudzdzīvokļu
mājā. Dzīvokļa kopējā platība 67,6 m2 , sastāv no desmit telpām. Atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Jureal”, reģ. nr. 42403025527, vērtējumam, nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jaunā ielā 5A
Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā iespējamā tirgus vērtība 2022.gada 6.jūnijā ir
2200,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 5.punktu, 5.pantu,
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokli Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Preiļu novadā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 2200,00
apmērā.
Apstiprināt dzīvokļa Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma speciāliste I.Upeniece
Pielikumā Nr. 6 : Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Preiļu novadā
Sagatavotājs: Ināra Upeniece
Plkst. 11.45 zālē atgriežas deputāts Pēteris Rožinskis.

17.§
Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
17.1.
Par kustamās mantas –pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GH 3444 izsoles rezultātiem
(Ziņo: Ā. Vucāns, V. Biezaite, izsakās: M.Plivda, A.Lepers)

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 30.06.2022. prot. Nr. 14.punkts 45.2. 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 otrā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada
domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu protokols Nr. 14.,punkts 45.2.),
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
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 otrās izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Nerīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar
valsts reģistrācijas numura zīmi GH3444, izlaiduma gads – 1988, atsavināšanas izsoli.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 7 (1): Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

17.2.
Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts reģistrācijas numura
zīmi HD4027 izsoles rezultātiem
(Ziņo: Ā. Vucāns, V. Biezaite)

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 30.06.2022. prot. Nr. 14.punkts 45.3. 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 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 30.06.2022. prot. Nr. 14.punkts 45.3.),
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
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 otrās izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
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 trešo izsoli,
samazinot nosacīto cenu par 10 % un nosakot ka izsoles sākumcena ir 1728,00 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S213RL ar
valsts reģistrācijas numura zīmi HD4027, izlaiduma gads – 1991, trešās izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 7(2): Izsoles protokols ; izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

17.3.
Par kustamās mantas -automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF9658
izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā. Vucāns, V. Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI A6 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000,
atsavināšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 30.06.2022. prot. Nr. 14.punkts 13. sēdes lēmumu, tika izsludināta
pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi
GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000, 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 30.06.2022. prot. Nr. 14.punkts 13.),
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000,
atsavināšanas pirmās izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000,
atsavināšanas otro izsoli, samazinot nosacīto cenu par 10 % un nosakot ka izsoles sākumcena
ir 405,00 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa automašīnas AUDI
A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365,
izlaiduma gads – 2000, 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. 7(3) : Izsoles protokols ; izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

17.4.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu
novads, nomas tiesību izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā. Vucāns, V. Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma - radošo industriju centra Somersētas
iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, būves kadastra apzīmējums 76420040578005, kas
uzbūvēts Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes

areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros, nomas tiesību izsoles
organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu protokols Nr. 14.,punkts 14., tika
izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma, būves kadastra apzīmējums 76420040578005
Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, kas uzbūvēts Eiropas Savienības
līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros; piecu atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli.
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 30.jūnija sēdes lēmumu protokols Nr. 14.,punkts 14.),
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma - radošo industriju centra Somersētas
ielā 23, Aglonā, būves kadastra apzīmējums 76420040578005, piecu atsevišķu telpu nomas
tiesību izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Nerīkot atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma- radošo industriju centra Somersētas ielā
23, Aglonā, būves kadastra apzīmējums 76420040578005, piecu atsevišķu telpu nomas tiesību
izsoli.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā Nr. 7(4) : Izsoles protokols
Sagatavotājs: V.Biezaite

18.§
Par iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Y. C. personas kods xxx-xxx, dzīv. xxxxxxxxxxxx, 2021.gada 27.jūlija iesniegumu
par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu, tika konstatēts:
1. Saņemts Y. C. iesniegums par pabalsta piešķiršanu, sakarā ar bērna piedzimšanu kā
Ukrainas iedzīvotājam,
2. Y. C. ir Ukrainas civiliedzīvotājs, no 2022.gada 15.jūnija dzīvo Preiļos, kopā ar ģimeni
– sievu Y., dēlu I. (9 gadi) un jaundzimušo meitu P. Meita P. dzimusi 2022.gada 6.jūlijā,
dzimšanas vieta - Preiļi.
3. Saskaņā ar 2021.gada 30.novembra Preiļu novada saistošo noteikumu “Par materiālo
palīdzību Preiļu novadā” 16. punktu: “ Bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts bērna,
kura deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā, vecākiem
(vecākam), ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu līdz bērna piedzimšanas brīdim un

bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Preiļu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
4. Sociālais dienests ir izvērtējis ģimenes individuālās vajadzības un visnepieciešamākās
preces, kuras būtu jāiegādājas jaundzimušajam bērnam: primārās preces bērna higiēnas
nodrošināšanai, gultiņa, ratiņi.
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta (11) daļa paredz: “Valsts un pašvaldība
nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājam cita veida atbalstu, ja, izvērtējot personas individuālās
vajadzības, tiek konstatēta tā nepieciešamība”, tas var ietvert pašvaldību brīvprātīgo
iniciatīvu pabalstus atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam un bez
materiālās situācijas izvērtēšanas, ja tāda paredzēta, atbilstoši pašvaldības saistošajos
noteikumos noteiktajam.
Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta (11) daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis,
Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Y. C., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīves vieta: xxxxxxxxxxxx, vienreizējo
pabalstu 250,00 euro apmērā sakarā ar meitas piedzimšanu.
2. Pabalstu izmaksāt no Labklājības pārvaldes sociālajiem pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Sagatavotājs: Sandra Sprindža

19.§
Par līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Preiļu saimnieks” par
pašvaldības nekustamā īpašuma sakopšanu un apauguma noņemšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Klindžāne, izsakās: M.Plivda, A.Zīmelis, J.Erts)

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Likumā paredzētas
pašvaldības autonomās funkcijas. 15.panta pirmās daļas 1.punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (tai skaitā siltumapgāde). 15.panta pirmās daļas 2.punkts - gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Lai īstenotu likumā noteiktās funkcijas pašvaldības iepirkumu komisija divas reizes rīkojusi
atklātus konkursus par kurināmā iegādi:
06.05.2022. Nr. PNP 2022/27AK Malkas iegāde Preiļu novada pašvaldības un Izglītības
pārvaldes iestāžu vajadzībām un 26.05.2022. Nr. PNP 2022/30AK Kokskaidu granulu iegāde Preiļu
novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes iestāžu vajadzībām, kas beidzās bez rezultātiem, jo uz
konkursu netika reģistrēts neviens pretendents.
Valsts kokapstrādes nozari skārusi vispārējā inflācija, energoresursu cenu kāpums, kas rada
bažas par pašvaldības spēju nodrošināt kurināmo nākamajai apkures sezonai. Iepirkumu rezultāti
liecina, ka šajā brīdī reģionā nav pietiekama konkurence kurināmā tirgū, līdz ar to šajos apstākļos
pieļaujama pašvaldības kapitālsabiedrības komercdarbība kurināmā iegādē, lai sasniegtu mērķus, kas
izriet no pašvaldības autonomajām funkcijām.

Izvērtējot iespēju nodot pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu pašvaldības
kapitālsabiedrībai, konstatēts, ka, noslēdzot līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību pastāv iespēja
izmantot pašvaldības īpašumā esošos resursus (kokus ārpus meža zemes un krūmus), nodrošinot
kurināmo pašvaldības un iedzīvotāju vajadzībām. Līdz ar to krīzes apstākļos pašvaldības funkcijas
(siltumapgādes nodrošināšana) īstenošanā tiks izmantots mazāk līdzekļu.
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.2 panta
pirmā daļa paredz, ka publiskas personas nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir šā īpašuma valdītāja
uzdevums, kas ietver pienākumu nodrošināt nekustamā īpašuma lietošanu un uzturēšanu (fizisku
saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicināt tā
uzlabošanu, 6.2 panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma valdītājs šā
īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt savā
padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma
pārvaldīšana.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1. un 2.punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 6.2 panta pirmo un otro daļu, likuma “Par autoceļiem” 22.panta 1.punktu, kas paredz autoceļa
īpašnieka tiesības aizvākt no ceļu zemes nodalījuma joslas izbirušus kravas priekšmetus,
kokmateriālus, kā arī augošus un gāztus kokus vai krūmus un citas lietas, kas apdraud satiksmes
drošību vai traucē autoceļa uzturēšanu, Ministru kabineta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” 7.1.1.apakšpunktu,
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" - 2 (Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Preiļu saimnieks” veikt pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu (pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecībā
esošās zemes, izstrādātas meža zemes cirsmas, pašvaldības autoceļu nodalījuma joslas)
sakopšanu un apauguma (augošu krūmu un koku) noņemšanu.
2. Noteikt, ka pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Preiļu saimnieks” lēmuma 1.punktā noteikto
darbību rezultātā iegūto kurināmo izmanto pašvaldības autonomās funkcijas (siltumapgādes
piegādes pakalpojums) īstenošanai un SIA “Preiļu saimnieks” izdevumu daļas, kas radīsies,
pildot šī lēmuma pirmo punktu, segšanai.
3. Apstiprināt “Līguma par pašvaldības nekustamā īpašuma sakopšanu un apauguma
noņemšanu” projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.1 un pilnvarot parakstīt šo līgumu novada
domes priekšsēdētāju.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors, SIA “Preiļu saimnieks”.
Pielikumā Nr. 8: Līguma projekts
Sagatavotājs: I.Klindžāne

