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 29.septembrī

Nr. 19

Sēdi sasauc plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.01
Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma RUZĢE
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare,
Andris Lazdāns, Ineta Anspoka (attālināti), Oskars Bērziņš, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris
Erts (attālināti), Maruta Plivda, Nadežda Hļebņikova (attālināti), Juris Vucāns - attālināti
Nepiedalās: deputāts Lauris Pastars
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Sandra Patmalniece – Finanšu analītiķe;
Liene Mūrniece – Finanšu analītiķe;
Aldis Buks – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs.
Attālināti domes sēdē piedalās:
Aija Caune, Andrejs Zagorskis, Antra Meluškāne, Artūrs Lepers, Artūrs Meluškāns, Gunārs
Bruzguls, Ilga Kodore, Ilona Žukova, Imelda Vutnāne-Kojāne, Ināra Upeniece, Inese Jakovele,
Ineta Valaine, Inga Jurkāne, Ingūna Barkeviča, Vēsma Želve, Vita Biezaite, Zenta Andrejeva, Māra
Pudnika, Skaidrīte Medne, Vitālijs Plivda, Inta Klindžāne, Irina Vaivode, Iveta Broka-Kazāka,
Jolanta Gžibovska, Jolanta Upeniece, Juta Ivanāne, Laine Dombrovska, Marija Pastare, Marika
Smane, Mārīte Bogdanova, Natālija Rinča, Normunds Dudeničs, Sanda Launerte, Skaidra Mukāne,
Inta Kivleniece, Aivars Klismets, Aivars Rivars, Anita Livdāne, Ivars Anspoks.

Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2022/6 “Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada
pamatbudžetu” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā.
3. Par grozījumu veikšanu Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas darbinieku amatu
sarakstā.
4. Par projekta “ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā Preiļu pilsētā “ projekta pieteikuma sagatavošanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu.
5. Par projekta „ Aglonas nūjošanas- slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas
pagasta Preiļu novadā” būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Sabiedriskais centrs “Līči””
projektam “Mentālās, garīgās un fiziskās veselības uzlabošana caur elpu un kustību”.
7. Par grozījumiem 2022.gada 29.augusta nomas līguma Nr.4-25/2022/151 apmaksas kārtībā.
8. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumiem.
9. Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā.
10. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Vecvārkavas katlu mājā.
11. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
13. Par pirkuma līgumu slēgšanu.
14. Par priekšlikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
15. Par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” veikt tirdzniecību no pārvietojama
mazumtirdzniecības punkta.
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
17. Par izsoles rezultātiem.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
19. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
20. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
21. Par uzņemšanu rindā un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
23. Par dzīvokļa īres līguma laušanu.
24. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
25. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr. 18.;
42.§) Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs.
26. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
27. Par Preiļu novada Salas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Aglonas vidusskolas nolikumā.
29. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Riebiņu vidusskolas nolikumā.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

30. Par Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu.
31. Par ielas nosaukuma maiņu.
32. Par nomas zemes vienības nodošanu apakšnomā.
33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus 8 papildjautājumus:
Papildjautājumi:
1. (34) Par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu.
2. (35) Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām
likmēm.
3. (36) Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2022. /2023. gada apkures sezonai.
4. (37) Par SIA Latgalija iesnieguma izskatīšanu.
5. (38) Par aizņēmumu investīciju projektam “Būvprojekta izstrāde “Preiļu pilsētas centra
teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta””.
6. (38) Par izsoļu rezultātiem.
7. (40) Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības
iestādēm.
8. (41) Par apkures tarifu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību ar 33 jautājumiem, iekļaujot papildus
sagatavotus 8 (astoņus) papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Balsojums par darba kārtību
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 8 (astoņus) papildjautājumus
kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
1.§
Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2022/6 “Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetu”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6. un 7. pantiem , likuma “Par pašvaldībām”
46. pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 12. un 16.pantiem, Likumu “Par valsts budžetu 2022.
gadam”
Par lēmumu balso:
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna
palielinājumu ( saskaņā ar pielikumu Nr.1) par EUR 1633683 apmērā, kā rezultātā
pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda EUR 28262911 tai skaitā :
- valsts budžeta finansējums =+EUR 483347,00;
- finansējums ES projektiem = + EUR 1061306,00;
- valsts budžeta daļēji finans. transferti =+EUR 48318
- nenodokļu ieņēmumi = +EUR 40042.00 EUR
- ziedojumi un dāvinājumi=+EUR 670
2. Apstiprināt novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
3. Apstiprināt piešķirtos aizņēmumus EUR 1978309
Pielikumā Nr. 1 : Saistošie noteikumi Nr. 2022/38 “Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības
2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2022/6 “Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada
pamatbudžetu”, Preiļu novada 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, (Pielikums Nr. 1), Paskaidrojuma raksts
Sagatavotājs: Sandra Patmalniece

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

Izskatot jautājumu par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 6.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”, konstatēts, ka grozījumu
veikšana nepieciešama sakarā ar divu izglītības iestāžu (Salas pamatskola un Vārkavas vidusskola)
reorganizāciju un to, ka izveidotas divas jaunas komisijas: Nekustamo īpašumu komisija un Interešu
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
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" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 1 (Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/39 „Par grozījumiem
Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada
pašvaldības nolikums””.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 2 : Saistošie noteikumi Nr. 2022/39 „Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada
6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”” .
Sagatavotājs I.Klindžāne

3.§
Par grozījumu veikšanu Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas darbinieku amatu
sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, M.Plivda, A.Pastars, N.Hļebņikova, I.Stare)

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
(ēdienu gatavošana notiks Preiļu 1.pamatskolas telpās), nepiesaistot ēdināšanas uzņēmumu
pakalpojumus. Lai to varētu realizēt ir vajadzīgs personāls, tāpēc ir nepieciešams veikt izmaiņas skolu
amatu sarakstos, papildinot tos ar amatiem, kas veiks visas nepieciešamas funkcijas sekmīgai skolēnu
ēdināšanas.
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:
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2022.gada 3. februāra domes sēdes lēmuma
pielikumā, (protokols Nr. 5.;4.§) “Par saistošo noteikumu “ Par Preiļu novada pašvaldības
2022. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu” un papildināt Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu
2.vidusskolas amatu sarakstus sekojoši:

Amata nosaukums

Preiļu 1.pamatskola
Virtuves vadītājs
Lietvedis
Vecākais pavārs
Pavārs
Virtuves darbinieks

Preiļu 2.vidusskola
Virtuves darbinieks

Profesijas
kods

Amata saime, apakšsaime,
amata līmenis, mēnešalgas
grupa

5151 05
3341 04
5120 01
5120 02
9412 02

16., V (6)
20.3., I (6)
16., IV (4)
16., III (3)
16., II (2)

9412 02

Likme

Kopā

1
1
1
1
2
6

Kopā

1
1

16., II (2)

Pilnas
likmes
mēnešalga
2022.gadā
(EUR )
750
600
600
560
540

Datums

01.10.22
24.10.22
24.10.22
24.10.22
24.10.22

3590

540

24.10.22

540

2. Uzdot Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas atbildīgajam darbiniekam slēgt
līgumus, veikt grozījumus amatpersonu un darbinieku darba līgumos, brīdināt darbiniekus
par izmaiņām darba līgumos saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu.
3. Finansējumu paredzēt 934 EUR apmērā no Preiļu 2.vidusskolas 2022.gada apstiprinātā
budžeta un 6768 EUR no pašvaldības 2022.gada budžeta sadaļas pārējie izglītības
pakalpojumi.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Izglītības pārvalde, Preiļu 1.pamatskola, Preiļu
2.vidusskola.
Sagatavotājs: J.Gžibovska, J.Ivanāne, I.Klindžāne

4.§
Par projekta “ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā Preiļu pilsētā “ projekta pieteikuma sagatavošanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Vutnāne-Kojāne)

Pamatojoties uz Preiļu novada domes 30.08.2022 apstiprinātās Preiļu novada attīstības
programmas Investīciju plānā 2022.-2028. gadam (lēmums Nr. 16, 39.§), noteiktajam projektam
N.p.k 65. “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā Preiļu pilsētā“, kurš atbilst ilgtermiņa prioritātei (IP2) “Ērta, droša, patīkama vide un
savienojumi “, vidēja termiņa prioritātei ( VTP2) “Droša, pieejama un labiekārtota dzīves telpa “
rīcības virzienam RV2.1. “Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem, mūsdienīgiem un pieejamiem
komunālajiem pakalpojumiem “, uzdevumam (U) “Realizēt pašvaldības stratēģiju, lai pielāgotos
klimata pārmaiņām, t.sk. modernizējot siltumapgādes sistēmas infrastruktūru un ieviešot vispārējo
energopārvaldības sistēmu novadā”, SIA “Electriona” izstrādāto tehnisko dokumentāciju un
izsludināto Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”,
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. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Preiļu pilsētā “
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Preiļu pilsētā “ ieviešanai
nepieciešamo līdzfinansējumu projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai,
plānojot projekta kopējās izmaksas aptuveni 492 268.60 EUR apmērā ( t.sk. PVN ), iekļaujot
būvniecības un būvuzraudzības izmaksas. 70 % no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda
471 268.60 EUR, ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 329 888.02 EUR
apmērā un 30% ir pašvaldības līdzfinansējums 162 380.58 EUR apmērā.
3. Projekta realizācijai plānot ņemt aizdevumu Valsts kasē projekta finansējuma nodrošināšanai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa.
Sagatavotājs: Imelda Vutnāne-Kojāne

5.§
Par projekta „ Aglonas nūjošanas- slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas
pagasta Preiļu novadā” būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

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 Pasūtītāja rīkoto iepirkumu “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases
apgaismojuma ierīkošana Preiļu novada Aglonas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr.PNP
2022/3M rezultātiem un Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, 2022.gada 27.jūnijā Puses ir noslēgušas līgumu Nr.
4.26/2022/53, par Aglonas nūjošanas - slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošanu, līguma summa
bez PVN – EUR 21960,00, kopējā līguma summa ar PVN - EUR 26571,60.
2022.gada 7.septembrī Pasūtītājs ir saņēmis Būvuzņēmēja vēstuli Nr.52/339, ar lūgumu veikt
līguma grozījumus līguma cenā, ņemot vērā būtiski pieaugušo energoresursu, degvielas un citu
izejmateriālu cenu sadārdzinājumu saistībā ar Krievijas veikto kara darbību Ukrainā, un Krievijai
piemērotajam sankcijām. Attiecīgi iepriekš minēti apstākļi ietekmē Būvuzņēmēju veikt Līgumā
būvdarbu izpildi sākotnējās Līguma izmaksās, un veido sadārdzinājumu EUR 3281,14 (trīs tūkstoši
divi simti astoņdesmit viens euro un 14 centi) apmērā bez PVN 21%. Kopējais sadārdzinājums
iekļaujot PVN 21% ir EUR 3970,18.
Pasūtītājs ir izvērtējis Būvuzņēmēja iesniegto lokālo ELT tāmi, kurā ir iekļauts sadārdzinājums
un konstatējis, ka visās tāmes pozīcijās norādītais būvdarbu veids ir saistīts ar metāla, cinka ražotiem
būvmateriāliem vai būvdarbu izpilde saistīta ar tehnikas resursu izmantošanu, tajā skaitā degvielas
patēriņu. Attiecīgi sadārdzinājums ir objektīvs un nepieciešamo grozījumu veikšana ir pamatota,

ņemot vērā metāla un degvielas faktisko sadārdzinājumu, kā arī izdarot grozījumus tiks sasniegts
sākotnēji paredzētais rezultāts un būvdarbi veikti ievērojot Līgumā noteiktās prasības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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. Slēgt vienošanos ar SIA “OMS” par grozījumiem 2022.gada 27.jūnijā noslēgtajā līgumā
Nr.4.26/2022/53 par Aglonas nūjošanas - slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošanu sakarā
ar līguma summas sadārdzinājumu. Papildus līdzekļus EUR 3970,18 (trīs tūkstoši deviņi
simti septiņdesmit euro un 18 centi) apmērā segt no pašvaldības budžeta sadaļas “Teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana”.
2. Pašvaldības finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – I.Barkeviča, M.Prikule, S.Patmalniece
Sagatavotājs: Ingūna Barkeviča

6.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Sabiedriskais centrs “Līči””
projektam “Mentālās, garīgās un fiziskās veselības uzlabošana caur elpu un kustību”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts)

2022.gada 8.septembrī Preiļu novada pašvaldībā saņemts biedrības “Sabiedriskais centrs
“Līči”” iesniegums (reģ.Nr.4.11/2484), kurā biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā
(416.59 EUR) no LEADER projekta “Mentālās, garīgās un fiziskās veselības uzlabošana caur elpu
un kustību” kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 4165,86.
Projekta mērķgrupa ir Preiļu novada iedzīvotāji ar mērķi uzlabot mentālo, garīgo un fizisko
veselību pēc COVID-19 izslimošanas.
Pašvaldības budžeta pozīcijā “Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un
nodibinājumiem” 2022.gadam ieplānotais finansējums ir izlietots.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
Deputāte M.Plivda informē, ka šajā balsojumā nepiedalās.

