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J.Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas
pasākums 2016. gadā. No kreisās: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, māksliniece Silva Linarte

Šogad Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā izstāde pulcēja 135 dažādu tautību un vecuma
māksliniekus no visas Latvijas, kas žūrijas vērtējumam
iesniedza 238 mākslas darbus. Jāzepa Pīgožņa balvas
Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstādei žūrija izraudzīja 97 autoru 125 darbus.

Trešo gadu tiks pasniegta Jāzepa Pīgožņa
balva Latvijas ainavu glezniecībā

Šogad žūrijā darbus vērtēja žūrijas priekšsēdētāja, māksliniece Silva Linarte (Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā galvenās balvas laureāte 2016. gadā), māksliniece Vita Merca (Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu
glezniecībā konkursa izstādē 2015. gadā saņēma laikraksta
«Latvijas Avīze» speciālbalvu), mākslas zinātniece Ingrīda
Burāne, mākslinieki Juris Ģērmanis, Kārlis Siliņš, Jānis
Anmanis un Jānis Strupulis.
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā galvenās balvas pretendenti tika paziņoti izstādes atklāšanā Rīgas Sv. Pētera baznīcā Jāzepa dienā – 19. martā. Tie ir: Agra
Ritiņa (Rēzekne), Nugzars Paksadze (Jūrmala), Aldis Kļaviņš (Liepāja), Madara Gulbis (Rīga), Alberts Pauliņš (Tukums), Meldra Bula (Rīga), Andrejs Ģērmanis (Rīga). 16. septembrī Preiļos tiks nosaukts galvenās balvas laureāts.
Laikā no 11. septembra līdz 15. septembrim Preiļos notiks
3. Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais profesionālo mākslinieku
plenērs. Šogad tajā pārstāvēti būs visi Latvijas reģioni un arī
Lietuva. 15. septembrī Preiļu kultūras namā tiks svinēta Jāzepa
Pīgožņa dzimšanas diena ar plenēra darbu izstādes atklāšanu
un mākslinieku piedalīšanos. Katrs mākslinieks vismaz vie-

Kaut kur tālumā uz lauka
dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
kājas mazgā septembris.

Preiļu novada dome sveic
Zinību dienā skolotājus, skolēnus,
studentus un vecākus!
Lai ik diena priecē ar jaunām atziņām
un radošu darbu!
Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Preiļu novada dome

Apsveicu Zinību dienā!

Lai labām sekmēm, lieliem sasniegumiem un jautriem notikumiem bagāts gads
skolēniem un studentiem!
Lai daudz radošu ieceru un gandarījums par
bērnu sasniegumiem pedagogiem un vecākiem!
LR 12. Saeimas deputāts
Aldis Adamovičs

Lielisks rezultāts Preiļu 1. pamatskolas kolektīva
kopīgajam 2016./2017. mācību gada darbam

Preiļu 1. pamatskola ieguvusi 2. vietu Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingā Mazo skolu grupā. Tas ir lielisks rezultāts mūsu
skolas kolektīva kopīgajam darbam aizvadītajā mācību gadā.
Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto
darbu un sadarbību!
Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes
iedala pēc izglītojamo skaita «lielajās skolās», kur vidusskolēnu skaits
ir lielāks par 100, un «mazajās skolās», kur vidusskolēnu skaits ir
mazāks par 100. Latvijas skolu reitings 2015./2016. mācību gadā tiek
veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās mācību
priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konkursā.
Mazo skolu vidū savukārt par labāko atzīta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola, kurai seko Preiļu 1. pamatskola.
Mazo skolu reitingā iekļautas 120 izglītības iestādes, no kurām vairums atrodas pilsētās vai novadu centros.
Preiļu 1. pamatskola ieguvusi otro vietu mazo skolu vidū ar 28,9
punktiem. http://www.skolureitings.lv/?page_id=278
Nora Šņepste, Preiļu 1. pamatskolas direktore

