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Ej savu laimi nākotnei kalt
Ar gara spēku, savu prātu un sirdi.
Ej savu ikdienu spodrināt, ej
Pret straumi, vēju un lietu.

Preiļu novada dome sveic Zinību dienā
un skolotājiem, skolēniem,
studentiem un vecākiem jaunajā
mācību gadā novēl neizsīkstošu
enerģiju, sirdsdegsmi un prieku.
Lai jums dzimst radošas,
drosmīgas idejas un īstenojas ieceres!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Preiļos norisināsies otrā Jāzepa Pīgožņa
balvas «Par labāko Latvijas ainavu
glezniecībā» pasniegšanas ceremonija

17. septembrī plkst. 14.00 Preiļu Kultūras nama lielajā zālē norisināsies otrās Jāzepa Pīgožņa balvas «Par labāko Latvijas ainavu
glezniecībā» pasniegšanas ceremonija un Otrā Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā mākslas plenēra noslēgums.
Pasākumā muzicēs folkloras kopa «Daugmale», vadītāja – etnomuzikoloģe Marta Vaivode. Kultūras nama izstāžu zālē būs apskatāma otrā
Jāzepa Pīgožņa balvas «Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā» konkursa izstāde.
Pasākumu organizē Preiļu novada dome, Rīgas dome, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Rīgas Sv. Pētera baznīca.
Pateicamies par atbalstu Pīgožņu dzimtai!

Salas pamatskolas direktores
amatā apstiprināta Anita Vjakse

Šī gada 21. jūlija ārkārtas domes sēdē Preiļu novada deputāti
Salas pamatskolas direktores amatā apstiprināja Anitu Vjaksi.
Anita Vjakse Salas pamatskolā strādā no 1989. gada par vizuālās
mākslas, mājturības, informātikas skolotāju. Viņas līdzšinējā darba
pieredze bija saistīta ar skolotājas darbu, lietvedības darbu kārtošanu
un darbu skolas rakstītajos projektos.
Ar 30. jūnija domes sēdes lēmumu Salas pamatskolas iepriekšējā
direktore Valentīna Liniņa tika atbrīvota no ieņemamā amata pēc
pašas vēlēšanās. Konkursā uz vakanto direktora amatu bija pieteicies
tikai viens kandidāts – Anita Vjakse. Komisija 5 cilvēku sastāvā, kas
tika izveidota pretendentu izvērtēšanai, pēc pieteikuma izvērtēšanas
un darba intervijas nolēma Anitas Vjakses kandidatūru virzīt
iecelšanai Salas pamatskolas direktora amatā uz domes sēdi.
Lēmums par Anitas Vjakses apstiprināšanu amatā stājas spēkā pēc
saskaņojuma saņemšanas no LR Izglītības un zinātnes ministrijas «Izglītības likumā» noteiktajā kārtībā.
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Preiļu PII «Pasaciņa» rudenī atvērs
vēl vienu mazbērnu grupiņu

30. jūnija domes sēdē deputāti atbalstīja Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» vadītājas Daces Verbickas iesniegumu par
papildu štata vienību izveidošanu un finansējuma piešķiršanu 7010
eiro apmērā jaunizveidotajai pirmsskolas bērnu grupiņai. Līdz ar
to no 1. septembra bērnudārzā tiks izveidotas 3 jaunas amata
likmes – divas pirmsskolas izglītības skolotāja un viena – skolotāja
palīga amata likme.
Vēl viena jauna mazbērnu grupiņa PII «Pasaciņa» tiek atvērta, jo
mazākumtautību grupa no jaunā mācību gada tiek pārcelta uz Preiļu
2. vidusskolas telpām A. Paulāna ielā 2. Grupiņa paredzēta jaukta
vecuma bērniem no 3 gadiem.
Kā norādīja PII «Pasaciņa» vadītāja Dace Verbicka, saistībā ar to, ka
Preiļos ir daudz bērnu vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, sākoties jaunajam
mācību gadam, Celtnieku ielā mazbērniem būs pieejamas 4, savukārt
Mehanizatoru ielā – 2 grupiņas.
Preiļu novadā visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma tiek nodrošināta
vieta pirmsskolas izglītības iestādē. 25. augusta domes sēdē apstiprinātā jaunā Preiļu PII «Pasaciņa» bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība nosaka, ka bērni turpmāk nav jāpiesaka reģistrācijai bērnudārzā
no dzimšanas brīža, kā tas bija iepriekš – iedzīvotāji var vērsties
izglītības iestādē ar lūgumu nodrošināt vietu, kolīdz bērns ir sasniedzis
1, 5 gadu vecumu.
Ilona Vilcāne

Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala.
Tā ir zilo ūdeņu skavā
Neskartā zemes malā.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums –
Tā ir mana vara.

Sveicu Zinību dienā!
Novēlu radošu, veiksmīgu, spēka un izturības pilnu jauno mācību gadu skolēniem
un studentiem, pedagogiem un vecākiem!
LR 12. Saeimas deputāts
Aldis Adamovičs

Aicina darbā pirmskolas izglītības skolotājus

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa» ar 2016. gada 1. septembri steidzami vajadzīgi
darbā 2 pirmsskolas izglītības skolotāji uz noteiktu laiku.
Nepieciešamā izglītība – augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai
sākumskolas skolotāja kvalifikācija.
Papildu informācija pa tālruni 65321503 vai 26622712.

Studenti aicināti pieteikties mācību stipendijai

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu
fonds» kopā ar stipendijas devējiem – Preiļu novada domi – aicina jauniešus pieteikties stipendijas saņemšanai STUDIJĀM AUGSTSKOLĀS
2016./2017. mācību gadā.
Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar Preiļu
novada domes 2016. gada 10. februāra Saistošajiem
noteikumiem Nr.2016/01. «Par Preiļu novada 2016.
gada pamatbudžetu» studentiem, kuri mācās Latvijas
valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās.
Ar 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes
lēmumu Nr.11 noteiktas šādas atbalstāmās profesijas:
• acu ārsts – oftalmologs,
• internists
• ķirurgs,
• traumatologs,
• dermatologs,
• ginekologs,
• rehabilitologs,
• vecmāte,
• bērnu māsa,
• vetārsts,
• ģimenes ārsts,
• stomatologs,
• arhitekts,
• būvinženieris,
• inženieris – enerģētiķis.

Stipendijas tiek piešķirtas studentiem, kuriem
sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm
un kuri pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu
un mācās:
• pilna laika 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmās,
sākot no 2. kursa, studiju specialitātē – ārstniecība,
sākot no 3. kursa;
• maģistrantiem un rezidentiem;

Pieteikuma iesniegšanas vieta: Nodibinājums
«Viduslatgales pārnovadu fonds», Tirgus laukums
1, Preiļi, Preiļu novads.

Pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2016. gada
1. augusta līdz 15. septembrim.

Iesniedzamie dokumenti:
• nodibinājumam adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā studiju kvalifikācija
vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums,
augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi,
valsti, tālruņu numurus), studiju uzsākšanas gads
augstskolā, studiju ilgums (gados),
• iegūtās izglītības dokumenta kopija,
• izziņa no augstskolas par studiju faktu,
• sekmju izraksts vai «Sekmju grāmatiņas» noraksts par studiju periodu,
• rekomendācija vai raksturojums no izglītības
iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents,
• pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba
attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba
devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.
Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt
rakstītiem valsts valodā vai dokumentam tiek pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Iesniegtos pieteikumus izvērtē stipendiju komisija
5 cilvēku sastāvā.
Stipendija tiek piešķirta uz visu mācību laiku
un tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā
kontā katru mēnesi. Stipendijas tiek piešķirtas neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto
stipendiju.

Stipendijas apmērs:
• pilna laika augstākās izglītības programmās
studējošajiem – 90 % no valstī noteiktās minimālās
algas,
• maģistrantūrā un rezidentūrā studējošiem –
100 % no valstī noteiktās minimālās algas.

Sīkāka informācija nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» mājas lapā www.vlpf.lv un Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv. Neskaidrību
gadījumā raksti vlpf@inbox.lv, zvani pa telefonu 29988509 – Janīnai,
22026684 – Valijai, vai nāc uz Viduslatgales pārnovadu fondu – Tirgus
laukumā 1, Preiļos.

Preiļu Valsts ģimnāzijai – 20

19. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzija aicina uz 20 gadu pastāvēšanas
pasākumu un absolventu salidojumu. Salidojumā ģimnāzijai tiks piešķirts Jāņa
Eglīša vārds.
Sekojiet informācijai un būsiet mīļi gaidīti ģimnāzijas dzimšanas dienas sarīkojumā!
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Preiļos krāšņi nosvinēti novada svētki

P

Latvijas spēkavīru čempināta posms Preiļu parka estrādē

Svētku dievkaplojums Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā

irmā svētku diena iesākās
ar Preiļu Grāmatu svētkiem,
ko palīdzēja atklāt Preiļu Krauklis
ar saviem palīgiem – mazajiem
krauklēniem. Grāmatu svētku ietvaros notika aktivitātes dažāda vecuma grāmatmīļiem – literāro lasījumu brīvais mikrofons, tikšanās
ar rakstnieci Noru Ikstenu, pirtnieci
Anitu Reščenko, bija skatāms teatralizēts uzvedums bērniem, kinologu
paraugdemonstrējumi u.c.
Svētku dienās un vakaros skanēja dažādi koncerti – intīmākā
gaisotnē aizritēja Preiļu novada
kultūras centra senioru vokālā ansambļa «Kaļinuška» uzstāšanās
viesu mājas «Pie Pliča» dārzā, savukārt pilnu Preiļu lielo estrādi
pulcēja dziedātājs Intars Busulis
ar pavadošo Abonementa orķestri.
Bērniem jautrus brīžus sagādāja
muzikāli teatrāla dziesmu, dzejas
un dejas izrāde «Svētki Brīnumskapī», bet jauniešus disko vakarā
izklaidēja Dvīnes un Makree, Bandmaster un reperu apvienība OLAS.
Kā ierasts, augstu profesionālo līmeni gan dejā, gan dziesmā rādīja mūsu novada tautas mākslas kolektīvi.
Svētku laikā notika arī tikšanās
ar Preiļu Kultūras namā apskatāmās izstādes «Trīs skatpunkti»
autoriem – Jāni Plivdu un Voldemāru Kokoreviču. Tās laikā notika ne
tikai kopīga Preiļu himnas dziedāšana, bet arī dalīšanās atmiņas par
tās tapšanas gaitu, kas daudziem
klātesošajiem atklāja līdz tam nezināmas nianses.
Aktīva dalība dažādās fiziskajās aktivitātes vēlreiz apliecināja,
ka mūsu novadā dzīvo sportiski
cilvēki – tika aizvadītas makšķerēšanas sacensības, pludmales volejbola un futbola turnīri un Preiļu
novada atklātā čempionāta galda
tenisā 1. kārta. Jaunieši un bērni
varēja gūt iedvesmu, vērojot enerģiskos ielu deju paraugdemonstrējumus «Royal Summer Jam», savukārt vīri – ne tikai just līdzi Latvijas spēkavīriem, bet arī izmēģināt
savus spēkus.
Svētku kulminācija kā katru
gadu bija Preiļu novada iestāžu,
uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un viesu krāšņais gājiens uz
estrādi, kas noslēdzās ar balonu
pacelšanos zilajās debesīs. Svētku
viesus uzrunāja un sveica Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda – paldies tika teikts sakoptāko īpašumu saimniekiem,
Latvijas IV Olimpiādes 1.–6. vietu
ieguvējiem un treneriem, sumināti
tika arī ciemiņi.
Preiļi ir ģimenēm un bērniem
draudzīga pilsēta gan ikdienā, gan
svētkos, tāpēc īpaši daudz bija

Kā ierasts, augusta beigās – šogad no 19. līdz 21. augustam – Preiļos tika svinēti novada svētki. Lai gan iepriekšējās nedēļās likās, ka
Latvijā iestājies pāragrs rudens, šajā nedēļas nogalē preiliešus un svētku viesus lutināja patiesi vasarīgs, saulains laiks, kas ļāva izbaudīt
daudzveidīgo programmu no rīta līdz pat vēlai naktij. Svētkus ar savu klātbūtni pagodināja arī mūsu Goda pilsoņi Jānis Streičs un Bruno
Davio no Francijas, kā arī viesi no sadraudzības pilsētām – Utenas Lietuvā un Glubokoje Baltkrievijā.

Ielu deju paraugdemonstrējumi «Royal Summer Jam»

mazo svinētāju, kas tika lutināti ar
dažādām izklaidējošām aktivitātēm un arī izglītojošiem pasākumiem.
Arī svētkos par mūsu novada
cilvēku garīgo labklājību rūpējās

abi pilsētas dievnami – svētdienas
rītā Preiļu Vecticībnieku baznīcā
un Preiļu Romas katoļu draudzes
baznīcā notika svētku dievkalpojumi «Aizlūgums par Preiļu novada
iedzīvotājiem».