Par lēmumu balso:
12 (Ineta Anspoka, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis,
Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Oskars Bērziņš)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Maruta Plivda - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām
biedrībai “Sabiedriskais centrs “Līči””, reģistrācijas numurs 40008188649, adrese: Jaunatnes
iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301 EUR 416,59 (četri simti sešpadsmit euro

59 centi) projektam “Mentālās, garīgās un fiziskās veselības uzlabošana caur elpu un
kustību”;
2. Budžeta līdzekļus paredzēt:
2.1. no budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība” EUR 396.00 (trīs simti deviņdesmit seši
euro 00 centi);
2.2.No budžeta sadaļas “Pārējie izglītības pakalpojumi” EUR 20.59 (divdesmit euro 59 centi)
3. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

7.§
Par grozījumiem 2022.gada 29.augusta nomas līguma Nr.4-25/2022/151 apmaksas kārtībā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars)

Izskatot saimnieciskās darbības veicēja E. G., reģistrācijas Nr. xxxxxxxxx, adrese:
xxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 12.septembra iesniegumu (reģ.12.09.2022., Nr.4.15.1/1068), tika
konstatēts:
(1) Preiļu novada domes 2022.gada 29.jūlija sēdē tika pieņemts lēmums “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, nomas tiesības izsoles rezultātu
apstiprināšanu” (protokols 15, 35.§), ar kuru tika apstiprināti pašvaldības nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 7601 006 1802 Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 006 1803 daļas ar platību 1720,9m2, būves 496,70m2
platībā, asfaltbetona laukuma 1195,0m2 platībā nomas tiesības izsoles rezultāti.
(2) Atbilstoši Preiļu novada domes 2022.gada 29.jūlija sēdes lēmuma “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, nomas tiesības izsoles rezultātu
apstiprināšanu” (protokols 15, 35.§) 2022.gada 29.augustā ar saimnieciskās darbības veicēju
E. G., reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxx, tika noslēgts nomas līgums Nr.4-25/2022/151 par
pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 006 1802 Daugavpils iela 64, Preiļi,
Preiļu novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 006 1803 daļas ar
platību 1720,9m2, būves 496,70m2 platībā, asfaltbetona laukuma 1195,0m2 platībā nomu uz
15 (piecpadsmit) gadiem, maksājot nomas maksu EUR 540,56 (pieci simti četrdesmit euro un
56 centi) bez PVN mēnesī.
(3) 2022.gada 29.augusta nomas līguma Nr.4-25/2022/151 3.4.punkts nosaka: “Nomas maksu
var veikt vienā maksājumā gadā/pusgadā, savstarpēji vienojoties ar Iznomātāju”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Preiļu novada
domes 2022.gada 29.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 35.§) 2.punktu, 2022.gada 29.augusta
nomas līguma Nr.4-25/2022/151 3.4.punktu,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2022.gada 29.augusta nomas līguma Nr.4-25/2022/151 3.3.punktā,
izsakot šādā redakcijā:
“3.3. Līguma 3.1.punktā noteikto nomas maksu, pieskaitot normatīvajos aktos noteikto pievienotās
vērtības nodokli, Nomnieks, pamatojoties uz Iznomātāja sastādītajiem rēķiniem par Nomas objekta
nomu, kas Nomniekam izsūtāmi ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10.(desmitajam) datumam,
Iznomātājam maksā divas reizes gadā, maksājumus veicot par iepriekšējo pusgadu līdz kārtējā gada

31.decembrim un 30.jūnijam, maksājumus ieskaitot Līgumā norādītajā Iznomātāja bankas norēķinu
kontā.”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi-Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

8.§
Par skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāja Artūra Lepera sagatavoto
lēmumprojektu par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu, 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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus skolēnu pārvadājumu maršrutos un apstiprināt maršrutu sarakstu
ar grozījumiem:
NR.1. Riebiņu vidusskola – Antonišķi – Gailīši - Baltais Krogs – Pizāni – Preiļi - Riebiņu
vidusskola.
Nr.2. Riebiņu vidusskola – Pieniņi – Babri – Līči – Preiļi - Riebiņu vidusskola.
Nr.3. Bērzupes – Jaudzemi – Brieži – Dēļu sala - Rimicāni – Alussala – Malnaviņas - Vārkavas
pamatskola.
Nr.4. Mežarejas – Pogas – Kaļvi- Krustceles – Gruzdinauka – Ančkini – Vārkava – Vepri –
Mežarejas - Vārkavas pamatskola – Lidlauks – Vārkava – Brokovski – Čukuri - Vārkavas
pamatskola.
Nr.5. Mazkursīši - Svalbišķi - Vilcāni- Vanagi – Krīvore – Ragaviņas – Zablūdnīki - Andrieveni –
Vārkavas pamatskola.
Nr.5-1. Vārkavas pamatskola - Aizalksne – Ievas - Cido - Lazdāni – Ploni - Vārkavas pamatskola.
Nr.6. Aglonas (garāža) – Bērzgale – Jaunaglona – Smani – Grebeži - Aglonas vidusskola- Salenieki
- Aglonas katoļu ģimnāzija - Aglona (garāža).
Nr.7. Aglona (garāža) – Skujas – Tūļi – Šahmaņi – Škeltova – Borovije –Zabalotiki – Prusaki –
Iļjuhina - Aglonas PII - Aglonas Katoļu ģimnāzija - Aglonas vidusskola - Aglona (garāža).
Nr.8. Škeltova - Belogrudova- Meškalova- Kombuļi- Sakova- Grāveri- Bēšoni- Aglonas maizes
ceptuve - Aglonas PII- Aglonas vidusskola- Aglona (garāžas).
Nr.9. Pelēči - L. Džeriņi – Raudauka – Novosele – Kalvāni - Pelēču pamatskola – Pelēči – Bramani
– Nīdermuiža – Putāni - Pelēču pamatskola.

Nr.10. Pelēči – Vīganti – Ārdava – Maskevicišķi – Kurmi - Zaļā birze - Kozupi- Gubanišķi- Pelēču
pamatskola – Butleri – Janova - Bērzu Rubeņi - Pelēču pamatskola.
Nr.11-1. Galēnu pamatskola-Marinski-Maltas Trūpi- Briškas- Sondori- Aleksandropole- Kūkoji –
Radopole - Galēnu pamatskola.
Nr.11-2. Galēnu pamatskola – Stabulnieki – Pastari – Polkorna –Degļi – Krogs - Voveri - Galēnu
pamatskola.
Nr.12-1. Kassaliešī – Čaunāni – Salenieki – Upenieki – Sīļukalns - Gribolva - Galēnu pamatskola.
Nr.12-2. Galēnu pamatskola – Priževoiti - Lomi Bortnieki – Soboļevka – Priževoiti - Galēnu
pamatskola.
Nr.13. Aizkalnieši- Rinči-Aizkalne-Strodopole- Ročāni- Rušonas pamatskola - Rēzes- Lielie
Mūrnieki- Anspoki- Preiļi.
Nr.14. Lielie Anspoki – Stabulnieki – Polkorna – Salas pamatskola.
Nr. 15. Degvielas kompensācija skolēna nogādāšanai no Riebiņu vidusskolas uz mājām.
Leščinski- Riebiņi- Leščinski.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Transporta daļas vadītājs
Pielikumā Nr. 3 : Indikatīvās izmaksas.
Sagatavotājs: Artūrs Lepers

9.§
Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un
Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība” 2.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 noteikumus “Noteikumi par Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra audzēkņu
likumisko pārstāvju līdzdalības maksājumiem interešu izglītības programmās”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - A.Caune
Pielikumā Nr. 4 : Noteikumi par Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra audzēkņu likumisko
pārstāvju līdzdalības maksājumiem interešu izglītības programmās.
Sagatavotājs: J.Gžibovska, A.Caune

10.§
Par apkures tarifu saražotajam siltumam Vecvārkavas katlu mājā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, A.Zīmelis, M.Plivda)

Ņemot vērā energoresursu cenu pieaugumu ir nepieciešamība pārskatīt Vecvārkavas katlu
mājā saražotā siltuma izmaksas un pārdošanas tarifu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta “d” apakšpunktu, kurā noteikts, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības piegādāto siltumenerģiju,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Vecvārkavas katlu mājas siltumenerģijas pārdošanas tarifu EUR 0.525/m2 bez PVN.
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī.
3. Lēmumu publicēt:
3.1.
Preiļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”;
3.2.
Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.preili.lv
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
Pielikumā Nr. 5 : Apkures tarifa aprēķins saražotajam siltumam Vecvārkavas katlu mājā
Sagatavotājs: Sanda Launerte

11.§
Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Zīmelis, izsakās: A.Pastars, I.Stare, M.Plivda, J.Erts)

Izskatot jautājumu par iespējām izbeigt pirms termiņa telpu nomas līgumu, kas noslēgts
2021.gada 1.janvārī ar Nodarbinātības valsts aģentūru, par telpu nomu Raiņa bulvārī 19, Preiļos,
Preiļu novadā, konstatēts:
(1) 2020.gada 23.oktobrī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 4-25/2020/51 ar
Nodarbinātības valsts aģentūru par telpām 188,2 m2 platībā pašvaldības ēkā Raiņa bulvārī 19,
Preiļos 1.stāvā. Līguma noslēgšanas pamats: 2020.gada 24.septembra Preiļu novada domes
lēmums (protokols Nr. 17. p.19.). Līguma darbības termiņš – 2025.gada 31.decembris. Nomas
maksa mēnesī – EUR 521,02, neieskaitot PVN. Nomas maksā iekļauti izdevumi par
apdrošināšanu, atkritumu izvešanu, telpu uzkopšanu un sētnieka pakalpojumiem. Papildus
nomas maksai nomnieks maksā par komunālajiem pakalpojumiem (apkure, ūdensapgāde un
kanalizācija, elektroenerģija) saskaņā ar pašvaldības piestādīto rēķinu.
(2) Pēc administratīvi teritoriālās reformas palielinājies pašvaldības administrācijas darbinieku
skaits, kā dēļ nepieciešamas papildus darba vietas, bet pašvaldības lietošanā esošo darba
kabinetu platība nav pietiekama, lai aprīkotu jaunas darba vietas speciālistiem.
(3) Izvērtējot līgumam pievienoto telpu plānu, konstatēts, ka nomniekam lietošanā nodotā platība
neatbilst līgumā norādītajai platībai. Līgumā norādīta tikai darba kabinetu platība (188,2 m2),
bet gaiteņu un uzgaidāmo telpu platība (kopā 61,7 m2) līgumā nav uzskaitīta, lai arī reāli tiek
nomnieka izmantota. Iepriekš noslēgtajā nomas līgumā ar Nodarbinātības valsts aģentūru
(2015.gada 19.novembra līgums Nr. 4-25/2015/49) norādīta nomāto telpu platība – 249,9 m2,
kas atbilst telpu patiesajai platībai.