20.§
Par skolēnu ēdināšanas maksas paaugstināšanu un papildus līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Kunakova, izsakās: M.Plivda, N.Hļebņikova, J.Erts)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) “Bezdelīgas-3”, “Ābeļkalns”,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, reģ. Nr. 45403026426, paziņojumu (23.08.2022., reģ. Nr.
SAN/2326) par cenu paaugstināšanu izglītojamo ēdināšanai Preiļu 1.pamatskolā un 2.vidusskolā par
50% no EUR 1,17 uz EUR 1,76 (bez PVN) par vienu porciju, Līgums nr. 4-27/2021/305,
ir konstatēts:
1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta 3.daļas 3.apakšpunktu būtiski iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami gadījumā, ja iepirkuma līguma
grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta 4.daļu Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā
visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50 procentus no
sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts šā panta
trešās daļas 2. un 3. punktā.
3. Pašreizējā ekonomiskā situācija pasaulē, karš Ukrainā, pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās
sankcijas un ar to saistītais nekontrolējamais izejvielu un energoresursu cenu pieaugums ir
apstākļi, ko pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
4. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes inflācijas kalkulatoru ēdiena gatavošanai
izmantojamo pārtikas produktu un energoresursu sadārdzinājums šā gada augustā
salīdzinājumā ar 2021.gada augustu ir: maizei 30,4%, miltiem un citiem graudaugu
produktiem 63,5%, gaļai 18,3%, pienam 31,9%, eļļām 37,1%, elektroenerģijai 78,8%,
degvielai 50,6%.
5. Vienas porcijas izcenojums pēc cenu paaugstināšanas būtu EUR 1,76 bez PVN (PVN 21%
EUR 0,37), KOPĀ: vienas porcijas cena ar PVN ir EUR 2,13,
nepieciešams paaugstināt kopējo līgumcenu par EUR 12 857,87 (0,59*703 bērni*31diena)
līdz ar ko kopējā līgumcena būs EUR 152 684,57 bez PVN.
Izvērtējot SIA “Bezdelīgas-3” līgumcenas sadārdzinājuma pamatojumu, tiek konstatēts, ka sniegtais
skaidrojums ir objektīvs un nepieciešamo grozījumu veikšana ir pamatota, ņemot vērā faktisko
izejvielu un energoresursu sadārdzinājumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar SIA “Bezdelīgas-3” par grozījumiem 2021.gada 18.oktobrī noslēgtajā
līgumā Nr. 4-27/2021/305 “Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu pilsētas izglītības iestādēs”,
nosakot vienas porcijas izcenojumu EUR 1,76 bez PVN.
2. Līdzekļus paredzēt no katras skolas apstiprinātās budžeta tāmes.
Sagatavotājs: I.Kunakova

Plkst. 12.18 sēdes vadītājs Ā.Vucāns izsludina pārtraukumu domes sēdē.
Plkst. 12.34 atsākas domes sēde pēc pārtraukuma.

21.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
21.1.
SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) “Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2,
Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr. 47703001720, iesniegumu ( 04.08.2022., reģ. Nr.4.11/2167) ar
lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai O. A. , personas kods: xxx–xxx,
pašvaldības dzīvoklī adresē: Pils iela 4-4, Preiļi , Preiļu novads, sakarā ar to, ka personai ir zudis
tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Dzīvoklis adresē: Pils iela 4-4, Preiļi, Preiļu novads ir pašvaldības dzīvoklis. Pēc Fizisko
personu reģistra ziņām pašvaldības īrētajā dzīvoklī O. A. deklarējis dzīvesvietu 2002.gada
2.septembrī, tiesiskais pamats nav norādīts.
2. Pēc informācijas no SIA “Preiļu saimnieks” īres līgumā kā galvenais īrnieks norādīta J. A.,
personas kods: xxx-xxx, kura ir O. A. māte, bet viņš kā ģimenes loceklis. Pamatojoties uz
Dzīvojamo telpu īres likuma 14.panta pirmo daļu, īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā
dzīvojamā telpā savu laulāto un abu vai katra laulātā bērnus. Savukārt likuma 15.pants
nosaka, ka izīrētājs nedrīkst liegt īrniekam viņa izīrēto dzīvojamo telpu deklarēt kā savu
dzīvesvietu. Šis noteikums attiecas arī uz tām personām, kas īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā
iemitinātas, ievērojot šā likuma 14.panta noteikumus. Preiļu novada domes sēdē, kas notika
2022. gada 29.jūlijā, tika izskatīts J. A. iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa
adresē: Pils iela 4-4, Preiļi, Preiļu novads. Ar domes lēmumu tika izbeigt pašvaldības
dzīvokļa adresē: Pils iela 4-4, Preiļi, Preiļu novads, īres līgums ar J. A., personas kods: xxxxxx, ar 2022.gada 1.augustu (protokols Nr.15. 26 § 26.1.). 2022.gada 1.augustā tika pieņemts
pašvaldības dzīvoklis un J. A. pārdeklarēja savu dzīvesvietu citā adresē.
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, O. A. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (05.08.2022., reģ. Nr.15.3/2117) uz deklarēto adresi: Pils
iela 4 - 4, Preiļi, Preiļu novads 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. SIA “Preiļu saimnieks” iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu O. A. adresē: Pils iela
4-4, Preiļi, Preiļu novads, sakarā ar to, ka izbeidzoties īrnieka īres tiesībām , personai kā
īrnieka ģimenes loceklim ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses.
Personai sākotnēji ir bijis tiesisks pamats dzīvot norādītajā adresē un persona uz šo tiesību
pamata bija dzīvesvietu deklarējusi, taču izbeidzoties īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu,
izbeidzas arī viņa ģimenes locekļu tiesības. Dzīvojamo telpu īres likuma 16.panta pirmā daļa
nosaka, ka personai ir tiesības lietot īrnieka īrēto dzīvojamo telpu tikai tad, ja tā ir iemitināta
attiecīgajā dzīvojamā telpā šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā. Savukārt likuma 16.panta
otrā daļa nosaka, ka īrnieka ģimenes locekļi patstāvīgas tiesības uz dzīvojamās telpas
lietošanu neiegūst. Izbeidzoties īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu, izbeidzas arī viņa
ģimenes locekļu un citu iemitināto personu tiesības lietot šo dzīvojamo telpu. Persona dotajā
adresē nedzīvo un nav izpildījusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmajā daļā
noteikto pienākumu dzīvesvietas maiņas gadījumā mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to. Ja persona dzīvo ārzemēs, saskaņā ar Fizisko personu reģistra
likuma 14.panta trešo daļu Latvijas pilsonim ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai
aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi
ārvalstīs, 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.
7. Ievērojot iepriekš minēto un to, ka O. A. nav sazinājies ar pašvaldību, nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam norādītajā adresē, var atzīt SIA
“Preiļu saimnieks” norādītos apstākļus par pietiekošiem , lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu O. A. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.
punktu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo 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, Dzīvojamo telpu īres likuma 16.panta otro
daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par O. A. , personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: Pils iela
4-4 , Preiļi , Preiļu novads.
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