nu darbu dāvinās topošajam Latvijas ainavu muzejam Preiļos.
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstāde apmeklētājiem būs atvērta Preiļu kultūras nama izstāžu zālē (2. stāvā) no 30. augusta. Daļa no konkursa izstādes darbiem būs apskatāmi Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē no 2. septembra. Novembra beigās izstāde ceļos uz
Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju. Apmeklētājiem
būs iespēja nobalsot par savu izvēlēto gleznu. Ikvienam, bet
uzņēmējiem īpaši, ir iespēja pasniegt savu simpātiju balvu
labākajai izstādes ainavai pasākuma laikā 16. septembrī.
16. septembrī plkst. 14.00 Preiļu kultūras nama lielajā
zālē notiks Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā
pasniegšanas ceremonija. Pasākumu vadīs aktieris Jānis Paukštello, muzicēs folkloras kopa «Rūžupes veiri».
Galveno balvu – tēlnieka Jāņa Strupuļa veidoto apzeltīto sudraba medaļu un naudas balvu 3000 eiro apmērā pasniedz Preiļu novada dome. Godalgotais darbs tiek dāvināts
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam topošajai
Latvijas ainavu ekspozīcijai Preiļu pilī.
Tekla Bekeša,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore

Ziedojumi Preiļu pils atjaunošanai

Šogad Preiļu pilsētas svētku laikā 3. Starptautiskās autorleļļu izstādes apmeklētāji ziedoja naudu Preiļu pils koka zvanu torņa atjaunošanai.
Šī mērķa sasniegšanai nepieciešami EUR 7383,96. Izstādes laikā tika saziedoti EUR 3190,30, kas kopā ar jau iepriekš savāktajiem līdzekļiem
sastāda EUR 7117,18. Uzstādītā mērķa sasniegšanai pietrūkst vēl tikai
EUR 266,78. Visi kopā mēs varam šo mērķi sasniegt.
Preiļu novada dome un nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu
fonds» aicina visus, kam ir iespēja un nav vienaldzīga Preiļu pils nākotne, mūsu novada kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, ar ziedojumiem turpināt atbalstīt Preiļu pils atjaunošanu. Ziedot iespējams, ieskaitot naudu nodibinājumam «Viduslatgales pārnovadu fonds» ar norādi – «Ziedojums Preiļu pils atjaunošanai».
Rekvizīti: Viduslatgales pārnovadu fonds, Tirgus laukums 1, Preiļi, LV 5301, Reģ.Nr. 40008210954,
Banka: AS SEB banka, Konta Nr.LV35UNLA0050021079970, vai Banka: AS Citadeles banka, Konta
Nr. LV17PARX0016753060001.

Preiļus apmeklē ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji

7. augustā Preiļus darba vizītē apmeklēja ASV vēstniecības
Latvijā pārstāvji – Politikas un
ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Mišela Azevedo (Mizhelle
Azevedo) un Politikas un ekonomikas nodaļas politikas speciālists Mārtiņš Spravņiks.
Tā kā Mišela Azevedo tikai
pirms nedēļas ieradusies Latvijā, un
turpmāko trīs gadu laikā Politikas
un ekonomikas nodaļas vadītāja
vietniece plāno daudz laika veltīt
darbam ar Latgales pašvaldībām,
vizītes mērķis bija iepazīties ar
vienu no Latgales pašvaldībām.
Kā pirmais tika izvēlēts Preiļu novads, lai gūtu ieskatu novada šodienas dzīvē, attīstības plānos un
pārrunātu turpmākās sadarbības
iespējas.
Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis un
domes speciālisti vēstniecības pārstāvjus iepazīstināja ar novada ekonomisko situāciju, realizētajiem projektiem, attīstības iespējām. Sarunā piedalījās Preiļu novada domes
deputāte Nadežda Hļebņikova. Mišelu Azevedo interesēja jautājumi
par pilsētas vēsturi, par jauniešu
dzīvi novadā, tika pārrunāts par
Preiļu novadu Latgales reģiona un
visas Latvijas kontekstā.
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja apmeklējuma laikā viesi ar lielu interesi apskatīja muzeja

Tikšanās Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā. No kreisās: Jānis Stepiņš, Mārtiņš Spravņiks, Mišela Azevedo, Tekla Bekeša

ekspozīciju un klausījās muzeja
vadītājas Teklas Bekešas stāstījumā par pilsētas un novada vēsturi,
mūsu puses aktīvajiem cilvēkiem.
Vēstniecības pārstāvji apmeklēja
Holokausta upuru piemiņas memoriālu, pieminekli politiski represētajiem.
Ar Preiļu Galvenās bibliotēkas
darbu ciemiņus iepazīstināja bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina, un jau tuvākajā nākotnē bibliotēkas apmeklētāji varēs skatīt divas
ASV vēstniecības piedāvātās izstādes, kas dos plašāku priekšstatu par
dzīvi ASV.
Viesi apskatīja Preiļu pils re-