(4) 2015.gada 19.novembra līgums Nr. 4-25/2015/49 izbeigts ar 2018.gada 17.aprīlī noslēgto
vienošanos. 2018.gada 18.aprīlī noslēgts jauns telpu nomas līgums ar izmainītu telpu platību
no 249,9 m2 uz 188,2 m2, neievērojot pašvaldībā noteikto nomas līgumu slēgšanas kārtību, jo
nav pieņemts novada domes lēmums ne par iepriekšējā līguma izbeigšanu, ne jauna nomas
līguma noslēgšanu.
(5) Līdz ar nomātās telpu kopējās platības samazināšanos, pašvaldībai kā izīrētājam radīti
zaudējumi, jo nav tiesību saņemt maksu par gaiteņa nomu, kā arī maksa par apkuri netiek
iekasēta pilnā apmērā, jo tiek aprēķināta pēc nomas līgumā norādītās nomātās platības.
(6) Nomas līguma 3.3. punktā paredzēts: “Līgums var tikt lauzts pēc Iznomātāja iniciatīvas 6
(sešus) mēnešus iepriekš brīdinot Nomnieku un piedāvājot nomā citas līdzvērtīgas Iznomātāja
īpašumā esošas telpas Preiļu pilsētas teritorijā, ja šī Līguma priekšmetā minētās telpas
nepieciešamas Iznomātāja vajadzībām.”
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu
un 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 2020.gada 23.oktobrī nomas līguma Nr. 4-25/2020/51 punktu
3.3.,
Par lēmumu balso:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 2 (Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nedzīvojamo telpu Raiņa bulvārī 19, Preiļos 1.stāvā 188,2 m2 platībā nomas līgumu ar
Nodarbinātības valsts aģentūru (2020.gada 23.oktobrī nomas līgums Nr. 4-25/2020/51) sakarā ar
telpu nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Nosūtīt Nomniekam paziņojumu par līguma izbeigšanu.
3. Izvērtēt iespēju piedāvāt nomā līdzvērtīgas pašvaldības īpašumā esošas telpas nomniekam
Nodarbinātības valsts aģentūrai.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot nekustamā īpašuma nodokļu maksātāja D. T. 2022.gada 26.augusta vēstuli “Par
brīdinājumu Nr. 4.12.1/2154 no 10.08.2022.” (reģistrēts novada domē ar Nr. SAN 2366), konstatēts:
10.08.2022. pašvaldība izsūtījusi brīdinājumu nodokļu maksātājam D. T. par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par īpašumu “K” Saunas pagastā Preiļu novadā, kadastra Nr. xxxxxx par periodu no
2008. gada līdz 2013.gadam. Kopējā parāda summa EUR 452,50, tai skaitā pamatsumma EUR
234,13, nokavējuma nauda – EUR 218,37.
Iesniegumam pievienots Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 18.decembra
lēmums lietā Nr. C xxxxxx par fiziskās personas D. T. maksātnespējas procesa izbeigšanu, ar kuru
izbeigts maksātnespējas process. Lēmums stājies spēkā nekavējoties.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka: “Pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā
panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības”. Savukārt likuma 26.panta
sestajā daļā kā viens no gadījumiem, kad tiek izbeigta nodokļu parāda piedziņa ir minēts - stājies
spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process (5.punkts)

Pamatojoties likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo
daļu, 26.panta sestās daļas 5.punktu un 25.2 panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.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. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kopsummā EUR 452,50 (četri simti piecdesmit
divi euro 50 euro centi), tai skaitā nokavējuma nauda EUR 218,37, kas aprēķināts par
nekustamo īpašumu “K” Saunas pagastā Preiļu novadā, kadastra Nr. xxxxxxxx nodokļu
maksātājam D. T.
2. Publicēt Preiļu novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā informāciju par nodokļu parāda
dzēšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

13.§
Par pirkuma līgumu slēgšanu
13.1.
M. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. Č., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxxx 2022.gada 28.jūnija
iesniegumu (reģ. 28.06.2022., Nr.4.15.1/683) par pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētas zemes
vienības “V”, Pelēču pagasts, Preiļu novads, ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, uz kuras atrodas M.
Č. piederošas būves, kas reģistrētas Pelēču pagasta nodalījuma Nr.100000613242, tika konstatēts:
(1) Preiļu novada dome 2021.gada 29.decembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par zemes vienību
reģistrāciju zemesgrāmatā ” “M. Č. iesnieguma izskatīšana” (protokols Nr.27, 55.§,
55.52.apakšpunkts), ar kuru tika nolemts pasūtīt nekustama īpašuma novērtējumu un reģistrēt
nekustamo īpašumu “V” ar kadastra Nr. xxxxxxx, sastāvošu no divām apbūvētām zemes
vienībām, kadastra apzīmējums xxxxx 1,52 ha platībā un xxxxxxx platībā 9,99 ha Pelēču
pagastā Preiļu novadā.
(2) 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.
(3) Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.xxxxxxxxxx “V” 2022.gada 2.martā reģistrēts Pelēču
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000623008 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
(4) Nekustamā īpašuma vērtējumu 2022.gada 13.jūnijā ir veicis sertificēts vērtētājs Juris Borskis
(sertifikāts Nr.74) īpašuma tirgus vērtība ir EUR 23 600,00 (divdesmit trīs tūkstoši divi seši
euro un 00 centi).
(5) Atsavināšanas ierosinātājs M. Č., personas kods xxx-xxx lūdz sadalīt pirkuma maksu pa
daļām maksājot šādā kārtībā:

5.1.EUR 11 800,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) līdz 2022.gada
31.decembrim;
5.2. Atlikušo pirkuma maksu EUR 11 800,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi),
līdz 2023.gada 15.septembrim.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.pants ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta ceturto daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar M. Č., personas kods xxx-xxx, par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. xxxxxx “V”, Pelēču pagasts, Preiļu novads, sastāvoša no divām apbūvētām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76560020104 (1,52 ha) un 76560020105 (9,99 ha )
kopplatībā 11,51 ha, iegādi par summu EUR 23 600,00 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti
euro, 00 centi), sadalot maksājumu 2 (divās) daļās:
1.1.EUR 11 800,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) līdz 2022.gada
31.decembrim;
1.2.Atlikušo pirkuma maksu EUR 11 800,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00
centi), līdz 2023.gada 15.septembrim.
2. Uzdot Preiļu novada Juridiskās un iepirkumu daļai sagatavot pirkuma – pārdevuma līgumu.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

13.2.
I. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. A., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxx, 2022.gada 8.septembra iesniegumu (
Nr.4,15,1/1079), par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
par apbūvētas zemes vienības, īpašuma kadastra numurs xxxxxx “ P”, Buki, Preiļu pagasts, Preiļu
novads (platība 1,12 ha), uz kuras atrodas I. A. piederošas būves, reģistrētas Preiļu pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000586878, konstatēts:
1) Preiļu novada pašvaldība 2022.gada 28.aprīlī pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 11, punkts
15.2., par nekustamā īpašuma “P”– apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxx platība 1,12 ha, Buki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un novērtējuma pasūtīšanu, pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas
atsavināšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2022.gada 25.maijā reģistrēts Preiļu
pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000626117 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 1900,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:

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. Slēgt pirkuma līgumu ar I. A., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxx, par nekustamā
īpašuma – apbūvētas zemes vienības 1,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, “P,
Preiļu pagasts, Preiļu novads, iegādi par cenu EUR 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti euro 00
euro centi).
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: Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

13.3.
V. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. B., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxx, 2022.gada 15.septembra iesniegumu
(reģ.15.09.2022., Nr.4.15.1/1085) par pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxx Brīvības iela 67, Preiļos, 3/12 domājamo daļu iegādi, uz kuras atrodas
V. B. piederošas būves, kas reģistrētas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000519611,
konstatēts:
(1) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka
(būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
(2) Nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx 9/12 domājamās
daļas 2016.gada 02.decembrī reģistrētas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000519047 uz V. B. vārda.
(3) Nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx 3/12 domājamās
daļas 2017.gada 08.februārī reģistrētas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000519047 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
(4) Nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx 3/12 domājamo
daļu vērtējumu 2022.gada 25.jūlijā ir veicis sertificēts vērtētājs SIA “Vindeks” un tā ir
noteikta EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi).
(5) Atsavinājuma ierosinātājs V. B. lūdz sadalīt pirkuma maksu EUR divos maksājumos: pirmo
maksājumu EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) samaksājot 2022.gada
novembrī, otro maksājumu EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) veicot
2022.gada decembrī.
(6) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piekto daļu- pārdodot
apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks
par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par
katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.pants ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta ceturto daļu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar V. B., personas kods xxx-xxx, par nekustamā īpašuma
- apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx Brīvības iela 67, Preiļos, 3/12
domājamo daļu iegādi par pirkuma cenu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) sadalot
maksājumu divās daļās:
1.1.līdz 2022.gada 30.novembrim veicot maksājumu 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00
centi) apmērā;
1.2.līdz 2022.gada 31.decembrim veicot maksājumu 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00
centi) apmērā.
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu daļai sagatavot pirkuma –
pārdevuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa,
Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

14.§
Par priekšlikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, V.Biezaite)

Izskatot zemes īpašnieku O. S., adrese: xxxxxxxxx, I. L. adrese: xxxxxxxxxx, V. S., adrese:
xxxxxxxxx, iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 4.15.3/994) ar priekšlikumu pašvaldībai izmantot
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “L”, Rēzeknes iela 12, Preiļu pilsētā ar īpašuma kadastra
numuru xxxx, par pirkuma summu EUR 90 000,00, konstatēts:
1. Nekustamais īpašums “L” Rēzeknes ielā 12, Preiļos, ar nekustamā īpašuma kadastra
numuru xxxxxxxx, kas sastāv no 17 zemes vienībām ir reģistrēts Preiļu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.722.
2. Nekustamā īpašuma “L” , Rēzeknes ielā 12, Preiļos, kadastrālā vērtība ir EUR 68191,00
2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” paredz gadījumus, kad pašvaldība var
izmantot pirmpirkuma tiesības, tas ir - Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas (3.punkts).
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. Nepieņemt zemes īpašnieku O. S., I. L. un V. S. priekšlikumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu “L”, Rēzeknes ielā 12, Preiļu pilsētā, ar īpašuma
kadastra numuru xxxxxx, kas sastāv no 17 (septiņpadsmit) zemes vienībām 3,4701 ha
kopplatībā par pirkuma summu EUR 90 000,00, (deviņdesmit tūkstoši euro, 00 centi).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: M.Bogdanova

15.§
Par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” veikt tirdzniecību no pārvietojama
mazumtirdzniecības punkta
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot zemnieku saimniecības “Madaras”, reģ.Nr.41501018123, juridiskā adrese: Skolas iela 16, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, īpašnieces D. E. 2022.gada 31.augusta iesniegumu (reģ.
31.08.2022., Nr.4.11/2405) par atļaujas sniegšanu veikt tirdzniecību no auto, tika konstatēts:
(1) Zemnieku saimniecība “Madaras”, reģ.Nr. 41501018123, vēlas veikt tirdzniecību no
pārvietojama mazumtirdzniecības punkta (kravas furgons - VW LT28, valsts reģ. Nr. JE
1607), tirgojot pārtikas un pirmās nepieciešamības preces un alu Galēnu un Sīļukalna
pagastos Preiļu novadā.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites
kārtība” 24.6.apakšpunktam, komersants, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu,
alus, tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos, attiecīgajam iesniegumam pievieno
maršruta grafiku, kas apstiprināts tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā darbosies
attiecīgais autoveikals.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punku, Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 24.6.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. Atļaut zemnieku saimniecības „Madaras”, reģ. Nr. 41501018123, autoveikalam (kravas furgonsVW LT28, valsts reģ. Nr. JE 1607) tirdzniecību laika periodā no 2022.gada 1. oktobra līdz
2023.gada 30. septembrim ar pārtikas, pirmās nepieciešamības precēm un alu Sīļukalna un
Galēnu pagastā šādos maršrutos:
1.1.Otrdienās: Vecbeču ciemā – pl. 11.10, Čaunānu ciemā- pl. 11.40, Teilānu ciemā- pl. 11.50, Broku
ciemā- pl. 12.10, Aizpuriešu ciemā- pl. 12.30, Aizpurviešu ciemā- pl. 13.00, Kapinieku ciemāpl. 13.30, Griģu ciemā- pl. 13.40, Bojāru ciemā pl. 13.50.
1.2.Trešdienās:, Voveru ciemā 11.00, Priževoitu ciemā pl. 11.30, Maltas Trūpu ciemā - pl. 12.00,
Soboļevkas ciemā- pl. 12.20, Marinsku ciemā – pl. 12.35.
1.3.Piektdienās: Čaunānu ciemā – pl. 11.15, Teilānu ciemā- pl. 11.25, Broku ciemā- pl. 11.35,
Kapinieku ciemā 12.00, Griģu ciemā- pl. 12.30, Seiļu ciemā pl. 13.50, Ereļu ciemā- pl. 14.10.
2. Apstiprināt autoveikala maršrutu, izbraukumu grafiku un preču sortimentu tirdzniecībai Preiļu
novada Sīļukalna un Galēnu pagastos.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

16.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai
16.1.
Par nekustamā īpašuma “Riekstiņi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7658
005 0141 “Riekstiņi” Preiļu novada Preiļu pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7658 005 0316, atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma “Riekstiņi” Preiļu novada
Preiļu pagastā, neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 platībā 9,69 ha ir
reģistrēta zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000626251.
Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja SIA “Vindeks”
– EUR 17 700 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro).
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 “Riekstiņi” Preiļu novada Preiļu pagastā, neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 platībā 9,69 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 17 700 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Riekstiņi” Preiļu novada Preiļu pagastā, neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 platībā 9,69 ha 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 – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 6 : Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: Vita Biezaite

16.2.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jaudzemu ielā 2-4, Aglonā
atsavināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Konstatēts:
Ar Preiļu novada domes 30.06.2022. lēmumu Nr.12&, tika nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz
pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Jaudzemu ielā 2-4, Aglonā, Aglonas pagastā.