21.2.
SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšana

(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) “Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2,
Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr. 47703001720, iesniegumu ( 04.08.2022., reģ. Nr.4.11/2167) ar
lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai M. A. , personas kods: xxx–xxx,
pašvaldības dzīvoklī adresē: Pils iela 4-4, Preiļi , Preiļu novads, sakarā ar to, ka personai ir zudis
tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Dzīvoklis adresē: Pils iela 4-4, Preiļi, Preiļu novads ir pašvaldības dzīvoklis. Pēc Fizisko
personu reģistra ziņām pašvaldības īrētajā dzīvoklī M. A. deklarējis dzīvesvietu 2004.gada
20.janvārī, tiesiskais pamats nav norādīts.
2. Pēc informācijas no SIA “Preiļu saimnieks” īres līgumā kā galvenais īrnieks norādīta J. A.,
personas kods: xxx-xxx, kura ir M. A. māte, bet viņš kā ģimenes loceklis. Pamatojoties uz
Dzīvojamo telpu īres likuma 14.panta pirmo daļu, īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā
dzīvojamā telpā savu laulāto un abu vai katra laulātā bērnus. Savukārt likuma 15.pants
nosaka, ka izīrētājs nedrīkst liegt īrniekam viņa izīrēto dzīvojamo telpu deklarēt kā savu
dzīvesvietu. Šis noteikums attiecas arī uz tām personām, kas īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā
iemitinātas, ievērojot šā likuma 14.panta noteikumus. Preiļu novada domes sēdē, kas notika
2022. gada 29.jūlijā, tika izskatīts J. A. iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa
adresē: Pils iela 4-4, Preiļi, Preiļu novads. Ar domes lēmumu tika izbeigts pašvaldības
dzīvokļa adresē: Pils iela 4-4, Preiļi, Preiļu novads, īres līgums ar J. A., personas kods: xxxxxx, ar 2022.gada 1.augustu (protokols Nr.15. 26 § 26.1.). 2022.gada 1.augustā tika pieņemts
pašvaldības dzīvoklis un J. A. pārdeklarēja savu dzīvesvietu citā adresē.
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, M. A. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (05.08.2022., reģ. Nr.15.3/2115) uz deklarēto adresi: Pils
iela 4 - 4, Preiļi, Preiļu novads 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. SIA “Preiļu saimnieks” iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu M. A. adresē: Pils iela
4-4, Preiļi, Preiļu novads, sakarā ar to, ka izbeidzoties īrnieka īres tiesībām , personai kā
īrnieka ģimenes loceklim ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses.

Personai sākotnēji ir bijis tiesisks pamats dzīvot norādītajā adresē un persona uz šo tiesību
pamata bija dzīvesvietu deklarējusi, taču izbeidzoties īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu,
izbeidzas arī viņa ģimenes locekļu tiesības. Dzīvojamo telpu īres likuma 16.panta pirmā daļa
nosaka, ka personai ir tiesības lietot īrnieka īrēto dzīvojamo telpu tikai tad, ja tā ir iemitināta
attiecīgajā dzīvojamā telpā šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā. Savukārt likuma 16.panta
otrā daļa nosaka, ka īrnieka ģimenes locekļi patstāvīgas tiesības uz dzīvojamās telpas
lietošanu neiegūst. Izbeidzoties īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu, izbeidzas arī viņa
ģimenes locekļu un citu iemitināto personu tiesības lietot šo dzīvojamo telpu. Persona dotajā
adresē nedzīvo un nav izpildījusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmajā daļā
noteikto pienākumu dzīvesvietas maiņas gadījumā mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to. Ja persona dzīvo ārzemēs, saskaņā ar Fizisko personu reģistra
likuma 14.panta trešo daļu Latvijas pilsonim ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai
aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi
ārvalstīs, 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.
7. Ievērojot iepriekš minēto un to, ka M. A. nav sazinājies ar pašvaldību, nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam norādītajā adresē, var atzīt SIA
“Preiļu saimnieks” norādītos apstākļus par pietiekošiem , lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu M. A. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.
punktu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo 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, Dzīvojamo telpu īres likuma 16.panta otro
daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par M. A. , personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: Pils iela
4-4 , Preiļi , Preiļu novads.
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

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

Izskatot J. I., personas kods:xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxxxx, iesniegumu (
02.08.2022., reģistrēts ar Nr.15.3/843) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai
A. S. , personas kods: xxx–xxx , adresē: xxxxxxxxxxxxx, sakarā ar mutiskās vienošanās laušanu,
tika konstatēts, ka:
1. Pēc informācijas no Stabulnieku pagasta pārvaldes, valdījuma tiesības uz nekustamo īpašumu
xxxxxxxxxxxx ir J. I., personas kods:xxx–xxxx . Nekustamais īpašums ir valdījumā, tomēr
viņa rīcībā nav īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta. Privatizēts dzīvoklis ir īpašums, kurš
vēl nav ierakstīts Zemesgrāmatā, bet ir valdījumā . Civillikuma 875. pants nosaka, ka
valdījums ir tiesībām atbilstoša faktiska vara. Saskaņā ar Civillikuma 876.pantu, lietas
valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša faktiska vara pār lietu. Tas pastāv, kad lieta faktiski
atrodas kādas personas pilnīgā varā un kad pie tam šī persona izrāda gribu rīkoties ar lietu
līdzīgi īpašniekam.
2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām A. S. 2022.gada 1.februārī deklarējis dzīvesvietu adresē:
xxxxxxxxxx , tiesiskais pamats norādīts kā vienošanās ar īpašnieku .
3. 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, 2022.gada 2.augustā Preiļu novada pašvaldība
nosūtīja A. S.
ierakstītu vēstuli (Nr.15.3/2066) uz deklarēto adresi: xxxxxxxxxxx ar
aicinājumu sniegt paskaidrojumu un pierādošus dokumentus par tiesisko pamatu būt
deklarētam pēc norādītās adreses. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
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. J. I. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu A. S. adresē: xxxxxxxxxxx, sakarā ar
mutiskās vienošanās laušanu. Tikai pastāvot īpašnieka gribai personai rodas tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu citam piederošā īpašumā un tikai īpašnieks var lūgt anulēt deklarēto
dzīvesvietu citai personai, laužot noslēgto mutisko vai rakstisko vienošanos. Personai
nepieder īpašuma tiesības uz dzīvojamo platību, nav spēkā līgumu, kas piešķirtu tiesības lietot
dzīvojamo platību. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām J. I. ar A. S.
radniecība netika
konstatēta. Persona dotajā adresē nedzīvo. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
4.panta pirmo daļu, dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš
tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.
7. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā ir mutiska vienošanās ar J. I., kurš lauž noslēgto mutisko vienošanos par tiesībām
personai lietot dzīvojamo platību, vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka
īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, ka A. S.
nav iesniedzis rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam
īpašumā, var atzīt par pietiekošo J. I. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par

deklarēto dzīvesvietu A. S. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2. punktu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu, 12. panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu, 81.panta pirmo un otro daļu, Civillikuma 1039.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par A. S., personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē:
xxxxxxxxxxx.
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

21.4.
J. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot J. I., personas kods: xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxx iesniegumu (
02.08.2022., reģistrēts ar Nr.15.3/843) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
personām G. K. , personas kods: xxx–xxx , M. S., personas kods: xxx-xxx (04.01.2021), P. S.,
personas kods: xxx-xxx (16.03.2022), adresē: xxxxxxxxxxxx, sakarā ar mutiskās vienošanās
laušanu, tika konstatēts, ka:
1. Pēc informācijas no Stabulnieku pagasta pārvaldes, valdījuma tiesības uz nekustamo īpašumu
xxxxxxxxxxxx ir J. I., personas kods: xxx–xxx . Nekustamais īpašums ir valdījumā, tomēr
viņa rīcībā nav īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta. Privatizēts dzīvoklis ir īpašums, kurš
vēl nav ierakstīts Zemesgrāmatā, bet ir valdījumā . Civillikuma 875. pants nosaka, ka
valdījums ir tiesībām atbilstoša faktiska vara. Saskaņā ar Civillikuma 876.pantu, lietas
valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša faktiska vara pār lietu. Tas pastāv, kad lieta faktiski
atrodas kādas personas pilnīgā varā un kad pie tam šī persona izrāda gribu rīkoties ar lietu
līdzīgi īpašniekam.
2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām G. K. 2022.gada 1.februārī deklarējusi dzīvesvietu sev un
savai meitai M. S. adresē: xxxxxxxxx , tiesiskais pamats norādīts kā vienošanās ar īpašnieku.
Meitai P. S. dotajā adresē dzīvesvieta deklarēta 2022.gada 23.martā.
3. 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, 2022.gada 2.augustā Preiļu novada pašvaldība
nosūtīja G. K. ierakstītu vēstuli (Nr.15.3/2065) uz deklarēto adresi: xxxxxxxx ar aicinājumu