Preiļu novada kultūras centra deju kopa «Gaida»

Svētki bija izdevušies, priecēja
gan preiliešus, gan daudzos viesus
no tuvākiem un tālākiem novadiem un arī ārzemēm. Pateicamies
par atbalstu «Swedbank», «SEB
banka», kā arī ieguldījumu pārvaldes

AS «INVL Asset Management».
Īpašs paldies jauniešiem – brīvprātīgajiem, kas palīdzēja daudzos
mazākos un lielākos darbos. Un –
uz tikšanos nākamgad!
Ilona Vilcāne

Svētku gājiens. Estrādē ienāk SIA «Preiļu Slimnīca» kolektīvs

Sakoptāko īpašumu saimnieku godināšana. Diplomu saņem SIA «Preiļu
saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks

Senioru ansambļa «Kaļinuška» koncerts

Uzstājas Intars Busulis ar Abonementa orķestri
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Noslēdzies konkurss par sakoptāko īpašumu novadā

Piekto gadu pēc kārtas novadā norisinās īpašumu sakoptības
skate. Šogad izvērtēšanai dažādās nominācijās bija pieteikti 18
īpašumi. Preiļu novada svētkos, 20. augustā, Preiļu parka estrādē
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un konkursa
komisijas priekšsēdētāja, Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma
daļas vadītāja Vita Patmalniece pasniedza pateicības un balvas skates dalībniekiem. Lūk, arī šī gada rezultāti:

Grupa «Ģimenes mājas pilsētu
un ciemu teritorijā»
Pirmā vieta grupā tika piešķirta
īpašumam «Pūces» Preiļu pagastā,
īpašnieki – Volontu ģimene (attēlā
pa labi). Otro vietu ieguva īpašums Viļānu ielā 19, Preiļos, īpašnieki – Rusiņu ģimene. Trešā vieta
tika piešķirta īpašumam «Vēris»
Saunas pagasta Smelteru ciemā,
īpašnieki – Puduļu ģimene.

Pateicība par dalību konkursā –
īpašumam Skolas ielā 29, Pelēčos,
īpašnieki – Rubinu ģimene.

Grupa «Viensētas pagastu
teritorijās»
Pirmā vieta grupā tika piešķirta
īpašumam «Dzirnavas» Saunas pagastā, īpašniece Zinaīda Adamoviča (attēlā pa kreisi). Pamatojoties
uz žūrijas lēmumu šai grupā tika

piešķirtas divas otrās vietas: īpašumam «Linsētas» Pelēču pagastā,
īpašnieki – Linkeviču ģimene un
īpašumam «Ielejas» Aizkalnes pagasta Želvu ciemā, īpašnieks –
Andris Kažemāks. Trešo vietu ieguva īpašums «Staburadze» Preiļu pagastā, īpašnieki – Puzaku ģimene.
Pateicību par dalību konkursā
saņēma īpašums «Strauti» Saunas
pagastā, īpašnieki – Bricu ģimene.

Grupa «Daudzdzīvokļu mājas»
Pirmā vieta grupā tika piešķirta
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Celtnieku ielā 5, Preiļos, mājas
vecākā – Jadviga Ciša. Otro vietu
ieguva daudzdzīvokļu dzīvojamā

māja A. Upīša ielā 6, Preiļos, mājas vecākā – Svetlana Stabulniece.
Saskaņā ar žūrijas lēmumu šai
grupā tika piešķirtas divas trešās
vietas – daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai Saltupes ielā 1, Preiļos,
mājas vecākā – Tekla Smilga, un
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Saltupes ielā 5, Preiļos, mājas
vecākā –Lilita Staškeviča.

Grupa «Iestādes, organizācijas
un uzņēmējsabiedrības»
Pirmā vieta grupā piešķirta īpašumam z/s «Kalni»– vīna darītavai
Pelēču pagasta Ārdavā, īpašniece –
Irena Koleda. Otro vietu saņēma
SIA «Preiļu saimnieks» īpašums –

administratīvā ēka Liepu ielā 2,
Preiļos.

Grupa «Valsts
un pašvaldību iestādes»
Pirmā vieta grupā tika piešķirta
īpašumam – Pelēču pagasta pārvaldes ēka Pelēčos, pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne. Otro vietu
ieguva īpašums – Salas pamatskola,
direktore – Anita Vjakse. Trešajā vietā īpašums – Ārdavas bibliotēka
un saieta nams.
Katras grupas pirmo triju vietu
īpašnieki saņēma diplomus un naudas balvas, pārējie konkursa dalībnieki saņēma pateicības par
piedalīšanos un dāvanu kartes no
pašvaldības.

Izskanējis otrais Starptautiskais autorleļļu festivāls

2. Starptautiskā autorleļļu festivāla atklāšanas ceremonija

Preiļu mākslinieka Aleksandra Ņesterjuka darinātais motocikls

Irina Gorjunova pasniedz savu autorlelli Preiļu
novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai

Skatītāju simpātiju balvu saņem Aleksandrs Ņesterjuks

No 19. augusta līdz 21. augustam Preiļos norisinājās 2. Starptautiskais autorlelļu festivāls «Leļļu vasara Preiļos». Ar leļļu izstādi
Preiļu kultūras namā, izcilu mākslinieku meistarklasēm bērniem
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā un leļļu meistaru piedāvāto darbu
izlozi autorleļļu svētki bija krāšņi un piesaistīja gandrīz 10 000 apmeklētāju.

Uz festivālu bija ieradušies
35 leļļu meistari no 10 pasaules
valstīm – Nīderlandes, Vācijas, Itālijas, Izraēlas, Igaunijas, Lietuvas,
Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas
un Ukrainas. Starp leļļu meistariem
bija gan starptautiski atzīti mākslinieki, kuri savu meistarību rāda
jau daudzus gadus, gan tādi, kuri

leļļu pasaulei pievienojušies nesen.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā norisinājās meistarklases bērniem, kurās mākslinieku vadībā varēja apgūt dažādas radošas iemaņas, savukārt Preiļu Kultūras namu
piestrāvoja leļļu mākslinieku radošo ideju un fantāzijas lidojums.
Izstādes laikā apmeklētāji varēja

piedalīties balsojumā un noteikt
skatītāju simpātiju, un 20. augustā –
svētku dienas noslēguma pasākumā – Preiļu parka estrādē Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pasniedza skatītāju simpātiju balvas trim māksliniekiem,
par kuru lellēm bija nodots visvairāk izstādes apmeklētāju balsu. Balvas – Preiļu fotomākslinieka Igora Pliča veidotos fotoalbumus –
saņēma mākslinieces no Vācijas –
Silvija Vezera un Sju Ling Vanga,
kā arī izstādes dalībnieks no Preiļiem Aleksandrs Ņesterjuks.
Festivāla pēdējā dienā kultū-
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No kreisās: mākslinieces Natālija Iunina un Ženija Libinzona

Tiek izlozēta viena no Vladlenas autorlellēm

ras namā notika izloze, kurai savus
darbus bija atvēlējuši vairāki festivāla mākslinieki. Visi izlozes dalībnieki, kuri bija noziedojuši vismaz 20 eiro Preiļu pils logu un
durvju atjaunošanai, saņēma kāda mākslinieka lelli vai veidoto
mākslas darbu.
2. Starptautiskais autorleļļu festivāls «Leļļu vasara Preiļos» ir izskanējis, organizatori ir saņēmuši
un joprojām saņem daudz pateicības vārdu no svētku apmeklētājiem un pašiem māksliniekiem. Ieguvums nav mērāms naudas izteiksmē, bet gan tādās skaistās lie-

tās kā tikšanās, draudzības stiprināšana starp dažādu valstu pārstāvjiem, iedvesma un sirsnība.
Festivālu organizēja Preiļu novada dome un Preiļu novada Kultūras centrs kopā ar Preiļu leļļu
mākslinieci Vladlenu un viņas ģimeni. Pateicamies visiem, kuri bija iesaistīti festivāla sagatavošanā
un darbojās, lai tas sekmīgi noritētu! Paldies izstādes apmeklētājiem, Preiļu novada iedzīvotājiem
un viesiem!
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Preiļu novada VÇSTIS

l LABKLĀJĪBAS PĀRVALDES INFORMĀCIJA

Pieņem iesniegumus
pabalstam mācību
līdzekļu iegādei

Preiļu novada Labklājības pārvalde ir
uzsākusi iesniegumu pieņemšanu pabalstam
mācību līdzekļu iegādei skolēnam. Tiesības
saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir
Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušai
ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes
statuss un kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no
Preiļu novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kā arī aizbildnībā nodotam bērnam, ja
par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi
Preiļu novada bāriņtiesa. Pabalsts ir vienreizējs

un tā apmērs vienam skolēnam ir 40,00 eiro
gadā.
Iesniegumus pabalsta saņemšanai pieņemsim
augustā un septembrī, tāpēc aicinām Preiļu
pilsētas un Preiļu pagasta ģimenes iesniegt iesniegumus Labklājības pārvaldē (Aglonas iela
1a, Preiļos), savukārt Aizkalnes, Pelēču, Saunas
pagasta iedzīvotājus griezties pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs.
Aicinām arī Preiļu novada pamata dzīvesvietu
deklarējušo daudzbērnu ģimenes Labklājības
pārvaldē iesniegt iesniegumus par pabalsta –
50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu
pirmskolas izglītības iestādē saņemšanu.
Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu līdz
tekošā mācību gada beigām, tāpēc katru gadu
pieprasāms no jauna.

No 2015. gada 29. decembra spēkā esošie
Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumi
paredz, ka par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta
ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to
skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā
esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību.
Daudzbērnu ģimenes, kurā pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību, likumiskais pārstāvis papildus iesniegumam Labklājības pārvaldē iesniedz
izziņu no izglītības iestādes.
Laipni lūdzam Preiļu novada Labklājības
pārvaldē!

Noslēdzies konkurss
uz Labklājības
pārvaldes direktora
vietnieka sociālajos
jautājumos amatu

Labklājības pārvaldē ir noslēdzies konkurss uz vakanto direktora vietnieka amatu sociālajos
jautājumos un kā piemērotākā no
sešiem pretendentiem tika atzīta
Irēnas Stašulānes kandidatūra.
Līdz šim Irēna Stašulāne pildīja
sociālā darbinieka pienākumus.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem Preiļu novadā/pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība ir noslēgusi
sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas
reģionu par sadarbību projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.
Lai pilngadīgas personas ar garīga
rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli
patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo
atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot
aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek
piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus
sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus
piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība
visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un
nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām
un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.
Projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» ietvaros
noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus
ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu
gadu periodā ikvienai pilngadīgai personai
ar garīga rakstura traucējumiem, kura potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes

institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai
ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes
grupa), ja tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām
konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu
saņemšanai.

Atbilstoši 2015. gada 16. jūnija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.313, šī projekta
ietvaros personas ar garīga rakstura traucējumiem papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem varēs saņemt arī šādus sabiedrībā
balstītus pakalpojumus:
• aprūpe mājās,
• dienas aprūpes centrs,
• specializētās darbnīcas,
• grupu dzīvokļi,
• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums,
• speciālistu konsultācijas un individuālais
atbalsts,
• atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta
«Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» līdzekļiem.
Lai saņemtu pakalpojumus, pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts

ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte
(I vai II invaliditātes grupa), ir jāpiesakās
individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Preiļu novada Labklājības pārvaldē. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota «Atbalsta intensitātes
skalas» metodika. Izvērtēšanu veiks un
atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki, pēc nepieciešamības piesaistot psihiatru un ergoterapeitu.
Aicinām pieteikties uz individuālo izvērtēšanu Preiļu novada Labklājības pārvaldē,
Aglonas ielā 1a, Preiļos, Preiļu novadā, tālr.
65323200 vai pagastos pie sava sociālā darbinieka.
Projektu «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» īsteno Latgales Plānošanas reģions sadarbībā
ar reģiona pašvaldībām un VSAC «Latgale».
Visa projekta laikā:
Tiks novērtētas 462 personas ar garīga
rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu,
kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.
387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un
dienas centros, specializētās darbnīcas,
grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un
cita veida atbalsts.

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem
saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Projekta laikā samazināsies bērnu skaits
iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.
Sabiedrībai tiks sniegta informācija par
cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem
traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug
ārpus ģimenēm.
Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto
informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi
Latgales reģiona pašvaldībās, projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» ietvaros paredzēts izstrādāt
Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā,
plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei
(piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).
Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai Latgales
Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.
Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada
31. decembrim.
Vairāk par projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» aktivitātēm lasiet
http://www.latgale.lv/lv/di

Atbalsta pasākumi bērniem ar invaliditāti
un viņu vecākiem tiks sniegti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā» ietvaros.
Vienlaikus notiks arī visu Latgales
reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai
saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus,
lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par
aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.