Atsavināmais objekts – Preiļu novada pašvaldības nekustamais īpašums 4-istabu dzīvoklis, 75,6
kv.m. kopplatībā, kadastra Nr.7642 900 0251. Nekustamais īpašums reģistrēts 03.07.2009.
Daugavpils tiesas Aglonas pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.4450 4.
Dzīvoklis izīrēts atsavināšanas ierosinātājām: A. J., dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1/ī/2011
noslēgts no 01.07.2011., izīrētā platība 29,3 kv.m., un – D. V., dzīvojamās telpas īres līgums Nr.3/ī
noslēgts no 11.08.2009., izīrētā platība 21,2 kv.m. Dzīvoklī esošās koplietošanas telpas 25,1 kv.m.
platībā tiek lietotas vienādās daļās. Dzīvokļa sadalījums atbilstoši izīrētām platībām un koplietošanas
telpu lietojumam domājamās daļās: - A. J. 31/56 domājamās daļas, - D. V. 25/56 domājamās daļas.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 5.punktam,
atsavināšanas ierosinātājas – A. J. un D. V. uzskatāmas par personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Vindeks”, reģistrācijas Nr. 40003562948.
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 3200,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 5. punktu, 5.panta otro un piekto 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. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli, Jaudzemu ielā 2-4, Aglonā, Aglonas
pagastā, kadastra Nr.7642 900 0251, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 eurocenti).
3. Piedāvāt īrniecei – A. J., personas kods xxx-xxx, uzrādītā adrese: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmā objekta 31/56 domājamām daļām par nosacīto
atsavināšanas cenu EUR 1771,43 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit viens eur,
43eurocenti), iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 1 mēneša laikā no atsavināšanas
paziņojuma saņemšanas.
4. Piedāvāt īrniecei – D. V., personas kods xxx-xxx, uzrādītā adrese: xxxxxxxxxxxxxxxx, izmantot
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmā objekta 25/56 domājamām daļām par nosacīto
atsavināšanas cenu EUR 1428,57 (viens tūkstotis četri simti divdesmit astoņi euro, 57 eurocenti),
iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 1 mēneša laikā no atsavināšanas paziņojuma
saņemšanas.
5. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumos noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumus.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: A.Streļčs

17.§
Par izsoles rezultātiem
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: O.Bērziņš, V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvētas zemes vienības
(starpgabals ) ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0258 Aglonas pagasts, Preiļu novads, īpašuma
kadastra Nr. 7642 001 0258, izsoli, konstatēts:

1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 29.jūlija sēdes lēmumu Nr.15.p.18., 2022.gada 30.augustā
tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvētas zemes vienības (starpgabals )ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0258 Aglonas pagasts, Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7642 001 0258,
izsole ar ierobežotu pretendentu skaitu.
2.Uz izsoli bija reģistrējies viens pretendents – K. M., kura atbilda izsoles noteikumu prasībām un
varēja būt izsoles dalībnieks. Otrs pretendents- A. B. pirms izsoles informēja par nepiedalīšanos.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 23. punktu:
Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens izsoles dalībnieks, šajā gadījumā, izsoles dalībnieks veic
vienu soli, un OBJEKTA galīgā pirkuma maksa ir nosacītā sākumcena EUR 4105,00 EUR (četri
tūkstoši viens simts pieci euro 00 centi bez PVN), plus viens augšupejas solis EUR 100,00, t.i.
EUR 4205,00 EUR (četri tūkstoši divi simti pieci euro 00 centi bez PVN)

4.Nosolītājs K. M., personas kods xxx-xxx, ir samaksājusi nodrošinājumu EUR 410,50 apmērā, kas
ieskaitāms pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 3794,50 jāsamaksā divu nedēļu laikā no
izsoles dienas.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 30.pantu, 36.pantu un izsoles
noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes 2022.gada 29.jūlija sēdes lēmumu Nr.15.p.18),
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 novada pašvaldības neapbūvētas zemes vienības (starpgabals ) ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0258 Aglonas pagasts, Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7642 001 0258,
atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības
(starpgabals ) ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0258 Aglonas pagasts, Preiļu novads, īpašuma
kadastra Nr. 7642 001 0258, pirkumu ar K. M., personas kods xxx-xxx, par cenu EUR 4205,00 EUR
(četri tūkstoši divi simti pieci euro 00 centi) .
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 7 : Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

18.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
18.1.
Galēnu pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Brokas-Kazākas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Galēnu pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Brokas-Kazākas iesniegumu ( 16.08.2022.,
reģ. Nr.15.3/957) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai S. J. , personas kods:
xxx–xxx, adresē: “Sociālā Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, Preiļu novads, sakarā ar to, ka
personai ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām Galēnu pagasta sociālajā mājā “Rudenāji” S. J. deklarējis
dzīvesvietu 2014.gada 7.janvārī, tiesiskais pamats nav norādīts.
2. Preiļu novada domes sēdē, kas notika 2022. gada 28.aprīlī, tika nolemts slēgt Galēnu pagasta
sociālo māju “Rudenāji” no 2022.gada 31.maija (protokols Nr.11 , 12§ ).
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, S. J. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (22.08.2022., reģ. Nr.15.4/2242) uz deklarēto adresi:
“Sociālā Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, 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. Galēnu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Broka-Kazāka iesniegumā lūdz anulēt deklarēto
dzīvesvietu S. J. adresē: “Sociālā Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, Preiļu novads,
sakarā ar to, ka ir slēgta sociālā māja “Rudenāji” un personai ir zudis tiesiskais pamats būt
deklarētai pēc norādītās adreses. S. J. dotajā adresē nedzīvo un personas vienīgā atlikusī
saistība ar doto adresi ir administratīvi tiesiskais deklarēšanas fakts . Personai sākotnēji ir
bijis tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē un persona uz šo tiesību pamata bija
dzīvesvietu deklarējusi, taču izbeidzoties tiesiskajam pamatam būt deklarētam pēc norādītās
adreses, persona nav izpildījusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmās daļas
prasību dzīvesvietas maiņas gadījumā mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to. Dzīvesvietas deklarēšanas likums uzliek par pienākumu personai
deklarēt dzīvesvietu, kurā tā ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz
ar to tas, vai persona ir godprātīgi izpildījusi savu pienākumu, ir atkarīgs no attiecīgās
personas tiesiskās apziņas.
7. Ievērojot iepriekš minēto un to, ka S. J. nav sazinājies ar pašvaldību, nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam norādītajā adresē, var atzīt
Galēnu pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Brokas-Kazākas
norādītos apstākļus par

pietiekošiem , lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu S. J. 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,
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 S. J. , personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: “Sociālā
Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, 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.
Sagatavotāja: A. Livdāne

18.2.
Apakšpunkts netiek skatīts, jo persona pirms domes sēdes ir pārdeklarējusi savu dzīvesvietu citā
adresē, atbilstoši faktiskajai dzīvesvietai.
18.3.
Galēnu pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Brokas-Kazākas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Galēnu pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Brokas-Kazākas iesniegumu ( 16.08.2022.,
reģ. Nr.15.3/957) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai D. L. , personas kods:
xxx–xxx, adresē: “Sociālā Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, Preiļu novads, sakarā ar to, ka
personai ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām Galēnu pagasta sociālajā mājā “Rudenāji” D. L.
deklarējis dzīvesvietu 2016.gada 12.februārī, tiesiskais pamats nav norādīts .
2. Preiļu novada domes sēdē, kas notika 2022. gada 28.aprīlī, tika nolemts slēgt Galēnu pagasta
sociālo māju “Rudenāji” no 2022.gada 31.maija (protokols Nr.11 , 12§ ).
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, D. L. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (22.08.2022., reģ. Nr.15.4/2240) uz deklarēto adresi:
“Sociālā Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, 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. Galēnu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Broka-Kazāka iesniegumā lūdz anulēt deklarēto
dzīvesvietu D. L. adresē: “Sociālā Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, Preiļu novads,
sakarā ar to, ka ir slēgta sociālā māja “Rudenāji” un personai ir zudis tiesiskais pamats būt
deklarētai pēc norādītās adreses. D. L. dotajā adresē nedzīvo un personas vienīgā atlikusī
saistība ar doto adresi ir administratīvi tiesiskais deklarēšanas fakts. Personai sākotnēji ir bijis
tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē un persona uz šo tiesību pamata bija dzīvesvietu
deklarējusi, taču izbeidzoties tiesiskajam pamatam būt deklarētam pēc norādītās adreses,
persona nav izpildījusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmās daļas prasību
dzīvesvietas maiņas gadījumā mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to. Dzīvesvietas deklarēšanas likums uzliek par pienākumu personai deklarēt
dzīvesvietu, kurā tā ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to tas,
vai persona ir godprātīgi izpildījusi savu pienākumu, ir atkarīgs no attiecīgās personas
tiesiskās apziņas.
7. Ievērojot iepriekš minēto un to, ka D. L. nav sazinājies ar pašvaldību, nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam norādītajā adresē, var atzīt
Galēnu pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Brokas-Kazākas
norādītos apstākļus par
pietiekošiem , lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. L. 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,
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 D.L. , personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: “Sociālā
Māja Rudenāji”, Galēni , Galēnu pagasts, 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.
Sagatavotāja: A. Livdāne

18.4.
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxx iesniegumu ( 29.08.2022., reģ.
Nr.15.3/1011) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai A. S., personas kods:xxx–
xxx , adresē: xxxxxxxxx, sakarā ar to, ka personai ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētai pēc
norādītās adreses, konstatēts:
1. Pamatojoties uz iesniegumam pievienotu īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu Zemesgrāmatu apliecības kopiju, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxxx ir
nostiprinātas uz V. P., personas kods: xxx–xxx vārda . Preiļu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.4712-40, kadastra Nr.76019001494. Pamats: 2003. gada 23.decembra
pirkuma līgums, žurnāla Nr.300000658052, datums 14.01.2004, lēmuma datums 21.01.2004.
2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām A. S. 2021.gada 17.jūnijā deklarējis dzīvesvietu adresē:
xxxxxxxxxxx , tiesiskais pamats norādīts kā vienošanās ar īpašnieku.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, lemjot par nelabvēlīga
administratīvā akta izdošanu, administratīvā procesa dalībnieka uzklausīšana un viedokļa
noskaidrošana ir būtiska. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo
daļu, 11.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu , Administratīvā procesa likuma 62.
panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 4. panta pirmo daļu, A. S. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (29.08.2022., reģ. Nr.15.4/2286) uz deklarēto adresi:
xxxxxxxxxx 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. V. P. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu A. S. adresē: xxxxxxxxxx, sakarā ar
mutiskās vienošanās izbeigšanu. Tikai pastāvot īpašnieka gribai personai rodas tiesisks

pamats deklarēt dzīvesvietu citam piederošā īpašumā un tikai īpašnieks var lūgt anulēt
deklarēto dzīvesvietu citai personai, izbeidzot noslēgto mutisko vai rakstisko vienošanos. Pēc
Fizisko personu reģistra ziņām V. P. ar A. S. radniecība netika konstatēta. Persona dotajā
adresē nedzīvo un personas vienīgā atlikusī saistība ar doto adresi ir administratīvi tiesiskais
deklarēšanas fakts. 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 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 V. P. 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:
xxxxxxxxxxxx
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvās daļas iedzīvotāju
reģistrēšanas speciāliste.
3. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
un šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotāja: A. Livdāne

18.5.
V. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. Š., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxx iesniegumu ( 01.09.2022.,
reģistrēts ar Nr.15.3/1024) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai M. Ķ. , personas
kods: xxx–xxx , adresē: xxxxxxxxxxxxx, sakarā ar to, ka personai ir zudis tiesiskais pamats būt
deklarētai pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Pamatojoties uz iesniegumam pievienotu īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu Zemesgrāmatu apliecības kopiju, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxxx ir
nostiprinātas uz V. Š., personas kods: xxx–xxx, vārda . Preiļu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1831-B-46, kadastra Nr.76019001140. Pamats: 2000. gada 2.februāra
pirkuma līgums, žurnāla Nr.1284, lēmuma datums 25.05.2001.