novācijas gaitu, P. Čerņavska mājā – muzejā Raivo Andersona pavadībā guva ieskatu par podniecības sākumiem Latgalē, bet Mišela
Azevedo ar sajūsmu pati izmēģināja virpošanas procesu.
Vizītes noslēgumā ASV vēstniecības pārstāvji apmeklēja Preiļu
Romas katoļu baznīcu, klausījās
dekāna Jāņa Stepiņa stāstījumu
par baznīcas vēsturi un draudzes
darbību, baznīcas ciešo sadarbību
ar pašvaldību.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Preiļu novada pašvaldības policija atgādina
vecākiem neatstāt bērnus bez uzraudzības

Preiļu novada Pašvaldības policija informē, ka 13. jūlija rītā plkst.
10.30 Preiļu pludmalē bez pieaugušo pavadības ieradās 3,5 gadus veca
meitenīte, kas devās no laipas ūdenī. Pateicoties tam, ka pludmalē tajā
laikā uzturējās arī pilngadīgas personas, kas notiekošo pamanīja,
nelaime tika novērsta un slīkstošais bērns izvilkts no ūdens. Pēc negadījuma meitenīte tika nogādāta pieskatītājas dzīvesvietā, kas bērnu
jau meklēja. Mātei sastādīts administratīvā pārkāpumu protokols.
Pašvaldības policija vērš uzmanību, ka, redzot nepieskatītus vai
apmaldījušos bērnus, iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot valsts vai
pašvaldības policijai. Par bērna līdz 7 gadu vecumam atstāšanu bez
uzraudzības Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1724. pants paredz
administratīvo atbildību.
Pašvaldības policija izsaka pateicību līdzcilvēkiem Verai, Ingai un
Ilmāram, kas nepalika vienaldzīgi un novērsa nelaimi, kā arī vēlreiz
atgādina, ka bērnus līdz 7 gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst, un pat īss neuzmanības mirklis var izrādīties liktenīgs.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes informācija

Sākot ar šī gada 1. augustu Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa uzsāk pabalsta mācību līdzekļu iegādei skolēnam piešķiršanu, aicinām trūcīgo ģimeņu un aizbildņu ģimeņu vecākus savlaicīgi iesniegt iesniegumus!
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 vispārizglītojošajām 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 euro 40,00 gadā. Pieteikties pabalstam iespējams
augusta – septembra mēnešos.
Labklājības pārvalde arī atgādina, ka, sākoties jaunajam mācību
gadam, daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pašvaldības pabalstu –
50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem). Lai saņemtu
pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus
un izglītības iestādi (izziņu no mācību iestādes), ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Preiļu pilsētas un Preiļu pagasta iedzīvotājus lūdzam iesniegt iesniegumus Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā Aglonas iela 1a,Preiļos, Aizkalnes, Pelēču, Saunas pagasta iedzīvotājus griezties pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs.
Neskaidrību jautājumos zvanīt Labklājības pārvaldes direktora
vietniece sociālajos jautājumos I. Stašulāne tel. 65320123, sociālie
darbinieki, tel. 65323200.

Preiļu mūzikas un mākslas skola
iegādājusies jaunus mūzikas instrumentus

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis Preiļu mūzikas un
mākslas skolas projektu mūzikas instrumentu iegādei.
Projekts tiek realizēts ar mērķi paaugstināt Preiļu mūzikas un
mākslas skolas mūzikas izglītības konkurētspēju, uzlabojot skolas
materiāli tehnisko bāzi, kas ļaus nodrošināt profesionālo mūzikas
programmu apguvi. Skola iegādājusies 3 mūzikas instrumentus –
vienu Jamaha klarneti un divus alta ragus MCAH 1. Valsts Kultūrkapitāla piešķirtais finansējums ir 1500 eiro, savukārt skolas
ieguldījums ir 107 eiro.
Ilona Vilcāne

Seminārs uzņēmējiem

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar a/s «Attīstības
finanšu institūcija Altum» un Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības
centru 27. septembrī pulksten 11.00 rīko semināru «ALTUM –
valsts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai. Aktualitātes Sociālās
uzņēmējdarbības programmā.»
Lektors – ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka. Seminārs
notiks Preiļos, Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā. Informācija par semināru
un pieteikšanās pa tālruni 26636243.