sniegt paskaidrojumu un pierādošus dokumentus par tiesisko pamatu būt deklarētai ar
bērniem pēc norādītās adreses. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
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.
No Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta trešās daļas izriet, ka attiecībā uz
nepilngadīgajiem bērniem likumdevējs ir īpaši uzsvēris, ka bērns iegūst tiesisku pamatu
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, kā arī iegūst tiesību tur deklarēt savu
dzīvesvietu, ja nekustamais īpašums ir arī šā nepilngadīgā bērna vecāku dzīvesvieta un vecāki
nav deklarējuši šā bērna dzīvesvietu citur. Tādējādi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
trešā daļa savā būtībā veido patstāvīgu nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu būt deklarētam
noteiktā dzīvesvietā un pieņem, ka nepilngadīgs bērns attiecībās ar valsti un pašvaldību ir
sasniedzams vecāku dzīvesvietā. Anulējot personai ziņas par deklarēto dzīvesvietu , anulē arī
ziņas par personas nepilngadīgo bērnu deklarētajām dzīvesvietām, par to informējot
Bāriņtiesu.
6. J. I. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu G. K., M. S., P. S. adresē: xxxxxxxxxxxx,
sakarā ar mutiskās vienošanās laušanu. Tikai pastāvot īpašnieka gribai personām rodas
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu cita īpašumā un tikai īpašnieks var lūgt anulēt deklarēto
dzīvesvietu citām personām, laužot noslēgto mutisko vai rakstisko vienošanos. Personai
nepieder īpašuma tiesības uz dzīvojamo platību, nav spēkā līgumu, kas piešķirtu tiesības lietot
dzīvojamo platību. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām J. I. ar G. K., M. S., P. S. radniecība
netika konstatēta. Personas dotajā adresē nedzīvo. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, dzīvesvietas maiņas gadījumā personu pienākums ir mēneša laikā,
kopš tās pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.
7. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka personu tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā ir mutiska vienošanās ar J. I., kurš lauž noslēgto mutisko vienošanos par tiesībām
personām lietot dzīvojamo platību, vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka
īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, ka G. K.
nav iesniegusi rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētai
ar bērniem īpašumā, var atzīt par pietiekošo J. I. norādītos apstākļus un iebildumus, lai
anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu G. K., M. S., P. S. saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu , 3.panta trešo daļu,
4.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 12. panta sesto daļu, Administratīvā
procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo un otro daļu, Civillikuma 1039.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par G. K. , personas kods: xxx–xxx , M. S., personas kods: xxx-xxx, P. S.,
personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: xxxxxxxxx.
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

21.5.
I. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot I. Z., personas kods: xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, iesniegumu (16.06.2022,
reģistrēts ar Nr.18.9.2-17) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai P. D.,
personas kods: xxx-xxx, adresē: xxxxxxxxxxxx sakarā ar to, ka P.D. nav tiesiska pamata būt
deklarētam I.Z. piederošajā īpašumā, tika konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz iesniegumam pievienotu īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu Zemesgrāmatu apliecības kopiju, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxxx ir
nostiprinātas uz I. Z., personas kods: xxx-xxx, vārda. Stabulnieku pagasta zemesgrāmatas
nodalījums
Nr.100000586220,
kadastra
Nr.76800040290.
Pamats:
žurnāla
Nr.300004780056, datums 05.02.2019, lēmuma datums 07.02.2019.
2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām P. D. 2011.gada 10.janvārī deklarējis dzīvesvietu adresē:
xxxxxxxxx, tiesiskais pamats nav norādīts.
3. 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, 2022.gada 16.jūnijā Preiļu novada Stabulnieku
pagasta pārvalde nosūtīja P. D. ierakstītu vēstuli (Nr. 18.9.3.1) uz deklarēto adresi:
xxxxxxxxxxx ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un pierādošus dokumentus par tiesisko
pamatu būt deklarētam pēc norādītās adreses. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
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. I. Z. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu P. D. adresē: xxxxxxxxxx, sakarā ar to, ka
pēc deklarētās dzīvesvietas adreses P.D. nedzīvo kopš 2011.gada vasaras. Pašreizējā P.D.
atrašanās vieta iesniedzējai nav zināma, telefona numura nav. Vismaz 10 gadus iesniedzēja
ar P.D. nav uzturējusi nekādus kontaktus. Tikai pastāvot nekustamā īpašuma īpašnieka gribai

personai rodas tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu citam piederošā īpašumā un tikai īpašnieks
var lūgt anulēt deklarēto dzīvesvietu citai personai, laužot noslēgto mutisko vai rakstisko
vienošanos. Pretējā gadījumā tiek aizskartas nekustamā īpašuma īpašnieka pamattiesības uz
īpašumu. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām I. Z. ar P. D. nav radniecības.
7. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka personai P. D. nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var
aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, ka P. D. nav iesniedzis
rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā, var
atzīt par pietiekošo īpašnieka I. Z. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par
deklarēto dzīvesvietu P. D. 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 pirmo daļu, 81.panta
pirmo un otro daļu, Civillikuma 1039.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas P. D., personas kods: xxx-xxx, par deklarēto dzīvesvietu adresē:
xxxxxxxxxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
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: Inga Jurkāne

22.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
22.1.
M. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot M. B., personas kods
xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
xxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 3. augusta iesniegumu, (reģ. 05.08.2022. Nr. 13-/ 867) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28. punktu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta

Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. B. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxx, Preiļu novads īres līgumu uz 6
mēnešiem – līdz 2023. gada 1.martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aizkalnes pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.2.
O. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot O. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx, 2022.gada
29.jūlija iesniegumu (reģ. 29.07.2022. Nr. 13-1/836) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28. punktu.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. B. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxxxx īres līgumu uz 6 mēnešiem –
līdz 2023.gada 1.martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.3.
O. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot O. M., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxx
2022.gada 4. jūlija iesniegumu, (reģ. 05.08.2022. Nr. 13-/868) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28. punktu.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. M. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxxx īres līgumu uz 3 mēnešiem – līdz
2022. gada 1.decembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aizkalnes pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

23.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot P. G., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx, 2022. gada 10.
augusta iesniegumu (reģ. 05.08.2022. Nr. 13- /872) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa
xxxxxxxxxx.
Pamatojoties uz likuma „Dzīvojamo telpu īres likums” 27. pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa xxxxxxxxxxx, īres līgumu, kas noslēgts ar P. G., personas
kods xxx-xxx, ar 2022.gada 15.augustu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

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

Izskatot L. M., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx, 2022.gada
3.augusta iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-19) par dzīvokļa īres
līguma laušanu, tika konstatēts:
1. 2022.gada 1.jūlijā ar L.M. pagarināts sociālā dzīvokļa īres līgums par dzīvokli
xxxxxxxxxxxx.
2. Saņemts L.M. iesniegums par īres līguma laušanu ar 2022.gada 16.maiju sakarā ar dzīves
vietas maiņu.
3. Komunālo pakalpojumu rēķini tiek apmaksāti savlaicīgi. 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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt līgumu ar L. M., personas kods xxx-xxx, dzīvoklim pēc adreses xxxxxxxxxxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne
Plkst. 12.38 no zāles iziet deputāts Pēteris Rožinskis.

25.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību(apmaiņai)
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Klindžāne)

Izskatot R. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx 2022. gada
22.augusta iesniegumu (reģ. 22.08.2022., Nr. 4-15.1/975) par uzņemšanu rindā (apmaiņai) uz
pašvaldības dzīvojamo platību, tika konstatēts:
R. P. vēlas mainīt dzīvokli Stabulniekos, xxxxxxxxxx uz lielāku dzīvojamo platību Stabulniekos, jo
šobrīd īrētajā dzīvoklī nepieciešams veikt remontu vienā no istabām.
Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 “Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” (turpmāk -saistošie
noteikumi) 10. punktu, kurā noteikts, ka palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo
telpu apmainīt pret mazāku vai lielāku dzīvojamo telpu, pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā
zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī gadījumos, ja
veselības stāvokļa dēļ persona vēlas īrēt dzīvojamo telpu mājas pirmajos stāvos.
Sakarā ar to, ka iesniedzēja dzīvo kopā ar dēlu, viņa ir persona ar invaliditāti, dzīvokļa
apmaiņa ir pamatota un atbilst saistošajiem noteikumiem,
Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 “Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” (turpmāk -saistošie
noteikumi) 10. punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā R. P., personas kods xxx-xxx, uz pašvaldības dzīvojamo platību xxxxxx, reģistrs
Nr. 4 (dzīvojamās platības apmaiņa).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva un Stabulnieku
pagasta pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Zenta Andrejeva

Plkst. 12.42 zālē atgriežas deputāts Pēteris Rožinskis.