2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām M. Ķ. 2013.gada 12.novembrī deklarēta dzīvesvietu
adresē: xxxxxxxxxx, tiesiskais pamats norādīts kā rakstveida īres līgums ar īpašnieku .
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. Ķ. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (01.09.2022., reģ. Nr.15.4/2321) uz deklarēto adresi:
xxxxxxxxx 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. V. Š.iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu M. Ķ. adresē: xxxxxxxxxx sakarā ar
rakstveida īres līguma izbeigšanu. Persona dotajā adresē nedzīvo. Tikai pastāvot īpašnieka
gribai personai rodas tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu citam piederošā īpašumā un tikai
īpašnieks var lūgt anulēt deklarēto dzīvesvietu citai personai, izbeidzot noslēgto mutisko vai
rakstisko vienošanos. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām V. Š. ar M. Ķ. radniecība netika
konstatēta. 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 vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var
aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, ka M. Ķ. nav iesniedzis
rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā, var
atzīt par pietiekošiem V. Š. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu M. Ķ. 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 M. Ķ. , personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: xxxxxxx.
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.
Sagatavotāja: A. Livdāne

18.6.
V. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. Š., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxx iesniegumu ( 01.09.2022.,
reģistrēts ar Nr.15.3/1024) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personām I. Ķ. , personas
kods: xxx–xxx , S. Ķ., personas kods: xxx-xxx , adresē: xxxxxxxx sakarā ar to, ka personām ir zudis
tiesiskais pamats būt deklarētām pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Pamatojoties uz iesniegumam pievienotu īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu Zemesgrāmatu apliecības kopiju, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxxx
novads ir nostiprinātas uz V. Š., personas kods: xxx–xxx, vārda . Preiļu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1831-B-46, kadastra Nr.76019001140. Pamats: 2000. gada
2.februāra pirkuma līgums, žurnāla Nr.1284, lēmuma datums 25.05.2001.
2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām I. Ķ. 2013.gada 12.novembrī deklarējusi dzīvesvietu sev
un savai meitai S. Ķ. adresē: xxxxxxx , tiesiskais pamats norādīts kā rakstveida īres līgums ar
īpašnieku .
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, I. Ķ. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (01.09.2022., reģ. Nr.15.4/2322) uz deklarēto adresi:
xxxxxxxxx ar lūgumu sazināties ar pašvaldību paskaidrojuma sniegšanai, kā arī iesniegt
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētai ar bērnu 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.
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. V. Š. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu I. Ķ. un S. Ķ. adresē: xxxxxxxxxx, sakarā
ar rakstveida īres līguma izbeigšanu. Personas dotajā adresē nedzīvo. Tikai pastāvot īpašnieka
gribai personām rodas tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu cita īpašumā un tikai īpašnieks var
lūgt anulēt deklarēto dzīvesvietu citām personām, izbeidzot noslēgto mutisko vai rakstisko
vienošanos. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām V. Š. ar I. Ķ. un S. Ķ. radniecība netika
konstatēta. 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 vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var
aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, ka I. Ķ. nav iesniegusi
rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētai ar bērnu
īpašumā, var atzīt par pietiekošiem V. Š. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas
par deklarēto dzīvesvietu I. Ķ., S. Ķ. 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 I. Ķ. , personas kods: xxx–xxx , S. Ķ., 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.

Sagatavotāja: A. Livdāne

18.7.
V. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. Š., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxx iesniegumu ( 01.09.2022.,
reģistrēts ar Nr.15.3/1024) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai T. Ķ. , personas
kods: xxx–xxx , adresē: xxxxxxxxxx, sakarā ar to, ka personai ir zudis tiesiskais pamats būt
deklarētai pēc norādītās adreses, konstatēts:
1. Pamatojoties uz iesniegumam pievienotu īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu Zemesgrāmatu apliecības kopiju, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxxx ir
nostiprinātas uz V. Š., personas kods: xxx–xxx, vārda . Preiļu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1831-B-46, kadastra Nr.76019001140. Pamats: 2000. gada 2.februāra
pirkuma līgums, žurnāla Nr.1284, lēmuma datums 25.05.2001.
2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām T. Ķ. 2013.gada 12.novembrī deklarēta dzīvesvietu
adresē: xxxxxxxx, tiesiskais pamats norādīts kā rakstveida īres līgums ar īpašnieku .
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, T. Ķ. pa pastu ierakstītā sūtījumā
tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (01.09.2022., reģ. Nr.15.4/2320) uz deklarēto adresi:
xxxxxxxxx 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. V. Š. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu T. Ķ. adresē: xxxxxxx sakarā ar rakstveida
īres līguma izbeigšanu. Persona dotajā adresē nedzīvo. Tikai pastāvot īpašnieka gribai
personai rodas tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu citam piederošā īpašumā un tikai īpašnieks
var lūgt anulēt deklarēto dzīvesvietu citai personai, izbeidzot noslēgto mutisko vai rakstisko
vienošanos. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām V. Š. ar T. Ķ. radniecība netika konstatēta.
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 vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var
aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, ka T. Ķ. nav iesniedzis
rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā, var
atzīt par pietiekošiem V. Š. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu T. Ķ. 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 T. Ķ. , 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.
Sagatavotāja: A. Livdāne

18.8.
M. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. G., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxx, iesniegumu (
05.09.2022., reģ. Nr.15.3/1037) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai A. Š. ,
personas kods:xxx–xxx , adresē: xxxxxxxxxxx, sakarā ar to, ka persona deklarējot dzīvesvietu ir
uzrādījusi nepatiesas ziņas, konstatēts:
1. Pamatojoties uz iesniegumam pievienotu īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu Zemesgrāmatu apliecības kopiju, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxxxxxx ir
nostiprinātas uz M. G., personas kods: xxx–xxx, vārda . Preiļu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.44691, kadastra Nr.76019001738. Pamats: 2004. gada 25.maija pirkuma
līgums, žurnāla Nr.300000773729, lēmuma datums 28.05.2004.
2. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām A. Š. 2017.gada 28.jūnijā deklarējis dzīvesvietu adresē:
xxxxxx , tiesiskais pamats norādīts kā vienošanās ar īpašnieku.
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 1.punktu , Administratīvā procesa likuma
62. panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 4. panta pirmo daļu, A. Š. pa pastu ierakstītā
sūtījumā tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule (05.09.2022., reģ. Nr.15.4/2345) uz deklarēto
adresi: xxxxxxxxxx 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. M. G. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu A. Š. adresē: xxxxxxxxxx sakarā ar to,
ka persona deklarējot dzīvesvietu ir uzrādījusi nepatiesas ziņas. Ar personu nav slēgta ne
mutiska vienošanās, ne rakstveida līgums . Tikai pastāvot īpašnieka gribai personai rodas
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu citam piederošā īpašumā. Pēc Fizisko personu reģistra
ziņām M. G. ar A. Š. 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 vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks
var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, ka A. Š. nav
iesniedzis rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam
īpašumā, var atzīt par pietiekošiem M. G. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu
ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. Š. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
pirmās daļas 1. punktu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo daļu, 12.panta
pirmās daļas 1.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. Š. , personas kods: xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē:
xxxxxxxxxxxxx.
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.
Sagatavotāja: A. Livdāne

19.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
19.1.
M. Č.-Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. Č. -Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx 2022.gada
5.augusta iesniegumu (reģ.10.08.2022.gada, Nr.4.15.1 /911) par pašvaldības dzīvokļa Pils iela 813, Preiļos, īres tiesību piešķiršanu (Reģistrs Nr. 1.gr. 1,)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 “Par
sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” un pamatojoties uz
Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu
jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 6.4.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. Piešķirt M. Č. – Č., personas kods xxx-xxx, dzīvokļa īres tiesības Preiļos, Preiļu novadā.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

19.2.
R. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. G., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx 2022. gada 6.
septembra iesniegumu (reģ.07.09.2022., Nr.13-1/1055) par pašvaldības dzīvokļa (divistabu)
Mehanizatoru iela 5-2, Preiļos, īres tiesību piešķiršanu, konstatēts, ka, R. G. uzņemta rindā
(Reģistrs Nr.1. gr.2, 2019. gada 30. augusta domes sēdes protokols Nr.10)
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 3. pantu, Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 8.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. Piešķirt R. G., personas kods xxx-xxx, dzīvokļa īres tiesības Preiļos, Preiļu novadā.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

19.3.
M. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxx 2022. gada 15.
septembra iesniegumu (reģ.15.09.2022., Nr.13-1/1089) par pašvaldības dzīvokļa (vienistabas)
Daugavpils iela 72-5, Preiļos, īres tiesību piešķiršanu, konstatēts, ka, M. T. uzņemts rindā (Reģistrs
Nr.1. gr.2, 2021. gada 29. jūlija domes sēdes protokols Nr.16)
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 3. pantu, Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 8.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. Piešķirt M. T., personas kods xxx-xxx, dzīvokļa īres tiesības Preiļos, Preiļu novadā.
2. Juridiskajai un iepirkumu daļai noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

20.§
Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. U., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx 2022. gada
06.septembra iesniegumu( reģ.08.09.2022., nr. IES/1065)par pašvaldības dzīvojamās platības
Kovaļevsku ielā 3, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads , dzīvojamo telpu īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem NR.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 27.pantu
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. U. noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Vārkavas pagasts, Preiļu novads uz
10 gadiem- līdz 2032.gada 30.septembrim.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Medne.
Sagatavotājs: Skaidrīte Medne

21.§
Par uzņemšanu rindā un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. S., personas kods xxx-xxx,
deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx 2022.gada
31.augusta iesniegumu (Reģ. 05.09.2022., Nr. 13-1/1038) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
sociālo dzīvojamo platību un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka D. S. ir trūcīgas
ģimenes statuss (Preiļu novada labklājības pārvaldes sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas
mājsaimniecības statusam). 2022.gada 25.jūlija izziņa Nr.4.3/2022/911. Pamatojoties uz Preiļu
novada pašvaldības 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. Uzņemt rindā D. S. uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 2.
2. Piešķirt D. S. sociālo dzīvojamo platību Jaunaglonā, Rušonas ielā 9, istaba Nr.15.
3. Aglonas pagasta pārvaldei slēgt īres līgumu ar D. S. uz 3 mēnešiem-2022.gada 30.
decembrim.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

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

Izskatot J. F., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxxxx
2022. gada 7.septembra iesniegumu ( reģ.,07.09.2022., Nr. 13-1/1058) par sociālās īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu
Par lēmumu balso:
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 J. F. sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2023. gada 29.
martam.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

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

Izskatot O. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxxx
2022. gada 7. septembra iesniegumu (reģ. 07.09.2022. Nr. 13-1\1054) par sociālā dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3
“Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu
Par lēmumu balso:
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 O. K. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2023. gada
29. martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.3.
J. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxx
2022. gada 1. septembra iesniegumu (reģ., 02.09.2022., Nr. 13-1/1028) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu
novadā” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
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 J. Č. noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2023.
gada 29.martam
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.4.
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. Z., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxx 2022. gada
6.septembra iesniegumu (reģ. 08.09.2022., Nr.13-1/1066) par sociālā dzīvokļa Daugavpils ielā 4210, Preiļi, Preiļu nov., īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības
saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas
kārtību Preiļu novadā” 28.punktu
Par lēmumu balso:
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 V. Z. sociālā dzīvokļa īres tiesības īres līgumu uz 6 mēnešiem- līdz 2023. gada
29.martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavoja: Z. Andrejeva

22.5.
G. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot G. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxx
2022.gada 7.septembra iesniegumu (reģ. 07.09.2022. Nr. 13-1\1056) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu sniegšanas kārtību Preiļu
novadā” 28.punktu
Par lēmumu balso:
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 G. T. noslēgto sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz
2023. gada 29.martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

22.6.
J. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxx
2022. gada 7. septembra iesniegumu (reģ. 07.09.2022., Nr. 13-1/1059) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem

noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Par lēmumu balso:
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 J. B. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2023. gada
29.martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

22.7.
I. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot I. V., personas kods xxx - xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx, 2022.gada 15.septembra
iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-20) par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu,
tika konstatēts:
1.
2.
3.
4.