Uzņēmēju tikšanās septembrī

Lai Preiļu novada uzņēmējiem būtu iespēja iepazīties ar novada
cita uzņēmēja darbību un sniegtajiem pakalpojumiem vai ražoto produkciju, sākot ar septembri, tikšanās tiks organizētas vienu reizi
mēnesī pie kāda no novada uzņēmējiem.
Septembrī tikšanās notiks Latgalē vienīgajā vīngliemežu audzētavā
pie atraktīvā Aiņa Novika. Tikšanās datums – 12. septembris pulksten
17.00 «Ošu mājās», Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu novads.
Dalībai pasākumā obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243.
Uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece

Norisinās būvdarbi posmā no Bašķiem līdz Preiļiem

Sākušies būvdarbi uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem (44,15.-57,54. km). Būvdarbu ietvaros
pilnībā pārbūvēs ceļa segumu, sākot no salturīgā slāņa un šķembu pamata. Visā trases garumā paredzēta ievērojama apjoma kūdras pamatu
nomaiņa ar smilti. Ceļa segumam paredzētas trīs kārtas asfalta. Atjaunos tiltus pār Preiļupi un Jašu.
Būvdarbus veic SIA «Lemminkainen Latvija», un to līgumcena ir
17,464 miljoni eiro (ar PVN). Būvdarbus līdzfinansē ERAF.
VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa

Preiļu novadu pieredzes gūšanas vizītē
apmeklē Moldovas delegācija

Šī gada 7. - 12. augustā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem un
pašvaldībām organizēja vasaras
skolu-nometni Moldovas kolēģiem. Vizītes laikā delegācijas pārstāvji dalījās grupās un devās
pieredzes apmaiņā uz 10 Latvijas
pašvaldībām – Dobeles, Raunas,
Jelgavas, Preiļu, Riebiņu, Ropažu,
Neretas, Aizkraukles, Rēzeknes
novadu, Rēzeknes pilsētu, kā arī
Kurzemes un Rīgas plānošanas
reģionu.
Riebiņu un Preiļu novadus 9.
un 10. augustā apmeklēja Leovas
pilsētas mērs Vitālijs Gargauns,
Reģionālās attīstības aģentūras
Dienvidi investīciju piesaistes speciāliste Oksana Cazacu, Okņicas
rajona padomes priekšsēdētāja
vietniece Andžela Kručkeviča un
Reģionālās attīstības aģentūras Ziemeļi stratēģiskās plānošanas nodaļas speciālists Pāvels Kurkovičs.
Vasaras skolas-nometnes vadmotīvs bija «No idejas līdz projektam»,
un tā tika veltīta informācijai par
iespējamiem atbalsta instrumentiem sadarbības projektu īstenošanai kultūras, jauniešu, uzņēmējdarbības, tūrisma, lauku attīstības u.c.
jomās, kā arī projektu piemēriem
ar finanšu instrumentu atbalstu.
Preiļos novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Želvja pavadībā Moldovas pārstāvji apmeklēja SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu un
šķiroto atkritumu laukumu, kur
uzklausīja SIA «Preiļu saimnieks»
valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrnieka un Preiļu novada domes iz-

pilddirektora Vladimira Ivanova
stāstījumu par atkritumu šķirošanu
Preiļu novadā un noskaidroja sev
interesējošos jautājumus. Tālāk viesi devās uz biedrību «Preiļu rajona
partnerība», kur vadītāja Valija Vaivode pastāstīja par biedrības darbu
un realizētajiem projektiem. Moldovas viesus īpaši interesēja jautājums par iedzīvotāju iesaisti nevalstisko organizāciju darbā un iespējamie sadarbības veidi starp
Moldovu un Latviju šajā jomā. Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā uzzināja par centra darbības virzieniem, pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai un realizētajiem
projektiem. Viesi apmeklēja Preiļu
parku un apskatīja gan pilsētas
pludmali, gan arī Preiļu pili.
Pēcpusdienā Moldovas ciemiņi
devās uz Aizkalni, kur iepazinās
ar jaunās keramikas darbnīcas «Jašas podi» īpašnieci un bija klāt
melnā cepļa atvēršanā. Noslēgumā
apmeklēja latviešu dzejnieka Jāņa