26.§
Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanu
un valsts mērķdotācijas sadali” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības noteikumus “Par interešu izglītības programmu
izvērtēšanu un valsts mērķdotācijas sadali”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Izglītības pārvalde, Bērnu un jauniešu centrs.
Pielikumā Nr. 9: Noteikumi “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un valsts mērķdotācijas
sadali”.
Sagatavotājs: A.Caune

27.§
Par Vārkavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Vārkavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu, konstatēts: no
2022.gada 1.septembra Vārkavas vidusskola tiek reorganizēta par Vārkavas pamatskolu, līdz ar to
jāapstiprina jauns iestādes nolikums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Vārkavas pamatskolas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Vārkavas pamatskolas direktore, Izglītības pārvalde.
Pielikumā Nr. 10: Vārkavas pamatskolas nolikums.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

28.§
Par Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģijas 2022.-2026. gadam apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Skorodihina, izsakās: I.Stare)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu, “Bibliotēku
likumu”, Kultūras Ministrijas Bibliotēku nozares stratēģiju, MK 2006. gada 29. augusta noteikumiem
Nr. 709 “Bibliotēku akreditācijas noteikumi”, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības
stratēģiju, UNESCO vidējā termiņa stratēģiju, Preiļu Galvenās bibliotēkas nolikumu, Preiļu novada
Ilgtspējas attīstības stratēģiju,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2022.-2026. gadam”;
2. Ievietot “Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2022. – 2026. gadam”
pašvaldības mājas lapā www.preili.lv un Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapā
www.preilubiblioteka.lv;
3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājai Ilonai Skorodihinai.
Pielikumā Nr. 11: Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģija 2022. - 2026. gadam
Sagatavotājs: Ilona Skorodihina

29.§
Par Preiļu novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: I.Stare)

Saņemts Preiļu novada Izglītības pārvaldes pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības
speciālista Solvitas Ķiberes iesniegums (23.08.2022., reģistrēts ar Nr. SAN 982) ar lūgumu pieņemt
domes lēmumu par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Preiļu novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/7 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību” 2. un 3.punktu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
1.1.Solvita Ķibere – Izglītības pārvaldes speciālists;
1.2.Aija Caune – Bērnu un jauniešu centra direktore;
1.3.Valdis Lociks – Izglītības pārvaldes speciālists.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

30.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Klindžāne)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17.
punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – par
namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu; par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, par pašvaldības teritorijas labiekārtošanu,
zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka pašvaldībai jāparedz ne vien īpašnieka pienākumu kopt un
tīrīt īpašumam piegulošo teritoriju, bet arī pašvaldības līdzdalību šī pienākuma izpildē, kas saistošajos
noteikumos tiek noteikts ar atvieglojumu piešķiršanu (2014. gada 6. novembra spriedums lietā Nr.
2013-20-03). Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam saistošajos notikumos tiek paredzēta
administratīvā atbildība par prasību neievērošanu. (likuma "Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.; 5.un 9. punkts).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5., 9. punktiem, MK
2010. gada 28.septembra noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4.
punktu, MK 2014. gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2.
apakšpunktu,
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, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/36 „Preiļu novada
pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 12: Saistošie noteikumi Nr. 2022/36 „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas
un būvju uzturēšanas noteikumi”.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

31.§
Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par tirdzniecību pašvaldības teritorijā rīkotajos
publiskajos pasākumos vai svētkos” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Bramane, izsakās: M.Plivda, O.Bērziņš)

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:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības nolikumu “Par tirdzniecību pašvaldības teritorijā
rīkotajos publiskajos pasākumos vai svētkos”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.
Pielikumā Nr. 13: Nolikums “Par tirdzniecību pašvaldības teritorijā rīkotajos publiskajos pasākumos
vai svētkos”.
Sagatavotājs: I.Bramane, M.Bogdanova

32.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.2022/34 “Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” precizēšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Žukova)

2022.gada 30.jūnijā Preiļu novada domē pieņemts lēmums “Par saistošo noteikumu “Par ielu
tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr. 14,
36.§).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otro daļu, Preiļu novada pašvaldība
2022.gada 05.jūlijā nosūtīja saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma (turpmāk- VARAM) sniegšanai (reģ.Nr.4.10./1821)
2022.gada 26.jūlijā Preiļu novada pašvaldībā ir saņemta VARAM vēstule Nr.1-18/5271 ar
kuru VARAM atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajai daļai izteica priekšlikumus un
iebildumus.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
ievērojot VARAM vēstuli Nr.1-18/5271,
Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.2022/34 “Par
ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” atbilstoši VARAM
norādījumiem saskaņā ar pielikumu.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 14: Precizētie Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošie noteikumi
Nr.2022/34 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

33.§
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā “Par mājražotāju, amatnieku,
zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu”
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Bramane)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības vecākās komercdarbības speciālistes Ingūnas Bramanes
ierosinājumu par nepieciešamību veikt grozījumus 2022.gada 26.maijā apstiprinātajā Preiļu novada
pašvaldības nolikumā “ Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu”,
izsakot to sekojošā redakcijā:
1. Aizstāt 1.1.punktā vārdus “Kultūras centra” ar vārdiem “Preiļu novada kultūras centra”;
2. Aizstāt 1.3.punktā vārdus “Kultūras centram” ar vārdiem “Preiļu novada kultūras centram”;
3. Aizstāt 6.1. punktā vārdus “par vienu dienu ir 10,00 EUR (desmit eiro)” ar vārdiem “nav
jāmaksā”;
4. Izteikt 6.3.punktu šādā redakcijā:
“6.3. Ja Dalībniekam nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, tiek iekasēta papildus maksa
par elektroenerģijas izmantošanu:
6.3.1 atbilstoši iekārtu jaudai, ar patēriņu līdz 1 kW- 5 eiro,
6.3.2. atbilstoši iekārtu jaudai, ar patēriņu līdz līdz 2 kW- 10 eiro;
6.3.3. atbilstoši iekārtu jaudai, ar patēriņu līdz 3 kW- 15 eiro
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības
dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Preiļu novada pašvaldības nolikumā “Par mājražotāju, amatnieku,
zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.
Pielikumā Nr. 15: Nolikums “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu
rīkošanu”.
Sagatavotājs: I.Bramane, M.Bogdanova

34.§
Par Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmuma, protokols Nr.6, §44.4 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Grāvmalas” sadalei Vārkavas
pagastā” precizēšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

2022.gada 24.februāra sēdē tika apstiprināts SIA “Preime” izstrādātais zemes ierīcības
projekts nekustamā īpašuma “G” sadalei Vārkavas pagastā.
No Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra departamenta 18.07.2022. ir saņemts lūgums
izvērtēt un precizēt 2022.gada 24.februāra sēdes lēmuma, protokols Nr.6, §44.4 otro apakšpunktu
par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76940030413 un uz tās esošajām
ēkām.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka Iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmuma, protokols Nr.6, §44.4 otro
apakšpunktu izsakot sekojoši: 2. Sadalītās zemes vienības projektētajam 1.zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu xxxx, ar projektēto platību 1.1 ha un uz tā esošajām ēkām piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu “Āpšu lauki”, noteikt adresi atbilstoši pielikumam, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Pielikums
Iesniedzamās informācijas par adreses piešķiršanu un maiņu saturs
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

7694 003 0051

"Grāvmalas",
Šaripauka,
Vārkavas pag.,
Preiļu nov., LV5335

105932462

“Āpšu lauki”,
Šaripauka,
Vārkavas pag.,
Preiļu nov., LV5335

76940030413

Maiņa

Zemes
vienība

8

Maiņa

Ēkas

76940030051001
76940030051002
76940030051004
76940030051008
76940030051009

"Grāvmalas",
“Āpšu lauki”,
Šaripauka,
Šaripauka,
Vārkavas pag.,
105932462 Vārkavas pag.,
Preiļu nov., LVPreiļu nov., LV5335
5335

_

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode
Sagatavotājs: Irina Vaivode

35.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu
novadā
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot S. B., personas kods xxx-xxx, dzīvesvietas adrese xxxxxxxxxxx, 2022.gada 20. jūlija
iesniegumu (reģistrēts 20.07.2022. Nr. 17-1-122/2005) ar lūgumu līdzfinansēt pieslēguma
ierīkošanas izmaksas Preiļu pilsētas centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam nekustamajā
īpašumā xxxxxxxxxxxxx.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 2017.gada
07.jūlijā pieņemtajiem
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības
līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu
novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”.
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas xxxxxxxxxx jauna pieslēguma pie pilsētas
centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem ierīkošanai EUR 400,00 (33 metri
kanalizācija, 31m ūdensvads).
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības juridiskajai un iepirkumu daļai slēgt vienošanos ar
pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.
Sagatavotājs: Kristaps Určs

36.§
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Aglonas bazilikas draudzi
(Ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Klindžāne, J.Erts)