Projektu «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» īsteno:
Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar
reģiona pašvaldībām un VSAC «Latgale».
Visa projekta laikā tiks novērtētas 462
personas ar garīga rakstura traucējumiem,
505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem
un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni,
lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi
viņiem ir visnepieciešamākie.
387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas
centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida
atbalsts. 3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Projekta laikā samazināsies bērnu
skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.
Sabiedrībai tiks sniegta informācija par
cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem
traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug
ārpus ģimenēm.
Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai Latgales
Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.
Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada
31. decembrim.
Vairāk par projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» aktivitātēm lasiet
http://www.latgale.lv/lv/di

Preiļu novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Preiļu novada Labklājības pārvalde uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:
1) «atelpas brīža» pakalpojums
2) aprūpes pakalpojums
3) sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta
«Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem».
«Atelpas brīža» pakalpojumu un aprūpes
pakalpojumu ir iespēja saņemt jau šobrīd,
vēršoties mūsu pašvaldības sociālajā dienestā
ar iesniegumu par vēlmi saņemt minēto pakalpojumu.
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas, vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem
un kuriem noteikta invaliditāte, jāpiesakās
individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta
plāna izstrādei savas pašvaldības sociālajā
dienestā!
Izvērtēšanas mērķis ir nevis uzstādīt
diagnozi, bet saprast, kā bērnam trūkst, lai

viņš justos labāk, tātad – kāds atbalsts viņam nepieciešams.
Bērna individuālo izvērtēšanu veiks profesionāli speciālisti, nosakot, kas bērnam
papildus nepieciešams, lai uzlabotu viņa veselības stāvokli. Tādējādi tiks identificēti
atbalsta pasākumi, kas viņam un viņa vecākiem ļaus saņemt atbalsta pasākumus projekta īstenošanas laikā. Jāuzsver, ka rehabilitāciju varēs saņemt ne tikai pats bērns, bet
arī viņa vecāki.
Individuālajai izvērtēšanai var pieteikt
ikvienu Latgales reģiona pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu līdz
17 gadiem (ieskaitot), kuram ir noteikta invaliditāte. Papildus uz atbalstu var pretendēt
arī bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem,
kuri dzīvo ģimenēs, likumiskie pārstāvji, arī
audžuģimene – gadījumos, ja bērns dzīvo
audžuģimenē.
Lai pieteiktos uz individuālo izvērtēšanu,
bērna ar invaliditāti vecākus, likumiskos
pārstāvjus vai audžuģimenes aicinām vērsties
ar iesniegumu Preiļu novada Labklājības
pārvaldē, Aglonas ielā 1a, Preiļos, Preiļu
novadā vai pagastos pie sava sociālā darbinieka.
Piesakot bērnu individuālai izvērtēšanai, līdzi jāņem dokuments, kas apliecina
bērna pārstāvības tiesības, un VDEĀVK
atzinums par to, ka bērnam piešķirta invaliditāte, vai bērna invalīda apliecība.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi
Latgales reģiona pašvaldībās, projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» ietvaros paredzēts izstrādāt
Latgales reģiona deinstitucionalizācijas
plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam,
tehnikai).
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PREIļu NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKuMI
1.

25.1 1. Domes priekšsēdētājam;
25.1 2. Domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības un kultūras jautājumos – priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos un speciālo pilnvarojumu gadījumos;
25.1 3. Domes priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un novada attīstības jautājumos – priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos un speciālo pilnvarojumu gadījumos;
25.1 4. Domes izpilddirektoram – atbilstoši Domes nolikumam, priekšsēdētāja pilnvarojumam un speciālo pilnvarojumu gadījumos.»
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2016. gada 30.jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr.11, 1.§.

PREIļu NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr.2016/11

«Grozījumi Preiļu novada domes 2009. gada 1. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2009/01 «Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

01.06.2016.

Izdoti pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu.

Izdarīt Preiļu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2009/01 «Preiļu novada pašvaldības nolikums» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu sekojošā redakcijā:
«3.pielikums Preiļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija nolikumam»;
2. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu sekojošā redakcijā:
«4. Dome no deputātu (turpmāk tekstā – deputāts) vidus ievēlē Domes priekšsēdētāju,
Domes priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgo komiteju (turpmāk tekstā – komiteja) locekļus. Domes kā lēmējvaras struktūru un komiteju pārraudzībā esošās komisijas nosaka šī
nolikuma 3. pielikums.»
3. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu sekojošā redakcijā:
«5. Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde – Preiļu novada dome (turpmāk – administrācija), kas ir pašvaldības izpildorgāns, un kas nodrošina pašvaldības lēmējinstitūcijas
Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Centrālās administrācijas struktūru un pakļautību nosaka šī nolikuma 3. pielikums.
Centrālā administrācija ir pakļauta Domes priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekiem. Centrālo administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors un, ja nepieciešams, šajā
nolikumā noteiktajos ietvaros – izpilddirektora vietnieki.
Centrālā administrācija darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas
struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz centrālās administrācijas nolikumu un administrācijas struktūrvienību nolikumiem (reglamentiem), ja Dome tādus ir apstiprinājusi.»
4. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu sekojošā redakcijā:
« 6. Domes priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekiem, izpilddirektoram (izpilddirektora vietniekiem) pakļautās centrālās pašvaldības administrācijas daļas, darbiniekus
un struktūrvienības, kā arī Domes padotībā esošās pašvaldības iestādes un pārraudzībā
esošās kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, nosaka šī nolikuma
3. un 4. pielikumi un Domes lēmumi.»
5. Izteikt saistošo noteikumu 16.punktu sekojošā redakcijā:
«16. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:
16.1. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos;
16.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un novada attīstības jautājumos.»
6. Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu sekojošā redakcijā:
«17. Dome no deputātu vidus ar klātesošo deputātu balsu vairākumu balsojot ievēlē
Domes priekšsēdētāja vietniekus.»
7. Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu sekojošā redakcijā:
«18. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos:
18.1. saskaņā ar attiecīgu rīkojumu pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
18.2. veic citus uzdevumus saskaņā ar šo nolikumu, Domes lēmumiem vai Domes
priekšsēdētāja rīkojumiem;
18.3. pārrauga iedzīvotāju izglītības (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs), pedagoģisko darbinieku
tālākizglītības un izglītības metodisko darbu;
18.4. pārrauga kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas un tautas jaunrades
attīstības (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) pasākumus pašvaldībā;
18.5. pārrauga veselības aprūpes pieejamības un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus pašvaldībā;
18.6. pārrauga jaunatnes jautājumu risināšanu pašvaldībā;
18.7. darbojas Domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā.»
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.1 punktu sekojošā redakcijā:
«18.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un novada attīstības jautājumos:
18.11. saskaņā ar attiecīgu rīkojumu pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
18.12. veic citus uzdevumus saskaņā ar šo nolikumu, Domes lēmumiem vai Domes
priekšsēdētāja rīkojumiem;
18.13. ir atbildīgs par novada attīstības jautājumu risināšanu;
18.14. nodrošina investīciju piesaistes un pašvaldības īstenoto projektu pārraudzību;
18.15. pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kontroli;
18.1 6. pārrauga saimnieciskās darbības sekmēšanu pašvaldībā;
18.17. pārrauga bezdarba samazināšanas un nodarbinātības jautājumu risināšanu pašvaldībā;
18.18.pārrauga tūrisma attīstības, ar tūrismu saistīto objektu izveides un attīstības, kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā jautājumu risināšanu pašvaldībā.
9. Izteikt saistošo noteikumu 20.punktu sekojošā redakcijā:
«20. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ieceļ pašvaldības izpilddirektoru
un nepieciešamības gadījumā izpilddirektora vietnieku (vietniekus).»
20.1. Izpilddirektora prombūtnes laikā tā pienākumus izpilda ar Domes lēmumu iecelta
centrālās administrācijas amatpersona.»
10. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu sekojošā redakcijā:
«25. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi centrālās administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par
savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Preiļu novada domes lēmumiem, Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumu un Darba koplīgumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.»
11. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.1 punktu sekojošā redakcijā:
«25.1 Domē paraksta tiesības ir:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes
saistošo noteikumu Nr.2016/11 projektam

Preiļi

«»Grozījumi Preiļu novada domes 2009. gada 1. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.2009/01 «Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

2.

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu,
protokols Nr.11., punkts 34

PREIļu NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr.2016/9

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 9. punktu un 43 .panta trešo daļu, likuma
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta sesto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot,
Preiļu novada administratīvajā teritorijā deklarēta ģimene, kas sastāv no laulātajiem,
personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai
atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) Preiļu novadā tiek atzīta
par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālais stāvoklis un lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valsts noteiktās minimālās
mēnešalgas.
3. Uz Noteikumu 2. punktā minētajām ģimenēm (personām) attiecināmi sekojoši kritēriji:
3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
3.2. tai pieder viena traktortehnikas vienība, kas nav jaunāka par 10 gadiem un ir iegādāta ne mazāk kā 12 mēnešus pirms maznodrošinātās ģimenes/personas statusa pieprasīšanas, ja maznodrošinātai ģimenei/personai pieder līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs;
3.3. tai pieder viens mopēds vai motocikls, kas nav jaunāks par 5 gadiem un ir iegādāts
ne mazāk kā 12 mēnešus pirms maznodrošinātās ģimenes/personas statusa pieprasīšanas;
3.4. personas īpašumā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas pārsniedz 5 ha, un persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā nodokļu maksātājs, ienākumi no saimnieciskās
darbības tiek ņemti vērā par pēdējiem 12 mēnešiem, šajā gadījumā personai ir tiesības
pretendēt uz sociālās palīdzības saņemšanu.
3.5. ja nekustamais īpašums ir pārdots, tad, izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli
ģimenei/personai, obligāti tiek ņemta vērā nekustamā īpašuma darījuma summa, sadalot to
uz laika periodu no darījuma noslēgšanas datuma līdz ģimenes/personas maznodrošinātā
statusa pieprasīšanas mēnesim.
3.6. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.7.tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3.8. tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba
meklētājs, izņemot šādus gadījumus:
3.8.1. persona ir invalīds, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
3.8.2. sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem
vai cita persona bērna kopšanas periodā;
3.8.3. viens no bērna invalīda vecākiem;
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3.8.4. persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās
vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
3.9. tā pēdējo divu gadu laikā nav atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu
trešajai personai.

01.06.2016.

Preiļu novada domes

Preiļi, Preiļu novadā

2016. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr.2016/9 projektam

«Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā»

II Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
4. Lai saņemtu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ģimene (persona) iesniedz
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā
(turpmāk tekstā – Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa) pamatotu iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija) saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa
pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā
arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un
apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
5. Deklarācijā tās iesniedzējam jānorāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras
deklarētas vienā mājoklī un kurām ar iesniedzēju ir kopīgi izdevumi par uzturu un mājokli
(šo noteikumu izpratnē – ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu apgādnieku vai atsevišķi
dzīvojošu ģimenes locekli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa novērtē ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām
ziņām par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un īpašumiem, ko apliecina:
6.1. izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru nodarbināto personu vai izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu
pēdējo trīs mēnešu laikā;
6.2. informācija par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja
ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti,
jāiesniedz izziņa no tiesas par uzturlīdzekļu piedziņu;
6.3. izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes locekli,
kas mācās attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru, informāciju par
pilna vai nepilna laika studijām;
6.4. personas, kuras ir pašnodarbināta persona – jāiesniedz deklarācija no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 12 mēnešiem.
7. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas sociālais darbinieks, pēc nepieciešamības, pārbauda ģimenes/ personas sadzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga
dzīvesvietas apsekošanas aktu.
8. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
9. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs,
izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
nosaka uz sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu apliecina Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas
izdota izziņa (Pielikums Nr.1)

III Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
10. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti
visi nepieciešamie dokumenti.
11. Lēmumu Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa rakstiskā veidā izsniedz klientam pret parakstu vai izsūta pa pastu.
12. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
13. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārvaldes direktoram Preiļu novada Labklājības pārvaldē,
Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.
14. Labklājības pārvaldes direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Preiļu novada
domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.
15. Preiļu novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601.

IV Noslēguma jautājums
16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 28.aprīļa Preiļu novada
domes saistošie noteikumi Nr.2011/09 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu Preiļu novadā» un visi ar tiem saistītie grozījumi.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Pielikums nr.1
Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/9
«Par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu Preiļu novadā»

IZZIŅA
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

dd.mm.gggg.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Nr. __________

PREIĻU NOVADA LABKLĀJĪBAS PĀRVALDES SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN
SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai, kuras dzīvesvietas adrese ir Preiļi, Preiļu nov., ______________ iela

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi (vārds, uzvārds, personas kods):
1) .............................. (vārds, uzvārds, personas kods)
2) .............................. (vārds, uzvārds, personas kods)
3) .............................. (vārds, uzvārds, personas kods)
piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Preiļu novada domes
2016. gada ___. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.________ «Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā».
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laiku no dd.mm.gggg. līdz
dd.mm.gggg.