Deklarētā adrese Skolas iela 8-2 no 18.07.2018.
Kopā ar I. V. dzīvo un dzīvoklī deklarēti 6 nepilngadīgi bērni.
Ģimenes stāvoklis – šķīrusies.
Uz 2022.gada 19.septembri komunālo maksājumu parāds 1215.72€. 2022.gada septembrī daļēji
segts parāds par 400 eiro, tāpat līdz septembra beigām tiks iemaksāta vēl kāda summa. Saņemts
rakstisks I.V. apliecinājums līdz oktobra beigām pilnībā dzēst izveidojušos parādu.

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu, Preiļu novada
pašvaldības 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”,

Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt uz trim mēnešiem īres līgumu ar I. V., personas kods xxx - xxx, dzīvoklim pēc
adreses xxxx Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

23.§
Par dzīvokļa īres līguma laušanu
23.1.
D. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

D. M., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx, 05.09.2022 iesniegumā
(reģistrēts Galēnu pagasta pārvaldē 05.09.2022., Nr. 18.8.2/20.) lūdz lauzt dzīvokļa xxxxxxxxxxxx
īres līgumu ar 2022. gada 1.oktobri. Komunālo pakalpojumu rēķini par dzīvokli ir tikuši maksāti
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. Izbeigt dzīvokļa xxxxxxxxx, īres līgumu ar D. M., personas kods xxx-xxx, ar 2022.
gada 1.oktobri.
Sagatavotājs: Galēnu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Broka-Kazāka

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

Izskatot R. P., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxx, 2022.gada
1.septembra iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē 20.09.2022 Nr. 18.9.2.-21) par
dzīvokļa īres līguma laušanu, tika konstatēts:
1. Saņemts R.P. iesniegums par īres līguma laušanu ar 2022.gada 1.septembri sakarā ar
dzīves vietas maiņu. Iesniegums saņemts pa pastu, pasta zīmogs 19.09.2022
2. Komunālo pakalpojumu rēķinus maksā regulāri.
3. R.P. uz lēmumprojekta sastādīšanas brīdi savu un viņas 3 bērnu dzīvesvietu ir deklarējusi
citā pašvaldībā.
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 R. P., personas kods xxx-xxx, dzīvoklim pēc adreses xxxxxxxxxxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

24.§
Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx 2022. gada 14.
septembra iesniegumu (reģ. 15.09.2022. Nr. 13.1/1087) par atteikšanos no sociālā dzīvokļa
xxxxxxxxxxxx.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pantu,
Par lēmumu balso:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxxxx, īres līgumu ar L. Č., personas kods xxx-xxx, no
2022.gada 1.oktobra.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks” .
Sagatavotājs: Z.Andrejeva

25.§
Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr. 18.; 42.§)
Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot grozījumu izdarīšanas novada domes lēmumā par dibinātāja pārstāvju deleģēšanu darbam
novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs nepieciešamību, konstatēts:
(1) Novada domes deputāte Ilga Pokšāne ir beigusi pildīt deputāta pienākumus 2022.gada
27.janvārī un viņas vietā uzsācis pildīt deputāta pienākumus Oskars Bērziņš.
(2) No 2022.gada 1.septembra divas izglītības iestādes tiek reorganizētas, ar novada domes
lēmumu mainījies bijušās Salas pamatskolas nosaukums uz Preiļu novada Salas sākumskola
un Vārkavas vidusskolas nosaukums pēc reorganizācijas ir Vārkavas pamatskola
(3) Izglītības likuma 31.panta otrā daļa paredz, ka izglītības iestāžu padomēs var iekļaut
izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.panta otro daļu,
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:

Izdarīt sekojošus grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr.
18.; 42.§) Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs:
1.Lēmuma 5.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
5. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Raimondu Rubinu darboties Preiļu novada Salas
sākumskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
2. Lēmuma 9.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
9. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Andri Lazdānu darboties Preiļu novada pašvaldības
Vārkavas pamatskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
3. Lēmuma 12.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
12. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Oskaru Bērziņu darboties Preiļu novada pašvaldības
Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi: izglītības iestāžu vadītāji, domes deputāti.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

26.§
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Ministru
kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
un aprēķinot izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī konkrētajā izglītības iestādē 2021. gadam,
aprēķinā iekļaujot konkrētās izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos
izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ņemot vērā audzēkņu skaitu uz
01.09.2022.g.
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaksas par viena audzēkņa uzturēšanu mēnesī Preiļu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs, kas iekļaujamas savstarpējo norēķinu aprēķinos no 2022. gada
1.septembra.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – J.Gžibovska
Pielikumā Nr. 8 : Preiļu novada izglītības iestāžu izdevumi 2021. gadā, izmaksu aprēķinam par
vienu audzēkni mēnesī no 01.09.2022.g.
Sagatavotājs J.Gžibovska

27.§
Par Preiļu novada Salas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Preiļu novada Salas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu,
konstatēts: no 2022.gada 1.septembra Salas pamatskola tiek reorganizēta par Preiļu novada Salas
sākumskolu, 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:
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. Apstiprināt Preiļu novada Salas sākumskolas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Salas sākumskolas direktore, Izglītības pārvalde.
Pielikumā Nr. 9: Salas sākumskolas nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

28.§
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Aglonas vidusskolas nolikumā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Sakarā ar Aglonas vidusskolas direktores Lidijas Šatilovas 2022.gada 12.septembra
iesniegumu (Nr. 1.10/10) par grozījumu veikšanu Aglonas vidusskolas nolikumā sakarā ar izmaiņām
skolas programmās, izskatot lēmumprojektu par grozījumu veikšanas nepieciešamību Preiļu novada
pašvaldības Aglonas vidusskolas nolikumā, konstatēts: no 2022./2023.mācību gada Aglonas
vidusskolā netiks īstenotas trīs mācību programmas, bet tiks uzsākta jauna mācību programma speciālās pamatizglītības programma (kods 210 158 11)
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
"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 sekojošus grozījumus Preiļu novada pašvaldības Aglonas vidusskolas nolikumā
(turpmāk tekstā – Nolikums):
1.1.Izslēgt Nolikuma 10.2.; 10.3. un 10.4. punktus
1.2.Papildināt Nolikumu ar 10.5. punktu sekojošā redakcijā:
10.5. speciālās pamatizglītības programma (kods 210 158 11).
1.3.Nolikuma 17.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

17. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi apliecina liecība,
ko izglītojamiem izsniedz atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas vidusskolas direktore, Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

29.§
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Riebiņu vidusskolas nolikumā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Sakarā ar Riebiņu vidusskolas direktores Inetas Anspokas 2022.gada 19.septembra
iesniegumu par grozījumu veikšanu Riebiņu vidusskolas nolikumā sakarā ar izmaiņām skolas
programmās, izskatot lēmumprojektu par grozījumu veikšanas nepieciešamību Preiļu novada
pašvaldības Riebiņu vidusskolas nolikumā, konstatēts: no 2022./2023.mācību gada Riebiņu
vidusskolā netiks īstenotas divas mācību programmas:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011) un
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011013).
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
"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 sekojošus grozījumus Preiļu novada pašvaldības Riebiņu vidusskolas nolikumā
(turpmāk tekstā – Nolikums):
1.1. Izslēgt Nolikuma 10.4. un 10.5. punktus
1.2. Nolikuma 32.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
32. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju,
ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei
nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, ēdināšanas
pakalpojumi, dienesta viesnīcas pakalpojumi, telpu noma u.c.), pamatojoties uz
pašvaldībā noteikto tirgus izpētes kārtību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Riebiņu vidusskolas direktore, Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

30.§
Par Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Uz doto brīdi notiek Valsts Zivju fonda projekta "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Lielā Kolupa ezeram" realizācija, ar mērķi - izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus Lielā Kolupa ezeram, lai plānotu ezera apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu
aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli. Rezultātā - tiks radīts uz zinātniskiem
pētījumiem balstīts pamats pārdomātai Lielā Kolupa ezera ekosistēmas uzlabošanai un ezeram
pieguļošo teritoriju sociālekonomiskajai attīstībai, lēmumu pieņemšanai Lielā Kolupa ezeru un tam
piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu Lielā Kolupa ezeram izstrādes procesā ir notikusi
esošo vēsturisko datu iegūšana no dažādiem avotiem, ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana, zivju
resursu izpēte, iegūstot informāciju par zivju sugu sastāvu, zivsaimnieciski svarīgāko zivju sugu
barošanās paradumiem un populāciju vecuma struktūru.
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi veica SIA “Saldūdeņu risinājumi”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4840,00(četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro), Zivju
fonda finansējums ir EUR 4000,00(četri tūkstoši euro) līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 17
% jeb EUR 840,00 (astoņi simti četrdesmit euro).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi,
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. Saskaņot Lielā Kolupa zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.
Pielikumā Nr. 10 : Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

31.§
Par ielas nosaukuma maiņu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, A.Pastars, S.Launerte)

Ar 2022.gada 25.jūlija domes priekšsēdētāja Ā.Vucāna izdoto rīkojumu Nr.4.6/112 ir
izveidota Darba grupa, lai izvērtētu Preiļu novada ielu nosaukumus, kas saistīti ar Padomju
Sociālistisko Republiku Savienību un tās slavināšanu. Preiļu novada, Rušonas pagastā, Kastīrē ir
5.augusta iela. 1940.gada 5.augustā Latvija tika iekļauta PSRS sastāvā kā Latvijas Padomju
Sociālistiskā Republika. Nav pieļaujams, ka valsts veido tādus vietvārdus (vietu nosaukumus), kas
simbolizē, primāri saistās vai godina kaut ko tādu, kas nav saderīgs ar demokrātisku valsts iekārtu,
neatkarību un demokrātiskajām vērtībām.
Preiļu novada pašvaldība ir veikusi iedzīvotāju aptauju par minētās ielas nosaukuma maiņu
un tika izvēlēts 5.augusta ielu pārdēvēt par Jašas ielu. Jaša ir upe, kuras krastos atrodas Kastīre.
2022.gada 19.augustā tika saņemts Valsts valodas centra atzinums, kurā norādīts, ka Valsts
valodas centrs priekšlikumu par Preiļu novada Rušonas pagasta Kastīrē esoša publiskās transporta
infrastruktūras objekta "5. augusta iela" oficiālā vietvārda maiņu uz Jašas iela, kā arī adreses "5.
augusta iela, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov." (klasifikatora kods 100380105) maiņu uz "Jašas iela,
Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov." atzīst par atbilstošu vietvārdu informācijas noteikumu prasībām
attiecībā uz oficiālo vietvārdu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20.
punktu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 9.,
32. un 35. punktiem un Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88. 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. Mainīt ielas nosaukumu no “5.augusta iela” uz “Jašas iela” Kastīrē, Rušonas pagastā, Preiļu
novadā un adresi pielikumā esošajiem adresācijas objektiem;
2. Noteikt, ka Preiļu novada pašvaldība sedz ar adreses maiņu saistīto mājas numura plākšņu
nomaiņas izdevumus no budžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”;
3. Nosūtīt adresācijas objektu īpašniekiem paziņojumu par adreses maiņu pa pastu uz deklarēto
dzīves vietu.
Pielikumā Nr. 11 : Adresācijas objekti, kuriem tiek mainīta adrese
Sagatavotājs: Sanda Launerte, Ināra Upeniece