Izskatot jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu starp pašvaldību un Aglonas bazilikas
draudzi, konstatēts, ka sakarā ar to, ka Aglonas ciema publiskā teritorija atrodas uz Aglonas bazilikas
draudzes īpašumā esošas zemes, pašvaldībai nepieciešams civiltiesisks pamatojums, lai piedalītos
publisko teritoriju sakopšanā, kārtības uzturēšanā ciema centrā, kā arī infrastruktūras objektu
uzlabošanā, remontēšanā. Šāds pamats varētu būt sadarbības līgums, kurā būtu paredzēti galvenie
sadarbības virzieni: ielu, ceļu, tiem piegulošās teritorijas: ceļmalu, grāvju, laukumu, zaļās zonas,
pludmales, atkritumu savākšanas laukumu sakopšana un uzturēšana kārtībā. Īpaši aktuāla šāda
sadarbība ir saistībā ar Aglonas reliģisko svētku norisi un svētceļnieku uzņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, kurš paredz
pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi), Preiļu novada
pašvaldības nolikuma (06.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 66.punktu, kurš nosaka - Par
sadarbības līgumu slēgšanu lemj pašvaldības Dome,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu starp Preiļu novada pašvaldību un Aglonas bazilikas draudzi.
2. Pilnvarot Preiļu novada domes priekšsēdētāju Āriju Vucānu parakstīt sadarbības līgumu
Preiļu novada pašvaldības vārdā.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 16: Līguma projekts.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

37.§
Par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra
apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi apstiprināšanu un Preiļu
novada pašvaldības saistošo noteikumu “Zemes vienības īpašuma “S”, Aglonas pagastā,
Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" izdošanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, S.Meļko)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 3.punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta pirmo daļu un 25.pantu, saskaņā
ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 3., 88.1 un 91.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija
noteikumiem Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”, saskaņā ar
Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra lēmumu Nr.6, „Par lokālplānojuma nekustamajam
īpašumam “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas

plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu”, Preiļu novada domes 2022.gada 26.maija lēmumu Nr.13,
„Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra
apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt lokālplānojumu zemes vienībai īpašumā “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā
(kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi un izdot Preiļu
novada pašvaldības 2022.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr. 37 “Zemes vienības
īpašuma “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125)
lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
2. Uzdot Preiļu novada domes Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja
vietniecei attīstības un investīciju jautājumos:
2.1. Saistošos noteikumus divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas nosūtīt izsludināšanai
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmu;
2.2. Paziņojumu par lēmumu un saistošo noteikumu pieņemšanu piecu darba dienu laikā pēc
šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
un pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv;
2.3. Pašvaldības tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz lokālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz
oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
4. Ar šo Lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības.
Pielikumā Nr.17:
17(1) Saistošie noteikumi Nr. 37 “Zemes vienības īpašuma “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā
(kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa"; Paskaidrojuma raksts.
17(2) TIUAN; Grafiskā daļa; Ziņojums.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

38.§
Par Preiļu novada ilgtspējīgas stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, S.Meļko)

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 9.pantu, MK 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, MK 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970

“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Preiļu novada domes 2020.gada
22.decembra lēmumu Nr.23 20.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada
izstrādi”, Preiļu novada domes 2021.gada 3.novembra lēmumu Nr.24 4.§ “Par Preiļu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un Latgales
plānošanas reģiona pozitīvu atzinumu (2021.gada 14.decembra vēstule Nr.2.4.3/433),
Par lēmumu balso:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 3 (Juris Erts, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
Apstiprināt “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2022.gada”.
2.
Ievietot “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada” apstiprināto gala
redakciju un pašvaldības domes lēmumu par dokumenta apstiprināšanu Teritorijas
attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.
3.
Paziņojumu par “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada” gala
redakcijas apstiprināšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS),
pašvaldības mājas lapā www.preili.lv un nosūtīt Latgales plānošanas reģionam.
4.
Noteikt, ka atbildīgā amatpersona par lēmuma izpildi ir Attīstības, investīciju un
inženiertehniskās daļa.
5.
Lēmuma izpildes kontroli veikt Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam.
Pielikumā Nr. 18: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada”.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

39.§
Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, S.Meļko, izsakās: J.Erts)

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 9.pantu, MK 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, MK 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Preiļu novada domes 2020.gada
22.decembra lēmumu Nr.23 21.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam
izstrādi”, Preiļu novada domes 2021.gada 3.novembra lēmumu Nr.24 3.§ “Par Preiļu novada
attīstības programmas 2022.-2029.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un Latgales
plānošanas reģiona pozitīvu atzinumu (2021.gada 14.decembra vēstule Nr.2.4.3/433),
Par lēmumu balso:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 3 (Juris Erts, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
Apstiprināt “Preiļu novada attīstības programmu 2022.-2029.gadam”.

2.

3.

4.
5.

Ievietot “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam” apstiprināto gala
redakciju un pašvaldības domes lēmumu par dokumenta apstiprināšanu Teritorijas
attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.
Paziņojumu par “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam” gala redakcijas
apstiprināšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS), pašvaldības
mājas lapā www.preili.lv un nosūtīt Latgales plānošanas reģionam.
Noteikt, ka atbildīgā amatpersona par lēmuma izpildi ir Attīstības, investīciju un
inženiertehniskās daļa.
Lēmuma izpildes kontroli veikt Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam.

Pielikumā Nr. 19:
19(1) “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam I sējums “Pašreizējās situācijas
raksturojums un analīze” (informatīvs materiāls);
19(2) “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam II sējums “Stratēģiskā daļa”;
19(3) “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam III sējums “Rīcības plāns”;
19(4) “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam IV sējums “Investīciju plāns”;
19(5) “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam V sējums “Īstenošanas
uzraudzības un kontroles kārtība”.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

40.§
Par komisijas izveidošanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, S.Launerte, izsakās: J.Erts)

2022.gada 2.augustā stājās spēkā 2022.gada 28.aprīļa Preiļu novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.2022/21 “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk –
Noteikumi). Atbilstoši Noteikumu 24.punktam projektu iesniegumu, kas saistīti ar dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala vai vairāku zemesgabalu labiekārtošanas darbībām, vērtēšanu veic komisija,
kuru apstiprina ar domes lēmumu. Pamatojoties uz iepriekšminēto uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, kurā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus
pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projektu iesniegumu, kas saistīti ar dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala vai
vairāku zemesgabalu labiekārtošanas darbībām, vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Jāzeps Ivanāns (Infrastruktūras un novada attīstības komitejas priekšsēdētājs);
 Normunds Dudeničs (Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas būvinženieris);
 Liene Mūrniece (Finanšu un grāmatvedības daļas finanšu analītiķe).
Sagatavotājs: Sanda Launerte

41.§
Par nomas līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Žukova, izsakās: J.Erts, A.Zīmelis, A.Pastars)

Izskatot SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģ.Nr.45403003245, juridiskā adrese:
“Akurāteri”, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5320, prokūristes A. V. 2022.gada 18.augusta
iesniegumu (reģ.19.08.2022., Nr.4.14.1/2307) par nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts:
(1) SIA “Jēkabpils autobusu parks” prokūriste A. V. lūdz noslēgt nomas līgumu par telpām Tirgus
laukums 9, Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr.7601 502 1403 un zemi Tirgus laukums 9a, Preiļi,
Preiļu novads, kadastra numurs 7601 002 1412 0,28 ha platībā ar izmantošanas mērķi- autoostas
funkciju nodrošināšanai.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “a” apakšpunktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes,
cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 14.punkta
“a” apakšpunktu,
Par lēmumu balso:
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 (Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģ.Nr. 45403003245, nekustamo īpašumu Tirgus
laukumā 9, Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr.7601 502 1403, kas sastāv no ēkas ar kadastra
apzīmējumu 7601 002 1412 001, ar kopējo platību – 113,0 m2 ,un zemes vienību Tirgus
laukums 9a, Preiļi, Preiļu novads, kadastra numurs 7601 002 1412, platībā 0,28 ha uz 5
(pieciem) gadiem ar izmantošanas mērķi - autoostas funkciju nodrošināšanai.
2. Noteikt nomas maksu par telpām EUR 248,60 (divi simti četrdesmit astoņi euro 60 euro centi)
bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas maksa par zemi – EUR 28,00 gadā bez PVN.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 20: Nomas līguma projekts; Telpu izvietojuma plāns.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

42.§
Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: J.Erts, A.Zīmelis)

Izskatot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, reģ.Nr. 90000054163, juridiskā adrese:
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, priekšnieces Mairas Rozes 2022.gada 26.jūlija
iesniegumu (reģ. 26.07.2022., Nr.4.11/2069) par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu Rēzeknes
ielā 26, Preiļos, tika konstatēts:

(1) Starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi kā Nomnieku un Preiļu novada domi kā
Iznomātāju 2017.gada 25.jūlijā tika noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.425/2017/41 par telpas Rēzeknes ielā 26, Preiļos, 1.stāvā, būves kadastra apzīmējums 7601
003 0108 001 001 , atbilstoši ēkas plāna eksplikācijai ( telpas Nr.1;2;4) ar kopējo platību –
90,10 m2, kā arī palīgtelpu ( Nr.5; 16; 17; 18;19 ) daļu proporcionāli aizņemamajai telpu
platībai 37,95 platībā nomu ar izmantošanas mērķi - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Preiļu nodaļas vajadzībām.
(2) 2017.gada 25.jūlija neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.4-25/2017/41 darbības termiņš ir
2022.gada 14.septembris.
(3) 2017.gada 25.jūlija neapdzīvojamo telpu noma līguma Nr.4-25/2017/41 6.5.punkts nosaka,
ka pēc līguma termiņa izbeigšanās “Nomniekam” ir pirmtiesības uz turpmāko telpu nomu.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “a” apakšpunktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes,
cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 14.punkta
“a” apakšpunktu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2017.gada 25.jūlija neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.4-25/2017/41 darbības
termiņu par telpu Rēzeknes ielā 26, Preiļos, 1.stāvā, būves kadastra apzīmējums 7601 003
0108 001 001, atbilstoši ēkas plāna eksplikācijai telpas Nr.1;2;4 ar kopējo platību – 90,10m2,
kā arī palīgtelpu ( Nr.5; 16; 17; 18;19 ) daļu proporcionāli aizņemamajai telpu platībai 37,95
m2 platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noslēgt vienošanos par 2017.gada 25.jūlija neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.425/2017/41 darbības termiņa pagarinājumu uz 5 (pieciem) gadiem, tas ir, līdz 2027.gada
13.septembrim.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

43.§
Par zemes iznomāšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot SIA Vektor, reģistrācijas Nr. 40203319289, juridiskā adrese: Cēsu iela 11-1, Preiļi,
Preiļu novads, 2022.gada 10.augusta iesniegumu (reģistrēts 11.08.2022. Nr. 4.11/2233) par zemes
vienības daļas ar kadastra Nr. 7601 006 1513 daļas 1550 m2 Liepājas ielā 46, Preiļos, Preiļu novadā
nomu uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmuma transportlīdzekļu novietošanai, konstatēts:

(1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 006 1513 ir pašvaldības nekustamā īpašuma
Liepājas ielā 46, Preiļos Preiļu novadā daļa. Uzņēmums SIA Vektor darbojas blakus īpašumā
(reģistrēta juridiskā adrese). Īpašums netiek izmantots, nav bijusi izrādīta interese par īpašuma
nomāšanu no citām personām vai uzņēmumiem. Iznomājot īpašumu tiktu nodrošināta tā
uzturēšana kārtībā (zāles appļaušana, krūmu izgriešana).
(2) Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkts paredz pašvaldības pienākumu
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu
(3) Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punkts paredz vienu no pašvaldības
funkcijām: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.panta pirmās daļas
10.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 (2018. gada 19. jūnijā) “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA Vektor, reģistrācijas Nr. 40203319289, par pašvaldības
zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7601 006 1513 (1550 m2 platībā) Liepājas ielā
46, Preiļos, Preiļu novadā nomu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu EUR 28,00 gadā plus PVN.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

44.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot J. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxx 2022.gada 24.marta
ierosinājumu par zemes atsavināšanu 0,5ha platībā Riebiņos, Riebiņu pagastā nekustamajā īpašumā
“Riebiņu parks”, kadastra numurs 76620050128, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums “Riebiņu parks”, kadastra numurs
76620050128, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050128,
6,8945ha platībā. Nekustamais īpašums 2001.gada 10. septembrī reģistrēts Riebiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000022761. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76620050128 lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, kas atbilst Riebiņu novada 2014.-2024. gadam spēkā esošajam teritorijas
izmantošanas un apbūves plānojumam un noteikumiem. Lai atsavinātu 0,5ha zemesgabalu,
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
Noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas
plānojumā noteiktās funkcionālās zonas “Lauku zemes (L3)” un “Tūrisma un rekreācijas

teritorijas”(P3), izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma “Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem”,
Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis,
Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Riebiņu parks”, kadastra nr.
76620050128, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620050128 (platība 6,8945ha) sadalot
divos zemes gabalos 0,5ha un 6,3945ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,5ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501).
3.1. Atdalāmajam plānotajam zemes gabalam (0,5ha) piešķirt nosaukumu “Lapenītes”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (6,3945ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto
teritorijas plānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala
apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas
aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1:10000 (vektordatu
(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas būvvaldē un
apstiprināšanas Preiļu novada domē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 21: Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: Vita Biezaite

45.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot 2022. gada 18. augusta V. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx,
iesniegumu Nr. IESN/968 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Rušonas ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav
lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Rušona ezers ir publiskais ezers. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunkts paredz, ka Rušona ezerā piešķiramais
kopējais zvejas rīku limits – 4630 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

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

46.§
Par noteikumu “Vispārizglītojošo izglītības pedagogu algu mērķdotācijas sadales kārtība”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Zagorskis, izsakās: J.Erts)

Izskatot jautājumu par noteikumu “Vispārizglītojošo izglītības pedagogu algu mērķdotācijas
sadales kārtība” apstiprināšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas),
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības noteikumus “Vispārizglītojošo izglītības pedagogu
algu mērķdotācijas sadales kārtība”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada Izglītības pārvalde.
Pielikumā Nr. 22 : Preiļu novada pašvaldības noteikumi “Vispārizglītojošo izglītības pedagogu algu
mērķdotācijas sadales kārtība”.
Sagatavotājs: Jolanta Gžibovska, Ilona Žukova

47.§
Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Kunakova, izsakās: M.Plivda, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, A.Zīmelis, I.Stare, I.Anspoka)

Izskatot jautājumu par ēdināšanas izmaksām pašvaldības izglītības iestādēs, konstatēts:
(1) Ar Preiļu novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu apstiprinātas ēdināšanas izmaksas
(par produktiem) Preiļu novada izglītības iestādēs (protokols Nr. 4; 10. Un 11. §) no
2022.gada 1.februāra.
(2) Ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē (karš Ukrainā, pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās
sankcijas), kas izraisījusi nekontrolējamu izejvielu un energoresursu cenu pieaugumu, kuru
iepriekš neviens nevarēja paredzēt un kurš ir ietekmējis arī pārtikas produktu piegādes
skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai, jāpārskata ēdināšanas izmaksas izglītības iestāžu
audzēkņiem.
(3) Ir veikti līgumu grozījumi ar pārtikas produktu piegādātājiem un palielinātas iepirkumu cenas
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” produkcijai (gaļa un gaļas izstrādājumi) vidēji par 20%, SIA
“Vecā maiznīca” produkcijai (maize un maizes izstrādājumi) vidēji par 30%, paaugstinātas
atsevišķu produktu cenas SIA “Marijas centrs” piedāvātajiem bakalejas produktiem un
saldētajai produkcijai. Saņemts paziņojums par A/S “Latgales Piens” produkcijas (piens un
piena produkti) cenu paaugstināšanu par 10% no 01.09.2022.
(4) Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes Inflācijas kalkulatoru cenu sadārdzinājums patēriņa
grupai “Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni” šī gada jūlijā salīdzinājumā ar 2021.gada
novembri ir 21,4%.
(5) Izvērtējot iepriekšminēto pamatojumu, tiek konstatēts, ka sniegtais situācijas skaidrojums ir
objektīvs un, lai turpmāk nodrošinātu kvalitatīvu izglītojamo ēdināšanu, nepieciešama
grozījumu veikšana Preiļu novada domes 27.01.2022. lēmumā (protokols Nr. 4; 10. § un 11.
§), ņemot vērā faktisko izejvielu sadārdzinājumu.
(6) Ēdināšanas izmaksas tiek noteiktas, palielinot pārtikas produktu iegādes izmaksas par 20%.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
Deputāts Andris Pastars izsaka priekšlikumu, turpmāk izskatāmajos jautājumos, privātās izglītības
iestādes izdalīt atsevišķos lēmumprojektos, jo uzskata, ka pašvaldībai nav pienākums tās finansēt.
Deputāte Maruta Plivda balsos PRET, jo lēmumprojektā nav iekļauts priekšlikums par J.Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas izmaksām un nav pozīcija par papildus finansējumu.
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" - 3 (Andris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupās no 2022.gada 1.septembra sekojoši:
1.1. Bērnu grupā no 1,5 līdz 5 gadiem 2,00 EUR dienā (brokastis, pusdienas, launags), vecāku
līdzmaksājums;
1.2. Bērnu grupā no 5 līdz 6 gadiem: pusdienu izmaksas par produktiem 1,14 EUR dienā (100%
apmērā pašvaldības finansējums), vecāku līdzmaksājums 0,86 EUR dienā (0,43 EUR par
brokastīm un 0,43 EUR par launagu). Pašvaldība nodrošina finansējumu līdz 31.12.2022.
2. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu
1.- 4. klašu skolēniem no 2022.gada 1.septembra (Aglonas vidusskolā, Pelēču pamatskolā, Salas