Labklājības Pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs:
(vārds, uzvārds)
______________________
(paraksts)
Izziņas sagatavotāja v., uzvārds
t.65323200
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1.14. Izteikt saistošo noteikumu 37.punktuu šādā redakcijā:
«37. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas
realizē ēdināšanu katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma
sniedzēja iesniegto rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par pakalpojuma saņēmējiem (skolēniem), atbilstoši Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas iesniegtajiem izrakstiem.»
1.15. Izteikt saistošo noteikumu 43.punkta 43.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
«43.4. personām, kurām ar Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas lēmumu piešķirts sociālais pakalpojums – aprūpe mājās;»
1.16. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:
«44. Pabalsts ir starpība starp Preiļu novada domes apstiprinātajām vienas porcijas
izmaksām Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas sociālajā virtuvē
un klienta samaksāto summu, kas apstiprināta Preiļu novada domes 2011.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2011/03 «Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā».»
1.17. Izteikt saistošo noteikumu 52.punktu šādā redakcijā:
«52. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt trūcīgās
personas apbedīšanu, Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz:»
1.18. Izteikt saistošo noteikumu 57.punktu šādā redakcijā:
«57. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļai ir tiesības piešķirt
vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsgrēks – ja nodeg vienīgā
pastāvīgās dzīvošanas māja, plūdi u.c. gadījumos) nonākušai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.»
1.19. Izteikt saistošo noteikumu 60.punktu šādā redakcijā:
«60. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa var atteikt piešķirt
sociālo palīdzību, ja:»
1.20. Izteikt saistošo noteikumu 61.punktu šādā redakcijā:
«61. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu, tās pārtraukšanu vai atteikumu to
piešķirt pieņem Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa 10 (desmit)
darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.»
1.21. Izteikt saistošo noteikumu 62. punktu šādā redakcijā:
«62. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu, par tās pārtraukšanu vai atteikumu to
piešķirt Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa paziņo rakstiskā
veidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.»
1.22. Izteikt saistošo noteikumu 64. punktu šādā redakcijā:
«64. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojuma nodaļas lēmumu var
apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārvaldes direktoram Preiļu novada Labklājības
pārvaldē, Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.»
1.23. Izteikt saistošo noteikumu 65.punktu šādā redakcijā:
«65. Labklājības pārvaldes direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Preiļu novada
domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.»
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

3.

Apstiprināti
ar Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija sēdes lēmumu,
protokols Nr.11, punkts 33.§

PREIļu NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr.2016/8

«Grozījumi Preiļu novada domes 2016. gada 26. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 2016/4 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»»

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļām, Ministru
kabineta 2010. gada 30.marta noteikumiem Nr.299 «Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu»
19.4.apakšpunktu un Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumu Nr.913 «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu
līmeni» 3.punktu un likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Preiļu novada domes 2016. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.
2016/4 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – sasitošie noteikumi») šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punkta 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«1.1.Preiļu novada Labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) – pašvaldības
izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus
Preiļu novada teritorijā savu pamata dzīvesvietu deklarējušām personām;»
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
«3. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļai ir tiesības piešķirt citus
pabalstus pēc tam, kad ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsta»
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
«6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājs iesniedz Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā pamatotu iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk – deklarācija) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa pārbauda deklarācijā sniegtās
ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai
pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams,
pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.»
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
«8. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa novērtē ģimenes (personas) materiālo situāciju, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām
par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un īpašumiem, ko apliecina:»
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
«9. Katram pilngadīgam pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI)
saņēmējam (turpmāk – klients) ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā ar Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas sociālo darbinieku. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski apliecina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus un uzlabot savu sociālo situāciju.»
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 10. punkta 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«10.1. sadarboties ar sociālo darbinieku u.c. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodaļas darbiniekiem, aktīvi iesaistoties savas sociālās problēmas risināšanā;»
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 10.punkta 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«10.3. atļaut Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas darbiniekam
apmeklēt savu pastāvīgo dzīvesvietu;»
1.8. Izteikt saistošo noteikumu 10. punkta 10.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
«10.6. saņemt psihologa un sociālā darbinieka bezmaksas pakalpojumus Pārvaldes sociālas palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā;»
1.9. Izteikt saistošo noteikumu 10.punkta 10.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
«10.12. regulāri sadarboties ar Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
nodaļas darbinieku, lai novērtētu vienošanās par līdzdarbību uzdevumu izpildi.»
1.10. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
«11. Pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmējam līdzdarbības pienākumu nepildīšanas gadījumā:
11.1. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa var pārtraukt vai
atteikt sniegt sociālo palīdzību, sagatavojot motivētu rakstveida lēmumu;
11.2. ja vecāki vai citi likumīgie apgādnieki atsakās no līdzdarbības savas sociālās situācijas uzlabošanā, tad Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa nodrošina bērna neaizskaramo pabalsta daļu no ģimenei aprēķinātā kopējā pabalsta apmēra.»
1.11. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
«14. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa iekārto klienta lietu
un tajā hronoloģiskā secībā iekļauj:»
1.12. Izteikt saistošo noteikumu 14.punkta 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«14.5. Pārvaldes sociālas palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas pieņemtos lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu, pārtraukšanu vai atteikumu;»
1.13. Izteikt saistošo noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
«15. Klienta lieta glabājas Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā
desmit gadus pēc pēdējās sociālās palīdzības pabalsta izmaksas.»

01.06.2016.
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4.

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumu (protokols Nr.7., 14§.)
Precizēti ar Preiļu novada domes
2016. gada 30.jūnija sēdes lēmumu protokols Nr. 11. 20.§

PREIļu NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr.2016/05

Noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtību Preiļu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas
10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto
daļām, Ministru Kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
«Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» 11.punktu, Ministru
Kabineta 2006.gada 4.aprīļa.noteikumu Nr.266 «Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai» 13.punktu Ministru
Kabineta 2012.gada 2.oktobra. noteikumu Nr.678 «Klaiņojošu suņu
un kaķu izķeršanas prasības» 16.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi – turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka prasības mājas (istabas)
dzīvnieku – turpmāk tekstā Mājas dzīvnieki, reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai Preiļu novadā, kā arī nosaka Mājas dzīvnieku īpašnieka un/vai turētāja tiesības un pienākumus, kā
arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Preiļu novadā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Mājas dzīvnieki -– Noteikumu izpratnē mājas (istabas) seski, suņi un kaķi;
2.2. Reģistrācijas pazīšanas zīme – pašvaldības institūcijas izsniegts, speciāli šim nolūkam izgatavots žetons, kas ir apliecinājums tam, ka Mājas dzīvnieks ir reģistrēts pašvaldībā.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Preiļu novadā, lai Mājas dzīvnieku
turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt to reģistrāciju un samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.
4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Preiļu novada pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, ar kurām pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu.

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas un uzskaites kārtība
5. Preiļu novadā esošie Mājas dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Preiļu novada teritorijā esošo Mājas dzīvnieku reģistrāciju, ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma, datu bāzē veic Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk tekstā – LDC), pie
praktizējošā veterinārārsta, kuram noslēgts līgums ar LDC, vai Preiļu novada domes Informācijas un pakalpojumu centrā.
7. Mājas dzīvnieku īpašniekam un/vai turētājam jāreģistrē Preiļu novada pašvaldības
izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā savi Mājas dzīvnieki, tai skaitā suņi, kuriem, pēc LR
normatīvajiem aktiem nav nepieciešama mikroshēmas implantēšana un reģistrācija LDC
mājas dzīvnieku reģistrā.
7.1. Mājas dzīvnieka īpašniekam dzīvnieka ar implantētu mikroshēmu reģistrācija Preiļu novada pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā nav obligāta, ja tas ir reģistrēts
LDC sistēmā.
8. Izslēgts.
9. Par Mājas dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva,
saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem par nodevām Preiļu novadā. Pēc
nodevas nomaksas Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam tiek izsniegta reģistrācijas
pazīšanas zīme.
10. Maksa par Mājas dzīvnieku reģistrāciju pašvaldībā un reģistrācijas pazīšanas zīmes
izsniegšanu ir EUR 1, 00 (viens euro un 00 centi).
11. Līdzekļi, kas tiek iegūti no maksas par Mājas dzīvnieku reģistrāciju un ikgadējās
Mājas dzīvnieku turēšanas nodevas tiek izlietoti Mājas dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai,
Mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, dzīvnieku patversmes pakalpojumu apmaksai,
speciālu suņu pastaigas laukumu ierīkošanai un uzturēšanai, dzīvnieku kapsētas iekārtošanai
un uzturēšanai un citu aktivitāšu organizēšanai, kas saistīta ar Mājas dzīvnieku reģistrāciju,
uzskaiti, turēšanu un izķeršanu.
III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība
12. Mājas dzīvnieku īpašnieks un/vai turētājs nodrošina Mājas dzīvnieku turēšanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
13. Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:
13.1. reģistrēt Mājas dzīvnieku Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē Lauksaimniecības
datu centrā vai Preiļu novada pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā un nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu;
13.2. nodrošināt, lai Mājas dzīvniekam (sunim), atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja
valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējama reģistrācijas pazīšanas zīme;
13.3. ja Mājas dzīvnieks nav reģistrēts Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē vai Preiļu
novada pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā un Mājas dzīvnieks atrodas ārpus
tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijās bez īpašnieka vai turētāja
klātbūtnes, nodrošināt, ka Mājas dzīvnieks ir identificējams;
13.4. pēc Mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties ziņot iestādei, ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu, t.i., SIA «Preiļu saimnieks»;
13.5. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas sabiedriskajās (publiskās) vietās;
13.6. izslēgts
14. Personām, kas baro Mājas dzīvnieku sabiedriskā vietā (pie kaķu mājām), jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

15. Bezsaimnieka Mājas dzīvniekus (kaķus) atļauts izmitināt dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta
tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts kaķus izmitināt, īpašnieku
un pārvaldītāja rakstiska atļauja.
16. Noteikumu 15. punktā minētajā gadījumā Dzīvojamās mājas īpašnieks vai pārvaldītājs savā apsaimniekotajā teritorijā ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz
bezsaimnieka Mājas dzīvnieku turēšanu un labturību, kā arī par dzīvnieku nekontrolētu
vairošanos, nodrošinot šādu dzīvnieku sterilizāciju un vakcināciju pret trakumsērgu.
17. Preiļu pilsētā un novada ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā un, ja
tas atzīts par bīstamu, ar uzpurni. Preiļu pilsētā un novada ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas, īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā, kādā īpašnieks
vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, var atrasties suņu pastaigu laukumos un pilsētas
zaļajā zonā.

IV. Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršana
18. Mājas dzīvnieki, kuri palikuši bez pajumtes un īpašnieka vai turētāja aprūpes uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošu Mājas dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas
uzturas pilsētas dzīvojamo māju tuvumā, ja ir izpildīti šo Noteikumu 15.punkta nosacījumi.
19. Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrība – SIA «Preiļu saimnieks» – organizē un
nodrošina Preiļu novada teritorijā klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušo Mājas
dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku
patversmē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par
dzīvnieku izķeršanu.
20. Ja SIA «Preiļu saimnieks» pēc Mājas dzīvnieka identifikācijas datiem ir iespējams
noteikt Mājas dzīvnieka īpašnieku vai turētāju un Mājas dzīvnieku iespējams nogādāt
īpašniekam vai turētājam, tad Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs apmaksā Mājas
dzīvnieka noķeršanas un transportēšanas izdevumus.
21. Ja ar Mājas dzīvnieka īpašnieku vai turētāju nav iespējams sazināties vai īpašnieks
vai turētājs tiek noskaidrots vēlāk, kad Mājas dzīvnieks jau ir ievietots dzīvnieku patversmē, tad Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar
Mājas dzīvnieka izķeršanu un transportēšanu, kā arī dzīvnieku patversmes izmaksas, kas
saistītas ar Mājas dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi.
22. Mājas dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc Mājas dzīvnieka ievietošanas dzīvnieku patversmē tā īpašnieks tam piederošo Mājas dzīvnieku neizņem no patversmes vai Mājas
dzīvnieks nav identificējams.
23. Preiļu novada administratīvajā teritorijā no sabiedriskām vietām bojā gājušo Mājas
dzīvnieku līķus savāc SIA «Preiļu saimnieks» divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
par saistošo noteikumu neievērošanu
24. Tiesības kontrolēt šo Noteikumu prasību ievērošanu, kā arī prasību neievērošanas
gadījumā sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus vai piemērot administratīvos sodus
ir Preiļu novada pašvaldības policijas darbiniekiem.
25. Par šo Noteikumu 13.–17. punktos noteikto prasību neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro
26. Par tādu pašu Noteikumu prasību neievērošanu, kas noteiktas 13-17. punktā, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no
15 euro līdz 350 euro.
27. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpšanu izskata Preiļu novada
Administratīvā komisija.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Preiļu novada domes
28.04.2016. saistošo noteikumu Nr.2016/05
«Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Preiļu novadā»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

8

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļos godina Holokausta
upuru piemiņu

7. augustā Holokausta memoriālā Preiļos notika pasākums
veltīts holokausta upuru piemiņai. Svinīgajā atmiņu brīdī piedalījās
memoriāla izveides finansētājs, novadnieks, Preiļu novada Goda
pilsonis Dāvids Zilbermanis (attēlā) ar kundzi Bellu Zilbermani
(ASV), biedrības «Preiļu ebreju kapsēta» pārstāvji – novadnieks
Samuels Latvinskis (Izraēla) un arhitekts, memoriāla autors Sergejs Rižs, Maksa Goldina biedrības «Ebreju kultūras mantojums»
valdes priekšsēdētājs Vlads Šuļmans (Rīga), novadnieks, muzeja
«Ebreji Latvijā» direktors Iļja Ļenskis, muzeja «Ebreji Latgalē»
vadītājs Josifs Ročko, tuvāki un tālāki ciemiņi un vietējie Preiļu
iedzīvotāji.