Raiņa memoriālo muzeju «Jasmuiža», kur notika arī darba vizītes
Preiļu novadā kopsavilkums.
Vizītes noslēgumā Rīgā tika
rīkots seminārs, kura laikā Moldovas un Latvijas reģionu un pašvaldību pārstāvji informēja par vizītes reģionos rezultātiem, jaunajām
idejām, rastajiem risinājumiem, nodibinātajiem kontaktiem un turpmāk plānoto rīcību nākotnes ieceru
īstenošanai.
Vasaras skolas-nometnes mērķis ir stiprināt Moldovas reģionu
un pašvaldību speciālistu profesionālo kapacitāti – sniegt metodisku un praktisku atbalstu projektu
izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, teritorijas attīstības
un kultūras jautājumos reģionālā
un vietējā līmenī, kā arī veicināt
Latvijas un Moldovas reģionu un
pašvaldību sadarbību.
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore

Izvirza Preiļu novada domes pārstāvjus darbam Latvijas pašvaldību
savienības komitejās un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē

Domes sēdē, ņemot vērā finanšu komitejas sēdes,
novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas
sēdes, kā arī sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdes lēmumprojektus, tika nolemts izvirzīt
Preiļu novada domes pārstāvjus darbam Latvijas pašvaldību savienības komitejās.
Finanšu un ekonomikas komitejā izvirzīta Maruta
Plivda, reģionālās attīstības un sadarbības komitejā –

Juris Vucāns, Juris Želvis, tehnisko jautājumu komitejā – Juris Erts, izglītības un kultūras komitejā –
Nadežda Hļebņikova, sociālo un veselības jautājumu
komitejā – Iveta Stare.
Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekli izvirzīta tika Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Ilona Vilcāne

Izmaiņas Preiļu novada domes deputātu sastāvā

Balstoties uz Preiļu novada domes deputātu Laura Pastara un Raimonda Rubina (ievēlēti no saraksta
LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA») iesniegumiem par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa sakarā ar
amatu apvienošanas aizliegumu, novada dome 7. jūlijā lēma par iepriekšminēto deputātu pilnvaru izbeigšanu
ar 7. jūliju.
Viņu vietā Preiļu novada domes deputāta pilnvaras ar 7. jūliju sāka pildīt kandidātes, kuras attiecīgajā
sarakstā kā nākamās ieguva visvairāk vēlētāju balsu – Aizkalnes tautas nama vadītāja Māra Rožinska un
Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktore Klavdija Zarāne.
Ilona Vilcāne

Apstiprinātas Preiļu novada komisijas

7. jūlija domes sēdē tika apstiprinātas Preiļu
novada komisijas. Administratīvā komisija darbosies
piecu locekļu sastāvā: Valentīna Liniņa, Iveta Stašulāne, Irīna Elste, Ēvalds Vilcāns un Jāzeps Bogotais.
Vēlēšanu komisijā tika ievēlēti: Uldis Čerpakovskis, Anita Rumpe, Aivars Podskočijs, Normunds
Skutels, Žanete Beča, Santa Ancāne un Vita Skrinda.
Preiļu novada Medību koordinācijas komisijā
Preiļu novada domi pārstāvēs Juris Želvis, Lauku
atbalsta dienesta un Valsts meža dienesta pārstāvji –
pēc deleģējuma.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijā apstiprināti: komisijas priekšsēdētāja – Vita
Biezaite, komisijas priekšsēdētājas vietniece – Inta
Klindžāne, komisijas locekļi: Elza Spodra Elste, Inta
Zīmele, Zita Pastare.
Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijā turpmāk darbosies: komisijas priekšsēdētāja
Svetlana Kurmeļova, komisijas locekles Inta Klindžāne
un Zenta Andrejeva.
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Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā apstiprināti: komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite, komisijas priekšsēdētāja vietniece Inta Klindžāne, komisijas loceklis Māris Leikučs, komisijas locekle Inta Rumaka.
Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta
piecu locekļu sastāvā: Bonifācijs Kļavinskis, Vladimirs
Ivanovs, Irēna Rancāne, Irīna Elste, Kristīne Ruča.
Preiļu novada Starpinstitucionālās sadarbības
komisijā darbosies komisijas priekšsēdētājs Andrejs
Zagorskis, Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāve Natālija
Rivža, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāve
Ritma Vigule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāve Anita Džeriņa, kā arī Valsts Probācijas dienesta
pārstāvis un Valsts policijas pārstāvis pēc deleģējuma.
Tika noteikts, ka komisijas darbā var pieaicināt citus
speciālistus.
Apstiprinātās Preiļu novada Administratīvo aktu
strīdu komisijas priekšsēdētāja būs Maruta Plivda,
komisijas locekļi – Ēvalds Vilcāns un Juris Želvis.
Ilona Vilcāne
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Svētkos sveic radošās muzicēšanas studija «Jandāliņš» (vadītājs Artūrs Savickis)

