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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2022.gada 14.septembrī

Nr. 18

Sēdi sasauc plkst.9.00
Sēdi atklāj plkst. 9.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāres p.i. Juta IVANĀNE
Ārkārtas domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare
(attālināti), Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts (attālināti),
Maruta Plivda, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns (attālināti), Nadežda Hļebņikova (attālināti).
Nepiedalās deputāti - Lauris Pastars
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Aigars Zīmelis - Izpilddirektors
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks;
Attālināti domes sēdē piedalās:
Sanda Launerte – Izpilddirektora vietniece;
Vita Biezaite – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Mārīte Bogdanova – Juriste;
Inta Klindžāne – Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja;
Jolanta Gžibovska – Izglītības pārvaldes finanšu analītiķe;
Sandra Patmalniece – Finanšu analītiķe;
Skaidra Mukāne – Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
Vēsma Želve – Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede;
Andrejs Zagorskis – Izglītības pārvaldes vadītājs;
Olita Vilcāne – Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciāliste
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumu.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmuma “Par Preiļu novada pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla darba slodžu sadali no
pašvaldības budžeta” (protokols Nr. 14.; 30§) precizēšanu;
2. Par trauku iegādi skolēnu ēdināšanas vajadzībām Preiļu pilsētas skolās;
3. Par Galvojuma līguma slēgšanu ar SIA "Preiļu saimnieks";
4. Par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoļu rīkošanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu;
5. Par maksu par pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Preiļu novada pašvaldības
dienesta viesnīcās.
1.§
Par Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmuma “Par Preiļu novada pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla darba slodžu sadali no
pašvaldības budžeta” (protokols Nr. 14.; 30§) precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, J.Gžibovska, A.Zagorskis, izsakās: M.Plivda, A.Brakovska, N.Hļebņikova, A.Pastars)

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas paredz: 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 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta
"PAR" - Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris
Erts, Maruta Plivda, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmumu “Par Preiļu novada pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla darba slodžu sadali no
pašvaldības budžeta” (protokols Nr. 14.; 30§), papildinot to ar 1.1. apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
1.1.Ja pēc valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales aprēķinātais
finansējums pašvaldības vispārējās izglītības iestādes administrācijai ir mazāks par vienu
likmi, un iestāde īsteno arī pirmsskolas izglītības programmu, tad darba algas starpību
darbiniekam līdz pilnas likmes noteiktajai mēnešalgai sedz no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: J.Gžibovska
Nosūtīt: Izglītības pārvaldei
2.§
Par trauku iegādi skolēnu ēdināšanas vajadzībām Preiļu pilsētas skolās
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, M.Plivda, J.Vucāns, N.Hļebņikova)

2022.gada 29.jūlijā Preiļu novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.15 1§) 2022./2023.mācību
gadā organizēt Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas skolēnu ēdināšanu, nepiesaistot
ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumus, tāpēc ir nepieciešams iegādāties traukus, aprīkojumu un sīko
virtuves inventāru.
Atbilstoši 2022.gada 24.februāra Preiļu novada pašvaldības noteikumiem “Iepirkumu plānošanas un
organizēšanas kārtība” Juridiskā un iepirkumu daļa ir veikusi tirgus izpēti PNP 2022/3-5.2/101

“Trauku iegāde skolēnu ēdināšanas vajadzībām”, kurā SIA “ARKOLAT” reģ.nr.40003199487
piedāvājums ir ar zemāko cenu – EUR 7584.96 (bez PVN). Līgumcena ar PVN sastāda EUR 9177.80.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 11.punktu,
Par lēmumu balso:
12 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta
"PAR" - Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars,
Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova)
"PRET" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA “ARKOLAT”, reģ.nr. 40003199487, par trauku iegādi
Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām par summu
EUR 9177.80 (deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi euro 80 centi) ar PVN.
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Pārējie izglītības pakalpojumi”.
3. Finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Juridiskā un iepirkumu daļa, Finanšu un grāmatvedības daļa.
Pielikumā Nr.1 un Nr.2: Tirgus izpēte
Sagatavotājs: Sanda Launerte
Nosūtīt: Juridiskajai un iepirkumu daļai, Finanšu un grāmatvedības daļai
3.§
Par Galvojuma līguma slēgšanu ar SIA "Preiļu saimnieks"
(Ziņo: Ā.Vucāns, O.Vilcāne, izsakās: R.Rubins, A.Pastars, J.Erts)

Izskatot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Preiļu saimnieks” priekšlikumu slēgt Galvojuma
līgumu ar pašvaldību, kurā pašvaldība būtu kā galvotājs Dzīvojamo telpu īres līgumos, kuri tiks
slēgti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, konstatēts, ka:
1. Ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas, vai nevar atgriezties Ukrainā
Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, SIA “Preiļu saimnieks” plāno slēgt
Dzīvojamo telpu īres līgumus par telpām ( Nr.1-Nr.16), kas atrodas Talsu ielā 2a (3.stāvā),
Preiļos, Preiļu novadā.
2. Gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotāji/s kā īrnieki/s neizpildīs kādas no Dzīvojamo telpu īres
līgumos/ā uzņemtās saistības un/vai zaudēs tiesībspēju vai rīcībspēju, ir nepieciešams
galvotājs, kas apņemas šo Dzīvojamo telpu īres līgumos uzņemtās saistības pildīt.
3. Saskaņā ar noslēgtajiem Dzīvojamo telpu īres līgumiem, ja īrnieks nav savlaicīgi veicis
maksājumus, maksājamās summas galvotājam būs jāapmaksā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā
pēc pirmā SIA “Preiļu saimnieks” rakstiskā pieprasījuma.
Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.pantu, Ministru kabineta 2022.gada
8.jūnija noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas
civiliedzīvotājiem", likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta
"PAR" - Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Andris Pastars, Juris Erts, Maruta
Plivda, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt galvojuma līgumu ar SIA “Preiļu saimnieks”, būt par galvotāju un uzņemties visas
saistības, kuras uzņēmušies Ukrainas civiliedzīvotāji kā īrnieki saskaņā ar noslēgtajiem
viesnīcas Talsu ielā 2a, Preiļos, (3.stāvā) īres līgumiem.