Piemiņas pasākumu atklāja
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja direktore Tekla Bekeša.
Klātesošos uzrunāja Preiļu novada
domes priekšsēdētājas vietnieks
Juris Erts, Dāvids Zilbermanis, Iļja Ļenskis un Preiļu 1. pamatskolas
direktore Nora Šņepste. Nogalināto
ebreju piemiņai Vlads Šuļmans
veltīja aizlūgumu, pie pieminekļa
tika nolikti ziedi.
Ikviens no runātājiem uzsvēra
to, ka šādiem pasākumiem jānotiek,
jādara viss iespējamais, lai vēstures
atmiņa būtu dzīva un pasaulē valdītu miers. Juris Erts pašvaldības
vārdā pateicās Dāvidam Zil bermanim un viņa dzīvesbiedrei
Bellai Zilbermanei, Samuelam Latvinskim, Sergejam Rižam, Iļjam
Ļenskim, Josifam Ročko, Vladam
Šuļmanam.
Paldies tika teikts pašvaldības

Mežs un daba ir tie resursi,
kuri ģimenēm ir visvairāk izmantojami brīvā laika pavadīšanai –
tie ir bezmaksas, brīvi pieejami
katram un neizsmeļami savā informācijas un darbības daudzveidībā. Diemžēl, tie bieži vien netiek
pilnvērtīgi izmantoti gan piemērota

un funkcionāla apģērba trūkuma,
gan zināšanu un prasmju, kā organizēt izzinošas aktivitātes dabā,
dēļ. Sevišķi tas ir aktuāli daudzbērnu
un maznodrošinātām ģimenem, jo
speciāls apģērbs aktivitātēm dabā
bērniem ir dārgs un bieži atjaunojams. Biedrība «Preiļi izglītotai

Latvijai» īstenoja projektu «Sociālās palīdzības sniegšana», kura ietvaros tika iegādāti 10 funkcionāla
un atbilstoša apģērba komplekti
bērniem iešanai dabā un dažāds
aprīkojums un instrumenti pētniecisko un izzinošo aktivitāšu veikšanai.
Šī gada 30. jūlijā Preiļu pils
parkā pulcējās ģimenes ar bērniem,
lai kopā ar Vides Izglītības fonda
aktīvistiem un Ekoskolu kustības
organizatoriem Ilzi un Kārli Ozoliņiem un mag.ped. Egilu Mūrnieku,
kuram ir 38 gadu fizikas un dabaszinātņu pieredze pedagoģijā, ietu
dabā un pētītu, atrastu, uzzinātu,
brīnītos un atklātu. Sadarbībā ar novada Labklājības pārvaldi tika apzinātas maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, kuras atsaucās aicinājumam brīvdienu pavadīt saturīgi un izzinoši. Pasākumā piedalījas aptuveni 50 cilvēki. Sadarbībā ar Vides reģionālo resursu centru
projekta ietvaros iegādātie apģērbi un aprīkojums būs pieejams novada iedzīvotājiem. Ejam mežā!!!
Sanita Šuķe- Rasima,
Preiļu Brīvās skolas skolotāja

21. jūlija Preiļu novada domes
sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu
piedalīties programmas «LatvijaLietuva» projektu konkursā. Deputāti nolēma Preiļu novada domei
sadarbībā ar biedrību Eiroreģions
«Ezeru zeme» iesaistīties projekta
«Ekotūrisma attīstība Latvijā
un Lietuvā, uzlabojot un aizsargājot ūdens vidi» pieteikuma sagatavošanā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nolemts, ka Preiļu novada
dome kā projekta partneris piedalīsies projekta īstenošanā ar pašvaldībai maksimāli pieejamo projekta summu 128 456,26 EUR apmērā (t.sk. 85% ERAF finansējums
(109 187,82 EUR), 15% pašvaldības
līdzfinansējums (19 268,44 EUR)).
Kā norādīja Attīstības daļas
projekta koordinatore Līga Upeniece, projekta ietvaros tā apstiprināšanas gadījumā plānots: atjaunot

2 ūdens regulatorus – tiltiņus pie
Mīlestības kalniņa Preiļu parkā;
3 kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde ar Lietuvas pašvaldību kolēģiem,
tai skaitā mobilā aplikācijā; seminārs vietējiem gidiem Gražutes reģionālajā parkā; 2 SUP dēļu iegāde;
2 vasaras nometnes bērniem; semināri tūrisma speciālistiem par eko
tūrisma attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā; vietējo
amatnieku dalība 8 eko-festivālos/
pasākumos Latvijā un Lietuvā.
Tāpat deputāti atbalstīja projekta iesnieguma «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei» sagatavošanu un
iesniegšanu ar projektam pieejamo
kopējo attiecināmo finansējumu
116 915,00 EUR, tai skaitā, ESF
finansējums – 99 377,75 EUR (85%)
un valsts budžeta finansējums –
17 537,25 EUR (15%).

Līga Upeniece pastāstīja, ka
projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem
visiem Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta mērķa grupa ir Latvijas
iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:
trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki; personas ar
invaliditāti; iedzīvotāji, kas vecāki
par 54 gadiem; bērni; iedzīvotāji,
kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām
ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru.
Tematiskās pakas, kas noteikti jāaptver, ir veselīga uztura jautājumu
un fizisko aktivitāšu popularizēšana, atkarību izplatības mazināšana,
garīgās veselības un seksuālās un
reproduktīvās veselības veicināšana.
Ilona Vilcāne

Projekts «Sociālās palīdzības sniegšana»

Atbalstīti priekšlikumi par divu projektu pieteikumu sagatavošanu

Preiļu novada uzņēmēji un iedzīvotāji tiek aicināti uz ikmēneša tikšanos

Kārtējā tikšanās notiks otrdien, 13. septembrī, pulksten 17.00 Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19.
Sarunas tēma:
1. «e- komercija», kurā mūs iesaistīs pasākuma viešņa – Ina Gudele, RISEBA programmas «e- bizness»
direktore, e-komercijas pētniece un ANO eksperte interneta attīstības jautājumos.
2. Aktualitātes Preiļu novadā.
Ineta Liepniece, Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante
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iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, pilsētas iedzīvotājiem, ikvienam cilvēkam, kurš dod ieguldījumu ebreju kultūras mantojuma
saglabāšanā Preiļos.
Pasākuma turpinājumā Preiļu
novada kultūras nama mazajā zālē
Preiļu iedzīvotāji varēja baudīt jauku koncertu. Vlada Šuļmana (Zeev
Shulman) izpildījumā skanēja ebreju tautas dziesmas, «Rīgas geto
dziesmas», populāras Latgalē dzimušā komponista Oskara Stroka
dziesmas un krievu romances. Pavadījumu atskaņoja pianists Jurijs
Kaspers.
Pasākuma noslēgumā Juris
Erts un Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja direktore Tekla
Bekeša kā pašvaldības uzmanības apliecinājumu Dāvidam Zilbermanim uzdāvināja vietējo amatnieku Latgales tradicionālajās krā-

sās austu tauriņu.
Šogad pasākumā piedalījās pārsteidzoši daudz ebreju ciemiņu.
Vistālākie viesi Preiļos bija ieradušies no ASV Floridas štata – Raudiņu dzimtas pārstāvji, kuri mūsu
pilsētu apmeklēja pirmo reizi. Viesi paspēja apskatīt arī Preiļu pili un
pozitīvi novērtēja kultūrvēsturiskā
objekta renovācijas darbus, atzīstot,
ka nelielā pilsētiņa ir atklājums ar
savu sakoptību un attīstību.
Dāvids Zilbermanis pateicās
Preiļu Vēstures un mākslas muzejam, Teklai Bekešai par pasākuma
organizēšanu, paldies tika teikts
pašvaldībai un SIA «Preiļu saimnieks» par memoriāla un ebreju
kapsētas teritorijas sakopšanu un
uzturēšanu kārtībā.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu Galvenajā bibliotēkā jauns pakalpojums –
Iepazīsti un izmanto e-Grāmatu bibliotēku!

Ienāc https://e.alise.lv, reģistrējies un lasi.
Preiļu Galvenā bibliotēka ir viena no sešām Latvijas bibliotēkām,
kas saviem lasītājiem piedāvā jaunu pakalpojumu – iespēju bez
maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Daļa no vietnes https://e.alise.lv pieejama ikvienam interneta lietotājam: var apskatīt grāmatas, lasīt to anotācijas un grāmatu fragmentus. Bet, lai lasītu e-grāmatu tekstu pilnās versijas, jābūt reģistrētam
lietotājam kādā no izmēģinājumprojekta bibliotēkām.
Pieslēdzoties no saraksta jāizvēlas bibliotēka, kurā lasītājs reģistrēts, jāievada šīs bibliotēkas publiskā kataloga lietotājvārds un
parole. Ja lasītājam nav piešķirts lietotājvārds vai tas ir aizmirsts,
jāsazinās ar bibliotēku. Vairāk par reģistrēšanos un grāmatu lasīšanas
nosacījumiem var lasīt e-GRĀMATU bibliotēkā.
e-GRĀMATU bibliotēka ir SIA «Tieto Latvia» izveidota interneta
vietne adresē https://e.alise.lv, kurā izmēģinājumprojekta laikā ir
pieejamas 27 e-grāmatas – izdevēju «Zvaigzne ABC», «Jumava» un
«Jāņa Rozes apgāds» izdotie Latvijas autoru darbi. Bezmaksas izmēģinājumprojekts bibliotēkās ilgs līdz 2016. gada decembrim.

SIA «Preiļu slimnīca» ir izveidota
jauna mājaslapa

Attīstoties jaunajām tehnoloģijām un mainoties sabiedrības
informācijas lietošanas paradumiem un pieprasījumam, līdzšinējā
SIA «Preiļu slimnīca» mājaslapas versija bija novecojusi, tādēļ
tika pieņemts lēmums par jaunas mājaslapas izstrādi.
Jaunā mājaslapa ir veidota, ņemot vērā mūsdienu tendences tīmekļu vietņu izstrādē. Turklāt mājaslapa ir ērti lietojama no mobilajām ierīcēm – viedtālruņiem un planšetdatoriem. Jaunā mājaslapa
ir pārskatāma un ērti lietojama, vienkārša savā dizainā un ir saistīta
ar sociālajām platformām.
Aicinām sekot līdzi SIA «Preiļu slimnīca» notikumiem jaunajā
mājaslapā www.preiluslimnica.lv, un vietnē
https://www.facebook.com/preiluslimnica/ .
Jauno SIA «Preiļu slimnīca» mājaslapu izstrādāja SIA «Tevale».

Ar seno ēdienu meistarklasi noslēdzies projekts
«Maizīt’– mana bagātība»

Preiļu novada svētku laikā ar pavāres Ināras Liepiņas meistarklasi par Latgales senajiem ēdieniem un degustāciju noslēdzās
Preiļu un Riebiņu novada TIC īstenotais projekts «Maizīt’– mana
bagātība». Interese bija liela un, īpaši jaunāka gadu gājuma
cilvēkiem, daudzi ēdieni bija atklājums, bet vecākiem – iespēja atcerēties savu bērnību.
TIC pateicas visiem, kas iesaistījās gan šajā aktivitātē, gan citās –
piedalījās seno pavārgrāmatu izstādes tapšanā, ielīgoja svētkus z/s
Juri, un klausījās lekciju par tradicionālo Latgales virtuvi, ko vadīja
īsta Latgales saimniece Vija Kudiņa.
Projekta kopējais budžets ir 780 EUR, no kuriem 700 EUR ir piešķirti no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijas valsts
mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016» un 80 EUR ir
Preiļu novada domes finansējums.
Iveta Šņepste, projekta vadītāja,
Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve
Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras,
Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.