sākumskolā, Riebiņu vidusskolā, Galēnu pamatskolā, Vārkavas pamatskolā, Rušonas pamatskolā)
1,20 EUR apmērā dienā (t.sk. PVN 21%) (t.sk. valsts finansējums un pašvaldības
līdzfinansējums).
3. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem 1.- 4. klašu skolēniem no patstāvīgas
ēdināšanas uzsākšanas dienas Preiļu 1.pamatskolā un Preiļu 2.vidusskolā 1,20 EUR apmērā dienā
(t.sk. PVN 21%) (t.sk. valsts finansējums un pašvaldības līdzfinansējums).
4. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu
(Aglonas vidusskolā, Pelēču pamatskolā, Salas sākumskolā, Riebiņu vidusskolā, Galēnu
pamatskolā, Vārkavas pamatskolā, Rušonas pamatskolā) 5.-9. klašu skolēniem 1,20 EUR apmērā
dienā (t.sk. PVN 21%). Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu par produktiem, segšanas 100% apmērā
novada izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnus līdz 2022.gada 30.novembrim.
5. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem no patstāvīgas ēdināšanas uzsākšanas
dienas Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas 5.-9. klašu skolēniem 1,20 EUR apmērā dienā
(t.sk. PVN 21%). Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu par produktiem, segšanas 100% apmērā 5.-9.
klašu skolēnus līdz 2022.gada 30.novembrim.
6. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas no 2022.gada 1.septembra par produktiem novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu (Aglonas vidusskolā, Riebiņu vidusskolā) 1,20 EUR apmērā
dienā (t.sk. PVN 21%). Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā 10.12.klašu skolēnus līdz 2022.gada 30.novembrim.
7. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem no patstāvīgas ēdināšanas uzsākšanas
dienas Preiļu 2. vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem 1,20 EUR apmērā dienā (t.sk. PVN 21%).
Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā 10.-12.klašu skolēnus līdz
2022.gada 30.novembrim.
8. Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā Preiļu 1.pamatskolas
audzēkņus līdz patstāvīgas ēdināšanas uzsākšanas dienai, Preiļu 2.vidusskolas audzēkņus līdz
patstāvīgas ēdināšanas uzsākšanas dienai un J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņus līdz
2022.gada 30.novembrim.
9. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem skolās no 2022.gada 1.septembra skolas
vecuma audzēkņiem EUR 1,56 dienā, vecāku līdzmaksājums (0,43 EUR brokastis, 0,43 EUR
launags, 0,70 EUR vakariņas).
10. Noteikt izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem Riebiņu bērnudārzā no 2022.gada
1.septembra pirmsskolas vecuma audzēkņiem EUR 0,60 dienā, vecāku līdzmaksājums
(vakariņas).
11. Pusdienu izmaksas izglītības iestādes darbiniekiem:
Aglonas vidusskolā EUR 1,94 (t.sk. PVN),
Pelēču pamatskolā EUR 1,57 (t.sk. PVN),
Vārkavas pamatskolā EUR 2,14 (t.sk. PVN),
Rušonas pamatskolā EUR 1,57 (t.sk. PVN),
Galēnu pamatskolā EUR 1,70 (t.sk. PVN),
Salas pamatskolā EUR 1,80 (t.sk. PVN),
Riebiņu vidusskolā EUR 2,00 (t.sk. PVN).
12. Pusdienu izmaksas Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas darbiniekiem no patstāvīgas
ēdināšanas uzsākšanas dienas pārskatīt novada domes kārtējā septembra sēdē.
13. Segt ēdināšanas izmaksas 1.- 4. klašu skolēniem Aglonas Katoļu ģimnāzijā un Preiļu Brīvajā
skolā atbilstoši MK 10.12.2019. noteikumiem nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķins, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (pašvaldības finansējums 50%,
valsts finansējums 50%).
14. Segt ēdināšanas izmaksas 5.-12. klašu skolēniem Aglonas Katoļu ģimnāzijā un 5.-6. klašu
skolēniem Preiļu Brīvajā skolā 1,20 EUR apmērā līdz 30.11.2022.
15. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1.septembrī.

16. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Preiļu novada domes 2022.gada 27.janvāra
lēmumu (protokols Nr. 4; 10. § un 11. §)
17. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Izglītības pārvalde
Sagatavoja I.Kunakova

48.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot T. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx (no 18.08.2022.),
2022. gada 23. augusta iesniegumu (reģ. 24.08.2022 Nr. 13-1/1000) par atteikšanos no pašvaldības
dzīvokļa xxxxxxxxxx.
Pamatojoties uz likuma „Dzīvojamo telpu īres likums” 27. pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa xxxxxxxx īres līgumu ar T. P., personas kods xxx-xxx no
2022.gada 10. septembra.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

49.§
Par pirkuma līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, V.Biezaite)

SIA “AJ Koki”, reģ. Nr.51503070661, adrese “Upmalas”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu
pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētu zemes vienību, īpašuma kadastra numuru 7670 001 0089,
“ Rītavēji”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu novads (platība 2,8 ha), uz kuras atrodas SIA “AJ
Koki”, reģ. Nr.51503070661 piederošas būves , reģistrētas Rušonas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000592600 ,konstatēts:
1) Preiļu novada dome 2022. gada 31.martā pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 10., punkts 55.4.,
par nekustamā īpašuma “Rītavēji”– zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0089
,platība 2,8 ha, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un novērtējuma pasūtīšanu, pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas
āšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2022.gada 17.maijā reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000625957 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
3) Nekustamo īpašumu sertificēts vērtētājs SIA “Vindeks” (sertifikāts Nr.26) 2022.gada 25.
jūlijā veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu, īpašuma tirgus vērtība ir EUR 5300,Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.panta ceturto daļu, 14.panta otro
daļu,
Par lēmumu balso:

12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis,
Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “AJ Koki”, reģ. Nr.51503070661, adrese “Upmalas”, Gaiļmuiža,
Rušonas pagasts, Preiļu novads, par nekustamā īpašuma – zemes vienības 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7670 001 0089 “ Rītavēji”, Rušonas pagasts, Preiļu novads,
zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000625957, pirkumu par cenu EUR 5300,- (pieci tūkstoši trīs
2. Uzdot juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot pirkuma līgumu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

50.§
Par nekustamā īpašuma “Sulas”, Upmalas pagasts, Preiļu novads, nodošanu atsavināšanai.
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Vaivode)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
76900050342 “Sulas” Preiļu novada Upmalas pagastā zemes vienības, kadastra apzīmējums
76900050201, atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma “Sulas” Preiļu novada Upmalas pagastā
neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76900050201 platībā 1.54 ha ir reģistrēta
zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.100000626073. Saņemts
nekustamā īpašuma novērtējums no SIA “Dzieti” sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Gunta
Vjakses (Profesionālās kvalifikācijas vērtētāja sertifikāts Nr. 83) – EUR 2200,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Sulas” Preiļu novada Upmalas pagastā, neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76900050201 platībā 1.54 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 2200,00.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sulas” Preiļu novada Upmalas pagastā neapbūvētās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76900050201 platībā 1.54 ha izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode

Pielikumā Nr. 23 : Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: Irina Vaivode

51.§
Par nekustamā īpašuma “Braki”, Upmalas pagasts, Preiļu novads, nodošanu atsavināšanai.
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Vaivode)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
76900060223 “Braki” Preiļu novada Upmalas pagastā zemes vienības, kadastra apzīmējums
76900060367, atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma “Braki” Preiļu novada Upmalas pagastā
neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76900060367 platībā 4.24 ha ir reģistrēta
zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.100000628128. Saņemts
nekustamā īpašuma novērtējums no SIA “Dzieti” sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Gunta
Vjakses (Profesionālās kvalifikācijas vērtētāja sertifikāts Nr. 83) – EUR 7800,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Braki” Preiļu novada Upmalas pagastā, neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0367 platībā 4.24 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 7800,00.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Braki” Preiļu novada Upmalas pagastā neapbūvētās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0367 platībā 4.24 ha izsoles noteikumus.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode
Pielikumā Nr. 24 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Irina Vaivode

Sēdi slēdz plkst. 14.14
Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 31.08.2022.