32.§
Par nomas zemes vienības nodošanu apakšnomā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, M.Bogdanova)

Izskatot J. V., deklarētā adrese xxxxxxxxxxxx 2022.gada 15.septembra iesniegumu,
konstatēts:
1. 2021.gada 28.maijā starp Preiļu novada domi un J. V. ir noslēgts Lauku apvidus zemes
nomas līgums Nr.4-25/2021/27 par zemes vienības 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums
7674 006 0171, nomu līdz 2026.gada 26.maijam.
2. J. V. lūdz atļauju nodot apakšnomā zemes vienību Preiļu novada Saunas pagastā 2,3 ha
platībā dzīvesbiedrei I. V., personas kods xxx-xxx.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta Nr.350 noteikumu “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 70.punktu, Nomnieks neapbūvētu zemesgabalu var nodot
apakšnomā tikai tad, ja šādas nomnieka tiesības ir paredzētas publicētajos nomas
nosacījumos.
4. 2021.gada 28.maijā Noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma 5.2.1.apakšpunkts
nosaka, ka nomniekam ir tiesības nodot zemes vienības lietošanas tiesības trešajai
personai tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.
5. Pamatojoties uz 2021.gada 27.maija Preiļu novada domes attālinātā veidā sēdes lēmuma
25.1.punktu, (protokols Nr.9), Preiļu novada pašvaldības 27.01.2022. apstiprināto zemes
nomas maksas cenrādi, 1 ha nomas maksa gadā ir noteikta EUR 53,00 bez PVN.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 70.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. Izdarīt grozījumus Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.4-25/2021/27 3.1.punktā izsakot
šādā redakcijā:
“3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 53,00 EUR/ha (plus PVN) gadā. Nomas maksa
jāsamaksā (vai jāpārskaita) līdz katra kalendārā gada 1.decembrim A/S “SEB banka”, norēķinu kontā
LV08UNLA0026000130630.
2. Atļaut J. V. nodot zemes vienību 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 7674 006 0171,
apakšnomā I. V., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx.
3. Slēgt Vienošanos ar J. V., personas kods xxx-xxx par grozījumiem Lauku apvidus zemes
nomas līgumā Nr. 4-25/2021/27.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

33.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, I.Klindžāne, M.Plivda)

Izskatot biedrības “Liepu iela 21“, reģistrācijas Nr. 40008171322, juridiskā adrese: Liepu iela
21 - 4, Preiļi, Preiļu novads, 2022. gada 15.septembra iesniegumu (reģistrēts ar nr. 2565) par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 21, Preiļos
funkcionāli piesaistītā zemesgabala (541,85 kv.m platībā) labiekārtošanai, konstatēts:
2022.gada 2.augustā spēkā stājušies Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/21 “Par
Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Pamatojoties uz saistošo noteikumu
24. punktu, ar Preiļu novada domes 2022.gada 30.augusta lēmumu (protokols Nr. 16.; 40.§) izveidota
komisija projektu iesniegumu, kas saistīti ar dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala vērtēšanu triju
komisijas locekļu sastāvā (J.Ivanāns, N.Dudeničs, L.Mūrniece).
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu,
kas nosaka: Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada
31.decembrim, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, spēkā bijuši
saistošie noteikumi Nr. 2017/05 “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.
Biedrības “Liepu iela 21” iesniegums saņemts 15.09.2022., laikā, kad tikko stājušies spēkā
jaunie saistošie noteikumi (02.08. 2022.), bet līdzfinansējuma pieprasījumam pievienojamie
dokumenti (tāmes, līgums, maksājumus apliecinoši dokumenti) ir parakstīti šī gada jūnijā – jūlijā, tas
ir laikā, kad spēkā bijuši iepriekšējie saistošie noteikumi. Ņemot vērā to, ka projektu iesniegumu
izvērtēšanas komisija izveidota, pamatojoties uz jauno saistošo noteikumu Nr. 2022/21 24.punktu, tā
nav tiesīga izskatīt pārejas periodā iesniegtos pieteikumus, uz kuriem attiecināmi 2017.gadā
apstiprinātie saistošie noteikumi, kas bija spēkā līdz 01.08.2022.
Tā kā iepriekš apstiprinātā vērtēšanas komisija savu darbību ir beigusi, bet jaunizveidotā
komisija sākusi savu darbību pēc līdzfinansējuma pieteikuma saņemšanas, šis gadījums uzskatāms
par nestandarta, ārkārtēju situāciju, kad jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatāms
attīstības un infrastruktūras komitejas sēdē, ņemot vērā saistošo noteikumu Nr. 2022/21 “Par Preiļu
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 15.punktu, kas paredz - ārkārtas situācijas
novēršanai Pašvaldības dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā
apjomu.
Biedrības “Liepu iela 21” iesniegumam pievienoti sekojoši dokumenti:

Līgums par stāvlaukuma izbūvi ar SIA Latgalija 1-08/2022 (01.08.2022.) un lokālā tāme; 09.08.2022.
SIA Latgalija rēķins, maksājumus apliecinoši dokumenti, 09.08.2022. darbu pieņemšanas –
nodošanas akts.
Līgums ar SIA Averita Nr. 1-07/2022 (01.07.2022.); SIA Averita rēķins, maksājumus
apliecinoši dokumenti, 07.07.2022. darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
Būvdarbu projekts, saskaņots būvvaldē un ar zemes īpašnieku (01.07.2022.)
Līdzfinansējuma pieteikums atbilst saistošo noteikumu Nr. 2022/21 punktā Nr. 10. noteiktajām
prasībām un iesniegumam pievienoti saistošo noteikumu 18.punktā paredzētie dokumenti. Kopējās
būvdarbu izmaksas – EUR 8234,79. Pamatojoties uz saistošo noteikumu 7.1. punktu, kas paredz
līdzfinansējuma apmēru: 7.1.brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai – 70 % apmērā no brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai
atjaunošanas izmaksām, kas šajā gadījumā sastāda summu EUR 5764,35.
Pamatojoties uz 2022.gada 28. aprīlī pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2022/21 “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”,
Deputāte M.Plivda norāda, ka uz domes sēdi pie šī lēmumprojekta pielikumā nav pievienots biedrības
iesniegums ar tā pielikumiem.
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 (Juris Erts, Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 2 (Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 21, Preiļos,
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (iekšpagalma stāvlaukuma pārbūvei ) – 5764,35 EUR
apmērā (70 % no remontdarbu koptāmes).
2. Uzdot Preiļu novada domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot vienošanos ar biedrības
“Liepu iela 21“, reģistrācijas Nr. 40008171322, pilnvaroto personu par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Finanšu un grāmatvedības daļa.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne
Plkst. 11.30 no zāles iziet deputāts O.Bērziņš.

34.§
Par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu
(Ziņo: Ā.Vucāns, J.Gžibovska)

Sakarā ar saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas par mērķdotācijas
sadalījumu pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēm no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada
31.decembrim”, jāpieņem lēmums par mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta

2022.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un 2022.gada 30.augusta Preiļu novada domē apstiprinātajiem
Preiļu novada pašvaldības noteikumiem ”Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu algu
mērķdotācijas sadales kārtība Preiļu novadā”,
Par lēmumu balso:
13 (Ineta Anspoka, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
"NEPIEDALĀS" - 1 (Oskars Bērziņš - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pedagogu atalgojumam novada vispārizglītojošajām
skolām EUR 229171,00 mēnesī un ieskaitījumu rezerves fondā EUR 4677,00 mēnesī .
2. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pedagogu atalgojumam novada pirmsskolas iestāžu
bērnu no piecu gadu vecuma apmācībai EUR 33 907,00.
3. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
EUR 12 508,00 mēnesī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- J.Gžibovska.
Pielikumā Nr. 12 :
12 (1) Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai 2022./2023. mācību gadam.
12 (2) Mērķdotācijas sadalījums pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 2022./2023. mācību gadam.
12 (3) Mērķdotācijas sadalījums interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2022./2023.mācību gadā.
Sagatavotājs: J.Gžibovska
Plkst. 11.33 zālē atgriežas deputāts O.Bērziņš.

35.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām
likmēm
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Caune)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar
Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība” 6.punktu un noteikumu “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un
valsts mērķdotācijas sadali” (apstiprināti 2022.gada 30.augusta Preiļu novada domes sēdē, protokols
Nr.16, 26§) 2.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 valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām
likmēm sekojoši:
1.1. izglītības metodiķa darba 0.800 likmes interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai
un programmu īstenošanas pārraudzībai.
1.2. pedagoģiskā darba 10 likmes interešu izglītības programmu īstenošanai (saskaņā ar
pielikumu)
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada izglītības pārvalde, Preiļu novada bērnu un
jauniešu centrs
Pielikumā Nr. 13 : Interešu izglītības programmas 2022./2023.mācību gads. Valsts budžeta
mērķdotācija (pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) interešu
izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm.
Sagatavotājs: Aija Caune
Plkst. 11.37 no zāles iziet deputāts A.Pastars.
Plkst. 11.40 zālē atgriežas deputāts A.Pastars.

36.§
Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2022. /2023. gada apkures sezonai
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Zīmelis, izsakās: M.Plivda)

2022.gada 26.septembrī Preiļu novada pašvaldībā saņemts SIA „Agrofirma „Turība”” vēstule
par siltumenerģijas piegādes tarifu. Piedāvātais siltumenerģijas piegādes tarifs uz 2022./2023.gada
apkures sezonu ir 1 MWh – EUR 68,00 (sešdesmit astoņi euro 00 euro centi), plus PVN 21%.
Pagājušā gada cena 2021./2022.gad apkures sezonā bija 1 MWh- EUR 54,23 bez PVN.
Preiļu novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
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. Slēgt līgumu ar SIA „Agrofirma „Turība””, reģ. Nr. 47703000195, par siltumenerģijas piegādi
2022./2023. gada apkures sezonai.
2. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu par 1 MWh- EUR 68,00 (sešdesmit euro 00 centi) bez PVN.
3. Noteikt maksu par siltumenerģiju dzīvojamās mājas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1, Riebiņos,
īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem EUR 68,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1 MWH.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

37.§
Par SIA Latgalija iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Vutnāne-Kojāne, izsakās: N.Dudeničs)