Preiļu novada VÇSTIS

Atbalstīts projekts «Mācīsimies, radoši
izpaudīsimies un draudzēsimies»

Mūsdienās ir svarīgi, lai dažādu tautību bērni un jaunieši spētu saprasties un sadarboties. Diemžēl joprojām veidojas situācijas,
kad bērni un jaunieši savu personīgo pieņēmumu vai citu cilvēku
uzskatu dēļ nespēj vai negrib pieņemt citu tautību vienaudžus, līdz
ar to veidojas dažādas nepatīkamas situācijas.
Lai izglītotu un iepazīstinātu jauniešus ar cittautu vienaudžiem
«Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» sadarbībā ar Preiļu novada
domi un Preiļu 2. vidusskolu no šī gada 15. septembra Latgales NVO
projekta programmas ietvaros sāks īstenot projektu «Mācīsimies,
radoši izpaudīsimies un draudzēsimies».
Projekta mērķis ir attīstīt starpkultūru dialogu, saliedētību starp
mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem un veicināt
efektīvu, izglītojošu, radošo pasākumu īstenošanu starp mazākumtautību
bērniem un latviešu bērniem.
Projekta partneri ir vietējā pašvaldība – Preiļu novada dome – un
Preiļu 2. vidusskola.
Projekta ietvaros tiks organizēta radošā darbnīca «Keramika» dažādu tautību bērniem no 5 līdz 8 gadiem un bērniem no 9 līdz 14 gadiem, attīstošās aktivitātes uz smilšu lampām dažādu tautību bērniem
no 9 līdz 14 gadiem un nodarbības «Mākslas terapija» organizēšana
dažādu tautību bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Līdz ar šī projekta aktivitātēm dažādu tautību bērni varēs iegūt jaunas prasmes un
zināšanas saistībā ar keramiku, kā arī iepazīt jaunus draugus, stiprināt
kopējo saliedētību un līdz ar to – mazināt sabiedrībā valdošos stereotipus par tautībām. Lai veiksmīgāk notiktu sadarbība ar mazākumtautību bērniem, projekta aktivitātes tiks īstenotas Preiļu 2. vidusskolā,
A. Paulāna ielā 2, Preiļos.
Projekta kopējais budžets: 1199,50 EUR un tas ir 100% Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas finansējums.
Krista Bukovska,
biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» pārstāve

Arhitektūras un
pilsētplānošanas
studenti
izstrādājuši
idejas
No 16. līdz 21. augustam Preiļos norisinājās Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes
studentu Vasaras plenērs, kurš sadarbībā ar RTU un Preiļu novada
pašvaldību tika organizēts ar mērķi kopīgiem spēkiem izstrādāt
pilsētai nozīmīgu teritoriju attīstības plānus. Savas izstrādātās idejas studenti prezentēja Preiļu novada svētku laikā 20. augustā.
Plenērā piedalījās 15 dažādu kursu studenti, kas izstrādāja iespējamos risinājumus vairākām Preiļu iedzīvotājiem un arī ciemiņiem īpaši
nozīmīgām teritorijām – pilsētas centram, laukumam pretī Preiļu Galvenajai bibliotēkai Kārsavas ielā, kā arī pludmales apkārtnei. Kopā ar
studentiem vienu dienu darbojās arī Preiļu novada Mūzikas un mākslas
skolas pasniedzējs Kazimirs Anspaks, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns prof. Uģis Bratuškins, kā arī Preiļu novada
Goda pilsonis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, režisors un gleznotājs
Jānis Streičs.
Plenēra laikā studenti iepazinās ar Preiļiem, pilsētas vēsturi un tradīcijām, kas palīdzēja ideju izstrādē. Studenti savos darbos izmantoja
divus būtiskākos Preiļu simbolus – kraukli, kas attēlots pilsētas ģerbonī,
un sieru, ar ko mūsu pilsēta ir pazīstama ārpus tās robežām.
Studenti norādīja uz nepieciešamību akcentēt pilsētas centru, jo
šobrīd pilsētā trūkstot vienas visiem zināmas satikšanās vietas. Tāpēc
izstrādātajās idejās tieši pilsētas centrs tika iezīmēts kā galvenā tikšanās
vieta – vai nu pārveidojot autoostu par vairāku līmeņu «satikšanās torni» (attēlā), vai arī padarot iedzīvotājiem pievilcīgāku un draudzīgāku
šī brīža zaļo zonu.
Kārsavas ielas laukumā jaunieši piedāvāja izvietot piepūšamo kinoekrānu, ko varētu izmantot vakara kinoseansiem. Ņemot vērā šīs vietas
hidroģeoloģiskās īpatnības, Kārsavas laukumā varētu atrasties arī ūdenstilpnes, kas ziemā tiktu izmantotas kā slidotava. Interesants piedāvājums
tika izstrādāts arī Preiļu pludmales zonai līdz Mehanizatoru ielai – paredzot
telpas ideju apmaiņai un arī labiekārtotu kempinga vietu pilsētas viesiem. Siera tēmu jaunieši apspēlēja arī rotaļu laukuma dizainā.
Studenti ne tikai sagatavoja piedāvājumus, kā varētu izskatīties Preiļiem nozīmīgas teritorijas, bet arī izstrādāja ideju mobilajai aplikācijai
«Sagiuņ kraukli», kas interaktīvā veidā iepazīstinātu viesus ar pilsētu,
pa četrām tematiskajām takām ļaujot ielūkoties Preiļu vēsturē, kultūras
mantojumā un romantiskā ainavā. Tāpat tika izstrādāta jauna Preiļu
grafiskā zīme.
Šis plenērs bija viens no pirmajiem soļiem pēc sadarbības līguma
starp RTU un Preiļu novada domi parakstīšanas šī gada 13. aprīlī.
Ilona Vilcāne

Neaizmirstamie iespaidi festivālā

No 1. līdz 3. jūlijam Latgalē
notika Latvijas kultūru festivāls
«Pynu, pynu sītu». Festvālā piedalījās vairāk nekā 50 kolektīvu
no dažādām Latvijas pilsētām,
kā arī kolektīvi no Baltkrievijas.
No mūsu pilsētas šajā festivālā piedalījās 3 kolektīvi: Preiļu 2. vidusskolas un Kultūras centra deju
kolektīvs «Asorti» (vadītāja Rimma Gavrilova), vokālie ansambļi
«Rjabinuška» un «Kalinuška»
(vadītāja Svetlana Stepanova).

2. jūlijā mēs uzstājāmies uz dažādām Daugavpils cietokšņa skatuvēm, vēlāk priecējām skatītājus
Daugavpils Dubrovina parkā. Vakarā visi dalībnieki piedalījās gājienā pa pilsētas ielām.
3. jūlijā kolektīvi devās uz dažādām Latgales pilsētām. Mūsu
trīs kolektīvi uzstājās Maltas Kultūras namā. Kā atzina skatītāji, aizraujošās dejas, skanīgās dziesmas
un dažādie kostīmi atstāja spilgtus
iespaidus.

Paldies Maltas iedzīvotājiem par
sirsnīgo uzņemšanu! Tāda saturiska un mūsu laikā ļoti vajadzīgā
festivāla organizatoriem novēlam
jaunas idejas un iedvesmu turpmākajā darbā! Šī lielā pasākuma
mērķis bija apvienot Latvijā dzīvojošu tautību cilvēkus, iepazīstināt tos ar kultūru un tradīcijām.
Rimma Gavrilova,
Preiļu 2. vidusskolas
un Kultūras centra deju
kolektīva vadītāja

22. jūlijā Preiļu novada domē
notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) informatīvā diena.
Tajā piedalījās LPS padomnieks
tehnisko problēmu jautājumos
Aino Salmiņš, LPS Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta
datu bāzes administrators Jānis
Upenieks, Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda,
Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, SIA «Jelgavas
novada KU» valdes priekšsēdētāja Antra Alksne, SIA «Preiļu
saimnieks» valdes priekšsēdētājs
Jānis Mūrnieks, LR Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, kā arī
pieaicināto pašvaldību vadības
un administrācijas pārstāvji.
Preiļu novads jau iepriekš bija
iesaistījies LPS īstenotajā NFI projektā, piedaloties darba grupās tīkla sanāksmēs par mājokļu politiku

un sociālajiem jautājumiem, un šobrīd Preiļu novads turpina darbu
pie pašvaldības mājokļu politikas.
Aino Salmiņš iepazīstināja klātesošos ar valsts un pašvaldību autoceļu problēmjautājumiem, kurus
LPS sarunās risina ar ministrijām
un valdību. Jānis Upenieks informēja
par datu bāzēm – to, kā pašvaldības
savā darbā var izmantot datus un salīdzināt rādītājus dažādās pašvaldībās, jo salīdzināmi dati var palīdzēt izprast attīstības virzienus, lemt
par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Turpinājumā J. Upenieks un A. Salmiņš prezentēja jauno BLIS datubāzi, kurā tiks apkopoti dažādu datubāžu dati pašvaldību griezumā.
Piedaloties Attīstības daļas konsultantei inovāciju un biznesa jomā, Preiļu novada domes deputātei
Inetai Liepniecei un Nekustamā
īpašuma daļas speciālistei mājokļu

jautājumos Zentai Andrejevai, tika
runāts par mājokļu politiku Preiļu
novadā. Pieredzē mājokļu politikas,
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas un uzturēšanas jomā dalījās
SIA «Jelgavas novada KU» valdes
priekšsēdētāja Antra Alksne. Noslēgumā izvērtās auglīga diskusija
politisko virzienu noteikšanai dzīvojamās platības apsaimniekošanas, uzturēšanas, īres fonda jautājumu risināšanai u.c. Preiļu novadā.
Attīstības daļas vadītājs Zigmārs
Erts norādīja, ka tikšanās bija ļoti
vērtīga, jo tika paplašināts domes
darbinieku redzesloks, kā arī ir iegūta
jauna pieredze. Bet jo īpaši svarīgi,
ka pieredzes apmaiņa starp pašvaldībām notika, piedaloties LPS
kā kopējai koordinējošai iestādei,
kas izskanējušās idejas apkopo un
izmanto sarunās ar ministrijām.
Ilona Vilcāne

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus. Arnolds, strādājis uzņēmumā Lauku tehnika un 17 gadus meliorācijā, bijis bundzinieks, spēlējis Preiļu pūtēju orķestrī, apguvis
arī ēdienu gatavošanas prasmes un
prot meistarīgi garnēt tortes, jo to
darījis jau jaunībā, kad palīdzēja
Santas Karinas mammai.
Ošu ģimenei ir labi draugi, ar
kuriem ir kopējas intereses, tepat
Preiļos – Abricku un Ancānu ģimenes, draugu ģimene arī Grobiņā.
No radu puses Arnoldam ir māsīca

un krustmeita, ar kurām ģimene
uztur tuvas attiecības.
Dzīve ir saturīga un interesanta.
Ja visu mūžu ir pierasts strādāt, kā
saka Arnolds, tad arī tagad abi nespēj nosēdēt uz vietas. Santa Karina joprojām darbojas mūzikas jomā, Arnolds regulāri apmeklē kultūras pasākumus, abiem ir interesantas nodarbes mājās.
Vēlam gaviļniekiem stipru veselību un labestības un sapratnes piepildītus turpmākos kopdzīves gadus!
Maija Paegle

Preiļos notika Latvijas Pašvaldību
savienības informatīvā diena

22. augustā sveicējus savās
mājās Preiļos uzņēma Santa Karina un Arnolds Oši. Daudziem
preiliešiem labi pazīstamais pāris
svinēja 50. kopdzīves gadadienu.
Skaistajos svētkos jubilārus sveica
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu
novada Labklājības pārvaldes
direktors Lauris Pastars.
Santa Karina un Arnolds iepazinušies jaunībā sanatorijā, kaut
gan bija iespēja satikties Liepājā
vēl bērnībā, kur dzīvoja abu ģimenes. Santas Karinas mamma bija
garšīgu kūku cepēja, Arnolda mamma savukārt strādāja par pavāri
restorānā. Abas amata prasmi bija
ieguvušas pie tās pašas saimnieces
un bieži tikās Liepājas teātrī, kad
aktieri pēc pirmizrādēm mēdza
pasūtīt ēdienu un sarīkot svētkus.
Santa Karina un Arnolds abu
vecāku ģimenēs ir vienīgie bērni,
tēvi gājuši bojā otrā pasaules kara
laikā. Kad Santa Karina saskaņā
ar vissavienības sadales komisijas
lēmumu 3 gadus bija nostrādājusi
Sibīrijā, viņa ministrijā saņēma atļauju doties uz tikko izveidoto Mūzikas skolu Preiļos, kur bija nepieciešami pedagogi. Un tā – viss darba mūžs rit Preiļos, un vienīgā darba vieta – Preiļu Mūzikas skola,
kur ilgu laiku bijusi skolas direktore, pedagoģe, vada Kultūras nama

10

Sveicam zelta kāzās!

