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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļi
2022.gada 27.februārī
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Lāsma RUZĢE
Sēdē piedalās:
Andris Lazdāns - attālināti, Anita Brakovska, Ārijs Vucāns, Lauris Pastars, Ineta Anspoka, Iveta
Stare, Jāzeps Ivanāns, Juris Erts, Juris Vucāns , Nadežda Hļebņikova - attālināti, Pēteris Rožinskis attālināti, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Maruta Plivda, Oskars Bērziņš
Piedalās domes darbinieki un uzaicinātie:
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Aldis Adamovičs – Saeimas deputāts;
Skaidrīte Žukova – SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja;
Evija Gurgāne – Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja;
Aldis Buks – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs;
Ivars Pakers - Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks;
Attālināti ārkārtas domes sēdē piedalās:
Skaidra Mukāne – Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
Anete Urka – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
Inta Klindžāne – Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja;
Sandra Sprindža – Labklājības pārvaldes vadītāja.

Ārkārtas domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdes sākumā A.Adamovičs aicina ieturēt klusuma brīdi, pieminot cietušos karadarbībā Ukrainā.
A.Adamovičs izklāsta sev pieejamo aktuālo informāciju par notikumiem un situāciju Ukrainā.

Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns iepazīstina ar izsludinātās ārkārtas novada domes sēdes darba kārtības
jautājumu.
DARBA KĀRTĪBA

1. Par pašvaldības atbalstu Ukrainai.
1.§
Par pašvaldības atbalstu Ukrainai
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Zīmelis, izsakās: M.Plivda, I.Stare, J.Erts, O.Bērziņš, L.Pastars, J.Vucāns, R.Rubins,
S.Žukova, S.Sprindža, S.Mukāne, A.Urka, A.Adamovičs)

Sakarā ar Krievijas Federācijas uzsākto militāro agresiju Ukrainā un ņemot vērā to, ka Preiļu
novada pašvaldībai parakstīts sadarbības līgums ar Ukrainas sadraudzības pilsētu Nižina.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 97.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Tiek dots vārds deputātiem un sēdes dalībniekiem izteikt savu viedokli un ierosinājumus atbalstam
Ukrainas tautai.
M.Plivda: Jādomā par bēgļu uzņemšanu, jāvāc ziedojumi (gan naudas līdzekļi, gan sadzīves lietas).
Jāpārdomā nepieciešamo lietu saraksti.
Ā.Vucāns: Līdz šim brīdim nav pieteikušies daudzi novada iedzīvotāji, kas varētu uzņemt bēgļus,
tāpēc būtu nepieciešams rīkot sapulci ar pagastu pārvalžu vadītājiem, kas varētu uzrunāt sava pagasta
iedzīvotājus. Pašvaldība nodrošinās telpas internātos, taču svarīga ir ģimeniskā vide bēgļu
uzņemšanai. Palīdzības sniegšanas organizēšana būs ilgstošs process.
A.Urka ziņo, ka līdz šim ir saņemti pieteikumi no 34 cilvēkiem, taču tikai 10 no tiem piedāvā
mājvietu, pārējie piedāvā cita veida palīdzību.
J.Erts: Būtu nepieciešams izveidot atsevišķu e-pastu vai tālruni, kur griezties pēc informācijas,
saistībā ar Ukrainu.
S.Sprindža ziņo, par izveidoto darba grupu, tās aktuālajiem jautājumiem, saistībā ar palīdzības
sniegšanu. Tiek veidots pasākumu plāns palīdzības sniegšanai, jautājumā par izmitināšanu tiek
norādītas viesnīcas un viesu nami.
Ā.Vucāns ziņo par piešķiramo finansējumu atbalstam 5 000 EUR apmērā no pašvaldības budžeta.

A.Adamovičs aicina iesūtīt sev interesējušos jautājumus, lai viņš tos varētu pārrunāt ar ministriem
valdībā.
M.Plivda ierosina: ja uz pašvaldību nāk jebkāda veida informācija saistībā ar karadarbību Ukrainā,
tad nodot to tālāk visiem deputātiem, lai zinātu kā rīkoties un ko teikt iedzīvotājiem, kad tiek uzdoti
jautājumi deputātiem.
J.Erts ierosina atjaunot operatīvās apziņošanas sistēmu.
O.Bērziņš ierosina ieplānotos pasākumus, solidarizējoties ar Ukrainu, vai atcelt, vai pārvērst
labdarības un ziedojumu akcijās. Deputāti atbalsta šo ideju.
Detalizēti viedokļi un ierosinājumi atspoguļoti audioierakstā.
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Paust nosodījumu Krievijas Federācijai sakarā ar agresiju un karadarbību Ukrainā, atbalstīt
Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Izteikt atbalstu Preiļu novada sadraudzības
pilsētai Ukrainā Nižina.
2. Sniegt materiālu atbalstu Ukrainai sakarā ar karadarbību valstī, ziedojot Ukrainas atbalsta
organizācijām sakarā ar karadarbību valstī EUR 5 000,00 apmērā no pašvaldības 2022.gada
budžeta sadaļas „pārējā sociālā palīdzība”.
3. Uzdot Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Preiļu saimnieks” un SIA „Preiļu
slimnīca” valdēm līdz 2022.gada 1.martam iesniegt priekšlikumus pašvaldībā par iespējām
piešķirt visa veida atbalstu patvēruma meklētājiem no Ukrainas.
4. Uzdot Kultūras un tūrisma pārvaldei sadarbībā ar kultūras iestādēm rīkot pasākumus Ukrainas
atbalstam.
5. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības daļa, SIA “Preiļu saimnieks”, SIA
“Preiļu slimnīca”.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne
Nosūtīt: Finanšu un grāmatvedības daļai, SIA “Preiļu saimnieks”, SIA “Preiļu slimnīca”.

Sēdi slēdz: plkst. 15.22

Novada domes priekšsēdētājs

______________________

Ā. Vucāns

Protokolists

______________________

L. Ruzģe

Protokols parakstīts 2022.gada 28.februārī