Saskaņā ar 2021.gada 10.augusta līgumu Nr. 4-26/2021/46 (turpmāk tekstā – Līgums) Par
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu
Aglonas ielā 24, Preiļos (turpmāk tekstā – Objekts), kur Preiļu novada pašvaldība ir Pasūtītājs, bet
SIA Latgalija – Būvuzņēmējs, Objekta nodošana ekspluatācijā bija jāveic līdz 2022.gada
5.septembrim. Akts par nodošanu ekspluatācijā tika parakstīts un Objekts nodots 2022.gada
9.septembrī. Līguma punkts 14.11. paredz iespēju Pasūtītājam piemērot līgumsodu Būvuzņēmējam
sakarā ar termiņa kavējumu (Ja Būvuzņēmējs kavē Līguma 4.3.punktā noteikto Būvdarbu izpildes
termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens
procents) apmērā no Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Līgumcenas). Uz Pasūtītāja pieprasījumu sniegt skaidrojumu par kavējuma
iemesliem SIA Latgalija 2022.gada 27.septembrī iesniedzis skaidrojumu “Par MDC datu
reģistrāciju”, kurā informē, ka darbi tika nodoti paredzētajā termiņā – 5.septembrī. Objekta
izpilddmērījumus veica SIA “B&B STRUKTŪRA”, kas iesniedza datus SIA “Mērniecības centrs”
būvju novietnes izpildmērījumu ievadīšanai administratīvās teritorijas vienotajā digitālajā kartē.
Lielās noslodzes dēļ SIA “Mērniecības datu centrs” izpildmērījumus reģistrēja tikai 8.septembrī.
Pamatojoties uz augstāk minēto un to, ka darbi tika pabeigti noteiktajā termiņā, SIA Latgalija lūdz
nepiemērot līgumā noteiktās soda sankcijas.
Civillikuma 1716. pants paredz: Līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest
sakarā ar savu saistību neizpildi vispār, nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā).
Pamatojoties uz Civillikuma 1716.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2021.gada 10.augusta līguma Nr. 4-26/2021/46 punktiem Nr. 4.3. un 14.11.,
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. Nepiemērot līgumsodu būvuzņēmējam SIA Latgalija par objekta Preiļu novada Bērnu un
jauniešu sporta skolas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu Aglonas ielā 24, Preiļos
nodošanas ekspluatācijā termiņa kavējumu.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

38.§
Par aizņēmumu investīciju projektam “Būvprojekta izstrāde “Preiļu pilsētas centra
teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta””
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Valaine, izsakās: A.Pastars)

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.3.1.4, Ministru kabineta
2022. gada 21. septembra rīkojumu nr. 643 par atbalstu pašvaldību investīciju projektam valsts
aizdevuma piešķiršanai , kā arī atbilstību Preiļu novada attīstības programmas Investīciju plāna
2022.-2025.gadam pozīcijai nr.80 un Preiļu novada pašvaldības veikto iepirkumu procedūru:

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta”,
(ident.nr. PNP 2022/38AK) rezultātiem,
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. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
investīciju projektam “Būvprojekta izstrāde “Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2.
un 3. kārta”” 107376 EUR apmērā. uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
2. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2024. gada jūnija
mēnesi.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un
inženiertehniskā daļa, Finanšu nodaļa.
Sagatavotājs: Ineta Valaine

39.§
Par izsoļu rezultātiem.
39.1.
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 30.08.2022. prot. Nr. 16.punkts 17.2. sēdes lēmumu, tika
izsludināta pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa SETRA S213RL ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads – 1991,
atsavināšanas trešā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents – Zemnieku saimniecība “Ramaņi”, reģ.Nr.42401020737.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 23. punktu: Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens izsoles
dalībnieks, šajā gadījumā, izsoles dalībnieks veic vienu soli un automašīnas galīgā pirkuma
maksa ir nosacītā sākumcena EUR 1728,00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit astoņi eiro un
00 centi) plus augšupejas solis EUR 100,00, t.i. EUR 1828,00 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit
astoņi eiro un 00 centi bez PVN).
4. Izsoles dalībnieks samaksājis nodrošinājumu EUR 173,00 apmērā, kas ieskaitāms pirkuma maksā.
Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 1655,00 kas jāsamaksā divu nedēļu laikā.
Pamatojoties uz ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu", likumu "Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un izsoles noteikumiem
(apstiprināti 30.08.2022. prot. Nr. 16.punkts 17.2.),
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa SETRA S213RL ar
valsts reģistrācijas numura zīmi HD4027, šasijas Nr.WKK17700001050226, izlaiduma gads
– 1991, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa SETRA S213RL
ar valsts reģistrācijas numura zīmi HD4027, pirkumu ar zemnieku saimniecību “Ramaņi”,
reģ.Nr.42401020737, par cenu EUR 1828,00 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi eiro
un 00 centi bez PVN).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 14 (1): Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

39.2.
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 30.08.2022. prot. Nr. 16.punkts 17.3. sēdes lēmumu, tika
izsludināta pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000, atsavināšanas
otrā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents – G. S., personas kods xxx-xxx.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 23. punktu: Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens izsoles
dalībnieks, šajā gadījumā, izsoles dalībnieks veic vienu soli un automašīnas galīgā pirkuma
maksa ir nosacītā sākumcena EUR 405,00 (četri simti pieci eiro un 00 centi) plus augšupejas solis
EUR 50,00, t.i. EUR 455,00 (četri simti piecdesmit pieci eiro un 00 centi bez PVN).
4. Izsoles dalībnieks samaksājis nodrošinājumu EUR 40,00 apmērā, kas ieskaitāms pirkuma maksā.
Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 415,00 kas jāsamaksā divu nedēļu laikā.
Pamatojoties uz ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu", likumu "Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un izsoles noteikumiem
(apstiprināti 30.08.2022. prot. Nr. 16.punkts 17.3.),
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI A6 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads –
2000, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI A6 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GF9658, pirkumu ar G. S., personas kods xxx-xxx, par cenu EUR
455,00 (četri simti piecdesmit pieci eiro un 00 centi bez PVN).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 14 (2): Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

39.3.
Par kustamās mantas - kokmateriālu- bērza finierkluču izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite, izsakās: A.Pastars, A.Zīmelis, J.Erts)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu- bērza finierkluču
330,14 m3 apjomā ,atsavināšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 14.09.2022. prot. Nr. 18. sēdes lēmumu, tika izsludināta
pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - kokmateriālu- bērza finierkluču 330,14 m3 apjomā,
atsavināšanas pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents – SIA “SELKO ĪPAŠUMI” Reģ. Nr. 45403018293.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu .6. punktu - Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, par
nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš iegūst izsoles objektu par objekta sākotnējo
nosacīto cenu un vienu izsoles soli, t.i. EUR 41 267,38 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti
sešdesmit septiņi eiro un 38 centi) plus augšupejas solis EUR 200,00, t.i. EUR 41 467,38
(četrdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit septiņi eiro un 38 centi) bez PVN.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis nodrošinājumu EUR 4126,74 apmērā, kas ieskaitāms pirkuma
maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir 37 340,64 EUR ,kas jāsamaksā divu nedēļu laikā.
Pamatojoties uz ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu", likumu "Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un izsoles noteikumiem
(apstiprināti 14.09.2022. prot. Nr. 18.),
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 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas - kokmateriālu- bērza finierkluču 330,14
m3 apjomā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas - kokmateriālu- bērza finierkluču
330,14 m3 apjomā, pirkumu ar SIA “SELKO ĪPAŠUMI” Reģ. Nr. 45403018293, par cenu
EUR 41 467,38 (četrdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit septiņi eiro un 38 centi) bez
PVN.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 14 (3): Izsoles protokols

Sagatavotājs: Vita Biezaite

39.4.
Par kustamās mantas – kokmateriālu- II šķiras skujkoku zāģbaļķu izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu- II šķiras skujkoku
zāģbaļķu 156,25 m3 apjomā, atsavināšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 14.09.2022. prot. Nr. 18. sēdes lēmumu, tika izsludināta
pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - kokmateriālu- II šķiras skujkoku zāģbaļķu 156,25 m3,
atsavināšanas pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu, 32.panta pirmo
daļu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes 2022.gada 14.septembra sēdes
lēmumu protokols Nr. 18.),
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 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu- II šķiras skujkoku zāģbaļķu,
atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu- II šķiras skujkoku zāģbaļķu
156,25 m3 apjomā, atsavināšanas otro izsoli, samazinot nosacīto cenu par 20 % un nosakot ka
izsoles sākumcena ir 12 500,08 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas kokmateriālu- II šķiras skujkoku
zāģbaļķu 156,25 m3 apjomā, 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. 14 (4) :Izsoles protokols ; izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

39.5.
Par kustamās mantas – kokmateriālu- kokmateriālu- bērza papīrmalkas izsoles rezultātiem.
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu- bērza papīrmalkas
860,86 m3 apjomā, atsavināšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 14.09.2022. prot. Nr. 18. sēdes lēmumu, tika izsludināta
pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - kokmateriālu- bērza papīrmalkas 860,86 m3 apjomā,
atsavināšanas pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu, 32.panta pirmo
daļu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes 2022.gada 14.septembra sēdes
lēmumu protokols Nr. 18.),
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 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu- kokmateriālu- bērza papīrmalkas,
atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu- bērza papīrmalkas 860,86 m3
apjomā, atsavināšanas otro izsoli, samazinot nosacīto cenu par 10 % un nosakot ka izsoles
sākumcena ir 89 098,50 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas kokmateriālu- bērza papīrmalkas 860,86
m3 apjomā, 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. 14 (5): Izsoles protokols; izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

40.§
Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības
iestādēm
(Ziņo: Ā.Vucāns, J.Gžibovska)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2022.gada 28.septembra Izglītības un zinātnes ministrijas
rīkojumu Nr. 296 ”Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām
un privātajām izglītības iestādēm 2022”.
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. Valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām-pašvaldību izglītības
iestādēm 2022.gadam sadalīt proporcionāli izglītojamo skaitam uz 01.09.2022., summā EUR
25526,00 (saskaņā ar IZM noteikto un pielikumu).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi –J.Gžibovska

Pielikumā Nr. 15: Mācību līdzekļu, mācību literatūras un digitālo un citu mācību līdzekļu iegādes
valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2022.gadam.
Sagatavotājs: Jolanta Gžibovska

41.§
Par apkures tarifu
41.1.
Par apkures tarifu saražotajam siltumam Stabulnieku ciemata katlu mājā
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Zīmelis)

Ņemot vērā energoresursu cenu pieaugumu ir nepieciešamība pārskatīt Stabulnieku ciemata
katlu mājā saražotā siltuma izmaksas un pārdošanas tarifu. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “d” apakšpunktu, kurā noteikts, ka tikai dome var
noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju,
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Stabulnieku katlu mājas siltumenerģijas pārdošanas tarifu EUR 1.71 m2 bez
PVN apkures sezonā.
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022. gada 1. novembri.
3. Lēmumu publicēt:
3.1. Preiļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”;
3.2. Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.preili.lv
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās
Pielikumā Nr. 16 (1) : Tarifa aprēķins
Sagatavotājs: Sanda Launerte
Deputāte M.Plivda balsos PRET, jo nebija iespējas savlaicīgi iepazīties ar lēmumprojektu.

41.2.
Par apkures tarifu saražotajam siltumam Silajāņu ciemata katlu mājā
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Zīmelis)

Silajāņu ciemata katlu māja līdz šim apkurināja Preiļu novada pašvaldībai piederošas ēkas.
2022.gada 14.jūnijā notika pašvaldības izsole nekustamajam īpašumam “Skolas”, Silajāņu pagasts,
Preiļu novads (kadastra nr. 7676 004 0455), kuru iegādājās privātpersona, kura šobrīd ir izteikusi
vēlmi saņemt siltumenerģiju no Silajāņu ciemata katlu mājas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “d” apakšpunktu,
kurā noteikts, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju,
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Silajāņu ciemata katlu mājas siltumenerģijas pārdošanas tarifu EUR 1.17 m2 bez
PVN apkures sezonā (67,95 Eur/Mwh).
2. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
3. Lēmumu publicēt:
2.1.
Preiļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”;
2.2.
Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.preili.lv
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
Pielikumā Nr. 16 (2): Tarifa aprēķins
Sagatavotājs: Sanda Launerte

41.3.
Par apkures tarifu saražotajam siltumam Galēnu ciemata katlu mājā
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Zīmelis)

Ņemot vērā energoresursu cenu pieaugumu ir nepieciešamība pārskatīt Galēnu ciemata katlu
mājā saražotā siltuma izmaksas un pārdošanas tarifu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta “d” apakšpunktu, kurā noteikts, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības piegādāto siltumenerģiju,
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" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Galēnu katlu mājas siltumenerģijas pārdošanas tarifu EUR 1.48 m2 bez PVN
apkures sezonā.
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022. gada 1. novembri.
3. Lēmumu publicēt:
3.1. Preiļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”
3.2. Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.preili.lv
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.
Pielikumā Nr. 16 (3) : Tarifa aprēķins
Sagatavotājs: Sanda Launerte

Sēdi slēdz plkst. 1218

Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 29.09.2022.