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu sportisti Latvijas IV Olimpiādē
izcīna 5 medaļas

Aizvadīta Latvijas IV Olimpiāde, kas no 1. līdz 3. jūlijam notika Valmierā un Cēsīs, bet dažos sporta veidos arī
apkārtējos novados. Olimpiādē bija iekļauti 26 olimpiskie
un divi neolimpiskie sporta veidi – orientēšanās sports un
šahs.
Preiļu novada 18 sportisti piedalījās četros sporta veidos. Vieglatlētikā – 12, galda tenisā sievietēm komandām –
3, MTB riteņbraukšanā – 2, triatlonā – 1 sportists. Preiliešiem padevās lielisks starts – mājup tika pārvestas 2
sudraba un 3 bronzas godalgas.
Pirmā diena. Sākums diez ko rožains nebija. Jau pa
ceļam uz Valmieru zvans no Daira Rinča, ziņa par sāpēm
muskulī un lūgums atsaukt no dalības 100 m distancē. Šis
lēmums bija pareizs, jo ļāva piesardzīgi, bet droši pirmajā
dienā tāllēkšanā izpildīt kvalifikācijas normatīvu. Arī
Kārlim Sondoram gadījās neveiksme tāllēkšanas sektorā,
kas viņu tomēr neizsita no līdzsvara pirms otrās dienas
cīņām.
Satraucošas ziņas pienāca no Cēsu Olimpiskās sporta
bāzes biatlonā, kur norisinājās MTB riteņbraukšanas
sacensības. Trase bija sagatavota starptautiskam līmenim.
Jau 1. aplī Renārs Valdonis sarāva ķēdi, ko pāris minūtēs
salaboja un turpināja sacensības. Trase bija piemērota
Renāra Vanaga konstitūcijai – tehniska. Pēc katra apļa
izstājās dalībnieki – vai nu plīsušas riepas vai pārrautas
ķēdes, vai traumas dēļ. Mūsējie, zobus sakoduši, cīnījās
līdz galam un aiz sevis atstāja vairāk nekā pārdesmit dalībniekus.
Vieglatlētikā pirmais sasniegums: 6. vietu 400 m/b ar
jaunu personisko rekordu izcīnīja Santa Prikule. Toms Kunakovs šogad stadionā 5000 m veica pirmo reizi un saprata,
ka cīnīties ar līderiem vēl nav gatavs – starp 29 dalībniekiem
vieta tabulas vidusdaļā. Pirmā sacensību diena bija galā –
sekoja iespaidīga sacensību atklāšana un perspektīvu pilna
otrā diena.
Otrā diena. Stadionā bija karsti jau no paša rīta, kad
plkst. 8.30 uz starta 10 000 m soļošanā stājās Normunds
Ivzāns un Aigars Salenieks. Visas distances garumā varēja
redzēt, ka puišiem negāja viegli, cīnoties gan ar karstumu,
gan ar sāncenšu piedāvāto tempu. Varējām uzgavilēt – Normunds izcīnīja pirmo medaļu – bronzu. Arī Aigars bija uz
goda pjedestāla – 5. vieta.
Rīta sacensībās 110 m/b finālā iekļuva Kārlis Sondors,
bet neiepriecinošas ziņas pienāca no Alojas, kur cīnījās
mūsu galda tenisistes. Bija trāpīts spēcīgā apakšgrupā kopā
ar Rīgu, Liepāju un Kuldīgu un nācās atzīt pretinieku
pārākumu. Rezultātā – 4. vieta apakšgrupā un bija jāgaida
cīņa par 7.– 8. vietu ar Aloju.
Vakara vieglatlētikas programma sākās ar Santas Prikules startu 400 m distancē. Sportiste uzvarēja savā skrējienā ar rezultātu tuvu personīgajam, bet pašai bija neapmierinātība ar lēno soli distances sākumā. 1500 m distancē
Anastasija Caica, uzrādot savu sezonas labāko rezultātu,
nodrošināja sev 5. vietu uz goda pjedestāla. Par patīkamu
pārsteigumu parūpējās Kārlis, izcīnot 4. vietu 110 m barjerotajā distancē. Nu sekoja nervu kutinošās sacensības tāllēkšanā. Apbrīnojama bija Daira Rinča spēja savākties
kritiskā brīdī. Vēl pēc piektajiem lēcieniem Dairim bija 6.
pozīcija un sestajā lēcienā sprādziens – 7 m 35 cm un bronzas medaļa! Kārtslēkšanas sektorā pārliecinoši pēc sudraba

SPORTS

un bronzas godalgām devās Ronalds un Rūdolfs Vucāni. Bija gandarījums par sūri grūti garajām treniņstundām stadionā. Nu jau pašā pievakarē uz starta 10 000 m distancē
stājās Anita Kažemāka. Arī atbalsta komandā valdīja noskaņojums – medaļai jābūt! Anita nelika vilties. Sapratusi, ka
ar līderi šoreiz spēkoties nebūs pa spēkam, mūsu sportiste
koncentrējās uz savu tempu distancē un sāncensēm neatstāja
nekādu ilūziju uz sudraba godalgu. Mūsu galda tenisistes
cīņā par 7. vietu pieveica Aloju.
Trešā diena. Bijām reālisti un sapratām, ka šajā dienā
uz medaļām cerēt būtu utopija. Galvenais mērķis bija, pašaizliedzīgi cīnoties, uzrādīt maksimāli labāko rezultātu uz
šo brīdi, kas arī gandrīz visiem izdevās. Anastasijai Caica
800 m distancē sezonas labākais rezultāts. Gandarīts varēja
būt arī mūsu jaunais vieglatlēts Raivis Pudulis, kurš, startējot tik nopietnā forumā, abās distancēs uzrādīja personīgos rekordus.
Uz starta triatlonā stājās gandrīz 60 dalībnieki un to
vidū arī mūsu Austris Bogdanovs, vēl nesenā pagātnē Preiļu BJSS vieglatlētikas nodaļas audzēknis, kurš tagad nodarbojas ar MTB riteņbraukšanu. Šīs sacensības bija liels
izaicinājums, no kā nevarēja atteikties. Sākoties 750 m peldēšanai, Valmierai pāri gāzās lietus lavīna, ko paši sportisti,
iespējams, nejuta. Pēc peldēšanas 20 km riteņbraukšanas
distancē Austris devās 43. pozīcijā. Nedaudz uzlabojis savu
pozīciju, pēc 5 km skriešanas Austris finiša līniju šķērsoja
pēc 1.09,42, rezultātā – 25. vieta. Lielisks panākums – it
sevišķi to prata novērtēt tie, kas visu vēroja klātienē.
Nobeigumā gribas uzteikt visus sportistus, kas J. Daliņa
stadionā iesoļoja zem Preiļu novada karoga un ar visu atdevi pašaizliedzīgi cīnījās savu maksimālo spēju robežās.
Vēlu visiem izaugsmi savās sportiskajās gaitās un lai šīs
Olimpiādes mūsu moto «Preiļu novads – komanda, kur apvienojas pieredze ar jaunības degsmi!» ir spēkā arī pēc četriem gadiem nākošajā Olimpiādē!
Visu sportistu vārdā paldies pašvaldībai par finansiālo
atbalstu un priekšsēdētājai Marutai Plivdai par līdzbūšanu
Olimpiādes atklāšanā. Paldies par pacietību mūsu šoferim
Jānim Sondoram, kurš bija kopā trīs dienu garumā.
Uzrādītos rezultātus var apskatīties un salīdzināt
www.latvijasolimpiade.lv. Statistika liecina, ka starp startējošajām 94 pašvaldībām esam to 55 skaitā, kuras izcīnīja
medaļas un neoficiālajā vērtējumā 38. vietā – priekšā daudzām kuplāk pārstāvētām komandām

Mazskaitlīgi, toties iespaidīgi!

Patīkamu pārsteigumu sagādāja zem Preiļu zīmes startējušais nu jau pāri trīsdesmitgadnieku slieksnim pārkāpušais
Kaspars Kažemāks, kurš strādā un savu sportisko meistarību
pilnveido Anglijā.

Mūsu stiprā dzimuma vieglatlēti izcīnīja četras bronzas
un divas sudraba godalgas. 110 m/b uz goda pjedestāla kāpa
divi mūsu atlēti – sudraba godalga Kārlim Sondoram –
15,63 sekundes, bet bronza Kasparam Kažemākam – 15,99,
(attēlā) kura tika papildināta otrajā dienā ar tāda paša
kaluma godalgu 400 m barjerotajā distancē.
Arī pēc sacensībām kārtslēkšanā uz goda pjedestāla divi
brāļi – Ronaldam Vucānam sudrabs ar rezultātu 4 m 65 cm,
bet Rūdolfam Vucānam – bronza par 4 m 15 cm augstumā pārvarēto latiņu. Arī Dairim Rinčam jāsamierinās ar
bronzas godalgu, palaižot priekšā sezonas līderus tāllēkšanā Elviju Misānu un Jāni Leiti. Daira varējums šoreiz 7 m
17 cm. Ar ceturto vietu jāsamierinās Guntim Pastoram
3000 m/kav. skrējienā ar sev pieklājīgu rezultātu –
10.02,42.

Preiļu novada BJSS volejbolistes
piedalās vasaras spēlēs volejbolā

Šovasar jūlijā Madonā un augustā Gulbenē notika brīvdabas volejbola «Pure Chocolate» turnīra divi posmi. Šajā
turnīrā piedalījās arī Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas
jaunās volejbolistes divās vecuma grupās: viena komanda –
2004. gadā dzimušās un četras komandas – 2005. gadā dzimušas un jaunākas volejbolistes. Spēles notika Madonas
pilsētas un Gulbenes sporta centra stadionos.
Preiļu BJSS jaunākās meitenes kopvērtējumā ierindojās
7., 10., 11. un 13. vietā no 18 komandām, vecākās – 16. vietā
no 22 komandām. «Pure Chocolate» lielais fināls notika
19. augustā Rīgā Daugavas stadionā, kur iespēju piedalīties
ieguva Madonas/Gulbenes un Kuldīgas/Aizputes posmu
piecas labākās katru grupu komandas. Šogad mūsu meitenēm pietrūka pieredzes un nedaudz veiksmes.
Gribētu pateikties Preiļu novada BJSS un Preiļu novada
domei par iespēju meitenēm piedalīties šajā turnīrā. Uz
jaunā mācību gada sliekšņa meitenēm novēlu veiksmi, pacietību, saglabāt sportisko formu un gūt panākumus jaunajā
mācību gadā!

Noslēgusies Preiļu novada atklātā
čempionāta galda tenisā pirmā kārta

16. – 17. jūlijā Aizkrauklē notika Latvijas Sporta veterānu savienības 53. Pašvaldību sporta spēļu finālsacensības.
Preiļu novada komandas sastāvā bija paši uzticamākie
sporta karalienes vieglatlētikas bruņinieki.
5000 m soļošana sacensību programmā bija kā viena no
pirmajām disciplīnām. Jau no pašiem distances pirmajiem
metriem sacensību komentētājs nepārstāja cildināt Preiļu
novada jauno senioru Aigara Salenieka un Normunda Ivzāna nasko soli distancē. Kad daudzajiem censoņiem vēl
bija ko riņķot vairākus apļus, Normunda un Aigara laiks
finišā apstājās 21.52,40 un 21.52,95, kas deva pārliecinošas
uzvaras V45+ un V40+ grupās (attēlā no labās puses Aigars
Salenieks).
Arī otrajā dienā 10 000 m soļošanā puišiem pārliecinošas
uzvaras: Normundam – 46.10,2, Aigaram – 44.42,2. Puišus
atbalstīja arī Dace Liniņa. Viņas veikums 200 m – 28,98,
kas deva iespēju kāpt uz goda pjedestāla trešā pakāpiena.
Vēl patīkamāka sajūta pēc augstlēkšanas – uzvara S40+
grupā ar rezultātu 145 cm.

Sekmīgs Preiļu novada vieglatlētu starts
Latvijas čempionātā

29. – 30. jūlijā Ogrē notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kur piedalījās arī seši Preiļu novadu pārstāvoši atlēti,
kuri nelika vilties saviem atbalstītājiem un atgriezās mājās
ar vairākām medaļām.
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Sācies kārtējais Preiļu novada atklātais čempionāts galda tenisā, kurš tradicionāli notiek 3 kārtās. Preiļu novada
svētku laikā 20. augustā norisinājās čempionāta 1. kārta. Kā
pastāstīja sacensību organizētājs Voldemārs Limanis, šajā
kārtā piedalījās kupls dalībnieku skaits – 49 sportisti no
Rīgas, Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils, Līvāniem, Rēzeknes, Preiļiem un Utenas, Rokišķiem Lietuvā. No Preiļiem sacensībās startēja 7 dalībnieki, savukārt viskuplāk
pārstāvēta bija mūsu galvaspilsēta.
Kopvērtējumā pirmajā kārtā 1. vietu, nezaudējot nevienu
spēli, izcīnīja preilietis Emīls Lutinskis, 2. vietā atstājot
Mārtiņu Svīķi no Mazsalacas, bet 3. vietā – rīdzinieku
Andreju Čemirtanu. Veterānu grupā (40 g. – 65 g.) kopvērtējumā labākais bija Uldis Dzirkalis (Jēkabpils). Labi
nostartēja arī Preiļu veterāni – Viktors Martinovs ierindojās
augstajā 7. vietā, Voldemārs Limanis – 11. vietā. Sieviešu
konkurencē uzvaras laurus plūca rēzekniete Liāna Zeltiņa.
Nākamā kārta gaidāma 3. septembrī.
Latgales 2016. gada atklātais čempionāts spiningošanā notiks no 17. septembra līdz 18. septembrim
Rušonas ezerā.
Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā 17. septembrī no plkst. 12.00, starts – no
plkst. 13.00 līdz 19.00.