2. Atbildīgais par lēmumu izpildi: Klientu apkalpošanas speciāliste Olita Vilcāne, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova
Nosūtīt: Klientu apkalpošanas speciālistei Olitai Vilcānei, SIA “Preiļu saimnieks”
4.§
Par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoļu rīkošanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite, izsakās: M.Plivda, R.Rubins, A.Zīmelis)

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 27.06.2022. izsludināto atklāto konkursu
“Malkas un kokmateriālu izstrāde Preiļu novada pašvaldībai piederošajos mežu īpašumos”,
iepirkuma identifikācijas Nr. PNP/2022/37AK, noslēgts līgums par pašvaldības īpašumā esošo mežu
izstrādi Vārkavas pagastā un Riebiņu pagastā ar SIA “AJ Koki”, reģistrācijas Nr.51503070661.
Mežizstrāde tika veikta īpašumos: Riebiņu pagastā īpašumā “Dzērvenītes” (kadastra apzīmējums
7662 004 0131, 7662 004 0132), īpašumā “Riebiņu pagasta zeme Skujiņas” (kadastra apzīmējums
7662 006 0051) ; Vārkavas pagastā īpašumos ar kadastra apzīmējumiem 7694 002 0455 un 7694 002
0456.
Saskaņā ar izsniegtajiem ciršanas apliecinājumiem tiek izstrādāta malka un citi kokmateriāli. Iegūto
malku paredzēts izmantot pašvaldības iestāžu apkures nodrošināšanai, nogādājot to iestāžu katlu
mājās. Pārējos kokmateriālus plānots pārdot izsolē, pamatojoties uz “Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, kas nosaka: Publisku personu mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā
likumā paredzētajos gadījumos, likuma 4.panta otrā daļa paredz: Publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras
valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktā paredzētas pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta pirmās
daļas otrais punkts paredz: Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem
un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, “Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu un 4.panta otro daļu, “Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta pirmās daļas otro punktu,
Par lēmumu balso:
10 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta
"PAR" - Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Juris Vucāns, Nadežda
Hļebņikova)
"PRET" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu izstrādes rezultātā iegūto kokmateriālu
izsoles. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
2. Apstiprināt izsoļu sākumcenas atbilstoši kokmateriālu tirgus cenai:
100,00 EUR par 1 m3. II šķiras egles zāģbaļķiem,
125,00 EUR par 1 m3. bērza finierklučiem,
115,00 EUR par 1 m3. bērza papīrmalkai,
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Nekustamā īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisija.

Pielikumā Nr.3, Nr.4, Nr.5: izsoļu noteikumu projekti
Sagatavotājs: I.Klindžāne, V.Biezaite
Nosūtīt: Juridiskajai un iepirkumu daļai, Nekustamā īpašuma daļai
5.§
Par maksu par pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Preiļu novada pašvaldības
dienesta viesnīcās
(Ziņo: Ā.Vucāns, J.Gžibovska, izsakās: A.Pastars)

2022.gada 17.martā ar Preiļu novada domes lēmumu (protokols Nr. 9; 6.§) apstiprinātas izmaksas
par pakalpojumu pašvaldībai piederošajās izglītības iestāžu dienesta viesnīcās. Ņemot vērā to, ka
dienesta viesnīcas šobrīd daļēji tiek izmantotas Ukrainas civiliedzīvotāju nodrošināšanai ar mājokli
un konstatētajām atšķirībām starp pakalpojuma maksu dažādās dienesta viesnīcās, nepieciešams
apstiprināt vienotu pakalpojuma maksu visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, pamatojoties uz to, ka
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.pants paredz pašvaldības tiesības sniegt atbalstu Ukrainas
civiliedzīvotājam, ja, izvērtējot personas individuālās vajadzības, tiek konstatēta tā nepieciešamība
(7.pants pirmā prim daļa), likums nosaka arī to, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir sociālās atstumtības
riskam pakļauta iedzīvotāju grupa (7.pants desmitā daļa) .
Izvērtējot aprēķinātās faktiskās izmaksas, izskatīts priekšlikums Preiļu novada izglītības iestāžu
dienesta viesnīcās, piemērot 70% atlaidi no vidējām izmaksām pašvaldības dienesta viesnīcās un
noteikt pakalpojuma maksu Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 3,68 apmērā par vienu gultasvietu
diennaktī ar gultas veļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14. b punktu, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta
likuma 7.panta pirmo prim un desmito daļu,
Par lēmumu balso:
12 (Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta
"PAR" - Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Andris Pastars, Juris
Erts, Juris Vucāns, Nadežda Hļebņikova)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Raimonds Rubins, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksas tarifus par pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Preiļu novada
pašvaldības dienesta viesnīcās: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā,
Aglonas vidusskolas internātā Jaunciema ielā 35, Aglonā, Riebiņu vidusskolas dienesta
viesnīcā - viena gultasvieta diennaktī EUR 3,68 ar gultas veļu.
2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 15.septembrī.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi: Finanšu un grāmatvedības daļa, Olita Vilcāne, Izglītības
pārvalde.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Klindžāne, Jolanta Gžibovska
Nosūtīt: Izglītības pārvaldei
Sēdi slēdz plkst. 9.53
Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Juta Ivanāne

Protokols parakstīts 14.09.2022.