Svētku gājiens

Preiļos krāšņi nosvinēti pilsētas svētki

Koncerts kapelā

Spēkavīru čempionāta 6. posma uzvarētājs preilietis Artis Plivda

No 18. līdz 20. augustam Preiļi svinēja pilsētas svētkus ar daudzveidīgu programmu gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī
pieaugušajiem. Svētkus ar savu klātbūtni pagodināja mūsu Goda pilsonis Jānis Streičs, kā arī viesi no sadraudzības pilsētām – Utenas
Lietuvā un Glubokoje Baltkrievijā.

Pirmajā svētku dienā pusdienlaikā tika svinīgi atklāts 3. Starptautiskais autorleļļu festivāls «Leļļu
vasara Preiļos». Līdzīgi kā pagājušo gadu, svētku laikā norisinājās
arī Preiļu Grāmatu svētki, kas aicināja lasītājus tikties ar grāmatu
autoriem, piedalīties radošajās dar-

bnīcās un dažādās viktorīnās. Vairums svētku aktivitāšu sākās vakarpusē – programma bērniem
«Smieklu paklājs», strītbola turnīrs
un ielu dejotāju priekšnesumi, savukārt estrādē skatītājus un līdzjutējus pulcēja Latvijas spēkavīru čempionāta sestais posms, kurā par

uzvarētāju tika sumināts preilietis
Artis Plivda. Šis bija pēdējais turnīrs pirms gaidāmā superfināla,
kas 9. septembrī notiks Rīgā.
Svētku dienās un vakaros skanēja dažādi koncerti – piektdienas siltajā vakarā viesu mājas «Pie Pliča»
dārzā klasiskās mūzikas cienītājus

iepriecināja opermūzikas koncerts,
ko sniedza Latvijas Nacionālās operas un baleta solisti Sonora Vaice,
Ilona Bagele, Raimonds Bramanis
un orķestra mūziķu trio, savukārt
svētdien Preiļu kapelā notika sakrālās mūzikas koncerts. Jaunieši
piektdienas vakarā varēja atpūsties

disko ritmos kopā ar muzikālajām
apvienībām «Singapūras satīns»,
«Dziļi violets» un DJ DWEEN.
Pasākumus kuplināja gan mūsu,
gan kaimiņnovadu tautas mākslas
kolektīvi.
Svētku kulminācija kā katru gadu bija Preiļu novada iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju
un viesu krāšņais gājiens uz estrādi,
kas šogad notika ar saukli «Ar cepuri uz svētkiem!», tāpēc visi dalībnieki bija parūpējušies par kolektīvu
vienojošām galvasrotām. Par visinteresantākajām cepurēm tika atzītas
Mūzikas un mākslas skolas pārstāvju
galvasrotas. Svētku viesus uzrunāja
un sveica Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda, sumināti tika sakoptāko īpašumu saimnieki. Krāšņu koncertu klātesošajiem sniedza «Laimas muzykanti»,
Marija Naumova, vakaru noslēdza
zaļumballe ar grupu «Tālbraucēji».
Visas trīs dienas dažādas aktivitātes tika piedāvātas sportot gribētājiem – notika strītbola un pludmales volejbola turnīri, tika aizvadītas makšķerēšanas sacensības,
kā arī Preiļu novada atklātais čempionāts galda tenisā. Bērniem bija
iespēja izmēģināt spēkus ERGO veloskolā ar praktiskiem braukšanas
vingrinājumiem un šķēršļu pārvarēšanu. Svētdien Preiļu pludmalē
ģimenes tika aicinātas uz Ģimeņu
sporta dienu. Savukārt īpaši azartiskajiem šogad bija iespēja vērot un
piedalīties Latgales gliemežu skriešanās 1. čempionātā, ko rīkoja vīngliemežu audzētava «Ošu māja».
Pilsētas svētki priecēja gan preiliešus, gan daudzos viesus no tuvākiem un tālākiem novadiem un
arī ārzemēm. Pateicamies par atbalstu «SEB banka» un informatīvajiem atbalstītājiem: «Vietējā Latgales avīze», «Latgales laiks», «Latgales Reģionālā televīzija», «Dautkom», «Latvijas Radio Latgales
studija», «Latgales radio», «Radio
1». Īpašs paldies jauniešiem –
brīvprātīgajiem. Un – uz tikšanos
nākamgad!
Ilona Vilcāne