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis – Preiļu novada sporta pasākumu organizators, Inta Rumaka – Preiļu
novada sporta skolas volejbola trenere, Ilona Vilcāne –
Preiļu novada mājas lapas satura redaktore

Preiļu novada VÇSTIS
Lai tikai baltas domas nāk
Un dzidrā avotā gūst veldzi

Smel sauli riekšavām
Lai sildās sirds un prāts.
/Rasma Zariņa/

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS jūlijā dzimušoS penSionāruS:

Jāzepu Vaivodu, Albertu Kunicki, Lidiju Koļesņikovu, Natāliju Polovnikovu, Mudīti Ivanovu, Jāni Daņiļeviču, Nadeždu Antonovu
Preiļos, Annu Romanovsku, Veltu Zeiliņu Preiļu pagastā,
Jāni Vansoviču Pelēču pagastā, Antonu Stupānu, Helēnu
Vilcāni, Annu Strodi, Jāni Madalānu, Moniku Ūzuliņu Saunas
pagastā.
SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Būt stipram kā ozolam vai varenai liepai,
Kas lapu vainagā savā
Gadiem krāto pieredzi tur.
/Rasma Zariņa/

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS auguStā dzimušoS penSionāruS:

Anfizu Fjodorovu-Maksimovu, Jekaterinu Fadejevu, Leontīnu Manuilovu, Anastasiju Koņuševsku, Raisu Romanovu, Vladimiru Udalovu, Anfisu
Joksti, Viktoru Sondoru, Leontiju Starikovu, Jevdokiju Terentjevu, Manefu
Nagevichu Preiļos, Vitoldu Pinku Aizkalnes pagastā, Francišku Pīzeli Preiļu
pagastā, Veroniku Zeili Pelēču pagastā, Annu Konstantinovu un Pēteri
Skutelu Saunas pagastā.
SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Cienījamie Preiļu novada viesi un iedzīvotāji!

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pakalpojumu centrs «Līči» piedāvā
Mājokļa pakalpojumu gan vienai diennaktij, gan ilgāk!

Ja vēlaties aplūkot pilsētu vai jums ir darba
darīšanas, Pakalpojumu centrā «Līči» jūs gaida
labiekārtotas, mēbelētas istabiņas kopā ar
virtuves nišu, atsevišķu dušu un WC. Pakalpojums
vienam cilvēkam izmaksā 7,00 EUR diennaktī.
Ja jums ir kļuvis grūti veikt smago mājas soli,
bet aprūpēt sevi vēl spējat, piedāvājam pārcelties
pie mums – dzīvot mēbelētās, siltās istabiņās ar nepieciešamo sadzīves tehniku, nelielu virtuvīti un atsevišķu dušas telpu. Jūs gaida tīra un mājīga vide,
laipns un atsaucīgs personāls un pensijas vecuma

domubiedri. Maksa mēnesī Preiļu novadā deklarētām
personām – 71,00 EUR. Cenā ietilpst maksa par apkuri, elektrību, karsto, auksto ūdeni, atkritumu izvešanu, veļas mazgāšanu, istabiņu uzkopšanu. Maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem un ģimenēm
ar skolas vecuma bērniem ir iespējamas atlaides.
Citu novadu iedzīvotājiem – maksa 114,00 EUR
mēnesī. Ēkā darbojas lifts.

Telefons informācijai – 29298830.
Gaidām ciemos!

2016./2017. mācību gadā Preiļu Brīvajā skolā darbosies
brīvprātīgās no Vācijas un Nīderlandes

Sākot ar 2016. gada 30. augustu, visu nākamo
mācību gadu pamatskolā «Preiļu Brīvā skola»
darbosies Lene no Vācijas un Else no Nīderlandes.
Brīvprātīgās palīdzēs bērnudārza grupiņu darbā,
veidos nodarbības un aktivitātes, mācīs par savu
valstu kultūru un valodu.
Caur aktivitātēm bērni apgūs svešvalodu lietojuma
prasmes ikdienā, kas sniegs apziņu par valodu nepieciešamību, veicinās to straujāku apguvi un vērtības
apzināšanos. Projekta ietvaros brīvprātīgās jaunietes
dalīsies ar Preiļu novada jauniešiem, kādēļ viņas izvēlējās gadu pavadīt Preiļos un kādas ir iespējas
katram jaunietim.

Brīvprātīgās veidos mākslas, mūzikas un dabas izzināšanas nodarbības Preiļu novada bērniem un ģimenēm, kuras būs pieejamas biedrības «Preiļi izglītotai
Latvijai» Vides reģionālā resursu centra darbības ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 aktivitātes Eiropas Brīvprātīgā darba programmas.
Katram jaunietim vecumā no 18 līdz 30 gadiem
ir iespēja piedalīties Eiropas Brīvprātīgā darba projektos, kas ietver iespēju gadu darboties kā brīvprātīgajam jebkurā Eiropas valstī, tiek apmaksāti ceļa izdevumi, dzīvošana, ēdināšana un tiek maksāta kabatas nauda. Sīkāk par Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem var uzzināt rakstot pilbiedriba@gmail.com.

Kultūras centra pasākumi septembrī

v 14. septembrī plkst. 19.00 Preiļu KN pirmizrāde – Ilona Bagele un Samsons Izjumovs KRIEVU
ROMANČU VAKARS. Koncertā piedalās: KASPARS
ZEMĪTIS, SVETLANA OKUŅA, INGA SUNEPA,
ILZE OZOLIŅA, INITA ĀBOLIŅA, MAREKS
AUZIŅŠ. Biļetes Preiļu kultūras centra kasē, Biļešu
paradīzes kasēs un www.BILESUPARADIZE. Biļešu
cenas: 12,00 EUR (vieta pie galdiņa ar glāzi vīna),
8,00 EUR, 6,00 EUR, 4,00 EUR
v 14. septembrī plkst.15.30 Pelēču KN Pasākums bērniem «Satikšanās dienas saulainajā pusē»
v 16. septembrī plkst. 19.00 Preiļu KN SĪKO
JOKU BIRUMS-7. Ieeja – brīva
v 17. septembrī plkst. 12.00 Aizkalnes TN aizkalniešu veidota izstāde «Rudentiņš bagāts vīrs».
Padomā, kas Tev interesants izaudzis dārzā un ko
Tu varētu atnest uz izstādi! Tavi iesniegtie eksponāti

priecēs izstādes apmeklētājus un piedalīsies sacensībās par balvām. Nominācijas būs šādas: skaistākā
ziedu kompozīcija (līdzi jāņem sava vāze), lielākais
un interesantākais kartupelis, cietākais un smagākais kāposts, lielākais sīpols, smagākais ķirbis, garākais burkāns, skaistākie āboli, krāšņākais zieds.
No 12. līdz 17. septembrim atnes savus dārza skaistākos labumus uz izstādi un piedalies!
v 24. septembrī plkst. 12.00 Pelēču KN Senioru pēcpusdiena «Sidraba stīgās šūpojas rudens»
v 28. septembrī plkst. 14.00 Preiļu KN «Teātris
un ES» izrāde bērniem TOMS PRET SUPERPELĒM.
Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē.
Biļešu cena – 3,00 EUR.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!
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Biedrība «Preiļu NVO centrs»

(LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde
Reģistrācijas apliecības numurs 1860800593)
uzņem dalībniekus sekojošos maksas kursos:
‚ angļu valoda 1. līmenis – 56 h
‚ grāmatvedība no 0 līdz bilancei 72 h
‚ grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Zalktis» 16 h
‚ grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Krīvulis» 8 h
‚ fotografēšanas pamati 24 h
‚ šūšanas pamati 24 h.
Kursu beidzējiem tiek izsniegta apliecība.
Kursi notiks Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvs).
Sīkāka informācija pa tālruni 28340855.

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola piedāvā šajā mācību gadā turpināt mācības no 7. līdz 12. klasei, apgūt
autovadītāju «B» kategorijas iegūšanai nepieciešamās teorētiskās
zināšanas. Vidusskolā iespēja mācīties neklātienē vai tālmācībā.
Informācija pa tālruņiem 65321401, 26241558
vai e-pastu: preiluvakvsk@pvg.edu.lv

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs
13. septembrī pulksten 13.30 rīko semināru
«Elektroniskās vides iespējas uzņēmējdarbībā, sadzīvē,
izklaidē. Elektroniskās vides draudi.»
Semināra lektore – Ina Gudele, RISEBA programmas «e- bizness» direktore, e-komercijas pētniece un ANO eksperte interneta
attīstības jautājumos.
Seminārs notiks Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā), Preiļos. Vietu skaits ierobežots. Obligāta
pieteikšanās pa tālruni 26636243 pie Inetas Liepnieces.

Biedrība «Veselības projekti Latvijai»
aicina interesentus uz semināru senioriem

«Kā nepārmaksāt par zālēm un lietot zāles pareizi, droši un
atbildīgi?». Seminārs notiks 9. septembrī Preiļu slimnīcā, Raiņa
bulvāris 13.
Programmā vairākas lekcijas:
u «Zāļu tirgus Latvijā: pašreizējā situācija un izaicinājumi»,
lektore Vita Dumpe, «Veselības projekti Latvijai» valdes locekle
u «Medikamentu pieejamības uzlabošanas iespējas Latvijas iedzīvotājiem», lektore Elita Poplavska, Rīgas Stradiņa universitātes
docente, farmaceite, pētniece
u «Pareiza zāļu lietošana un biežāk sastopamās problēmas zāļu
lietošanā», lektore Līga Andersone, farmaceite
u «Drošas zāļu lietošanas pamatprincipi. Kāpēc un kā ziņot par
medikamentu blakusparādībām», lektore Marija Čeha, farmaceite.
Noslēgumā – diskusija/jautājumi un atbildes par senioriem aktuālajām problēmām saistībā ar medikamentu lietošanu un to pieejamību.
Biedrība «Veselības projekti Latvijai» ir neatkarīga orgnaizācija, kas
savas darbības nodrošināšanai nepieņem finansējumu no zāļu ražotājiem vai izplatītājiem.
Sīkāka informācija par semināru zvanot: 29209612.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.

Preiļu novada mākslinieku gleznas
skatāmas izstādē «Trīs skatpunkti»

No 5. augusta līdz 10. septembrim Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs piedāvā Aivja Pīzeļa, Jāņa Plivdas un Voldemāra
Kokoreviča gleznu izstādi «Trīs skatpunkti» Preiļu kultūras nama
konferenču zālē, Raiņa bulvārī 28, 2. stāvā.
Trīs mākslinieki – Jānis, Aivis un Voldemārs, ko saista viena pilsēta Preiļi, apvienojas kopīgā izstādē. Glezniecība, ko viņi rada, ir
cieņas un mīlestības apliecinājums galvenajai tēmai, kura tiek risināta
piesātinātajās kompozīcijās, un tā ir daba. Ainava, kā patstāvīga vērtība un laika apjausmas lieciniece spēj caur mākslas valodu pateikt daudz
vairāk, nekā kādam tas varētu šķist. To var uzlūkot gluži kā aktu – tā ir
savu iekšējo pārdzīvojumu un emociju pasaules pārnešana mākslā. Palūkojoties uz mākslinieku darbiem, var redzēt, ka šajās sajūtās ir kas
kopīgs, bet tajā pašā laikā dziļi individuāls.

Preiļos, Kooperatīva
ielā 8 DARBOJAS MAKSAS AUTOSTĀVVIETA,
tālr. 29298462.
PĀRDOD
ēkas nojaukšanai.
Tālr. 27048458.

SIA «Satiksme-Z»
vēl var pieteikties «B»
kategorijas autovadītāju
kursiem. Apmācība notiek
Preiļos Rīgas ielā 6.
Tālr. 26241558, e-pasts:
klaudija65@inbox.lv

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.
Adrese: Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV–5301.
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Atbildīgā par izdevuma
sagatavošanu – Maija Paegle,
tālr. 65322766,
maija.paegle@preili.lv
Laikraksts internetā:
www.preili.lv