Trešais Starptautiskais autorleļļu festivāls Preiļos

Leļļu festivāla atklāšanas salūts

Autorleļļu izstāde Preiļu Kultūras namā

No 18. augusta līdz 20. augustam Preiļos
norisinājās 3. Starptautiskais autorlelļu festivāls «Leļļu vasara Preiļos». Ar krāšņu festivāla atklāšanas pasākumu, leļļu izstādi Preiļu kultūras namā, izcilu mākslinieku piedāvāto darbu izlozi autorleļļu svētki
bija krāšņi un piesaistīja īpaši lielu
skaitu apmeklētāju.
Festivālā piedalījās 31 leļļu meistars no
13 pasaules valstīm – Nīderlandes, Vācijas,
Itālijas, Izraēlas, Moldovas, Gruzijas, Čehijas,
Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Starp leļļu meistariem
bija daudzi starptautiski atzīti mākslinieki,
kuru meistarība novērtēta daudzās izstādēs
visā pasaulē.
Preiļu Kultūras namā triju dienu garumā
bija skatāma autorleļļu un mākslinieku darināto kraukļu izstāde. Preiļu pilsētas simbols – krauklis – bija atveidots dažādās

Leļļu meistaru piedāvāto darbu izloze

tehnikās (attēlā) un rotāja kultūras nama skatuvi. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja piedalīties balsojumā un noteikt skatītāju simpātiju – gan labāko lelli, gan interesantāk atveidoto
kraukli. Apkopojot balsošanas rezultātus, skatītāju simpātiju balvas par trim labākajām autorlellēm ieguva preilieši Aleksandrs Ņesterjuks,
Vladlena un Krievijas pārstāvji Oksana un
Andrejs Pančenko. Kā interesantāk atveidotos
kraukļus skatītāji bija izvēlējušies preilieša
Aleksandra Ņesterjuka, Krievijas mākslinieka
Andreja Pančenko un Gruzijas leļļu meistares
Jūlijas Sorokinas darbus. Balvas māksliniekiem
tika pasniegtas 19. augustā Preiļu parka estrādē.
Festivāla pēdējā dienā Preiļu kultūras namā
notika izloze, kurai savus darbus bija atvēlējuši
vairāki festivāla mākslinieki. Visi izlozes dalībnieki, kuri labdarībai bija ziedojuši vismaz
20 eiro, saņēma kāda mākslinieka lelli vai veidoto mākslas darbu.
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3. Starptautiskais autorleļļu festivāls «Leļļu
vasara Preiļos» ir izskanējis. Izstādes apmeklētāji, svētku viesi un mākslinieki izteikuši savu
sajūsmu un pateicības vārdus par kārtējo Preiļos organizēto festivālu, kas ienesis daudz pozitīvu emociju. Kārtējo reizi ir nostiprinājušas
draudzības saites starp dažādu valstu pārstāvjiem,
kuri bija ieradušies mūsu pilsētā, un pasākumu
apmeklētāji ir saņēmuši lielu radošuma devu
turpmākajam darbam.
Festivālu organizēja Preiļu novada dome
un Preiļu novada Kultūras centrs sadarbībā ar
Preiļu leļļu mākslinieci Vladlenu un viņas ģimeni. Pateicamies visiem, kuri palīdzēja, atbalstīja un darbojās, lai 3. Starptautiskais autorleļļu festivāls noritētu sekmīgi! Paldies izstādes
apmeklētājiem, Preiļu novada iedzīvotājiem un
viesiem!
Maija Paegle
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI

APSTIPRINāTI
ar Preiļu novada domes 2017. gada 25.maija sēdes lēmumu,
protokols Nr.6, punkts 4.
PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2017. gada 7.jūlija sēdes lēmumu,
protokols Nr. 9, punkts 23.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/07
Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā
pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu

un Būvniecības darbu organizētāju par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

13. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentam pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, SIA «Preiļu saimnieks»/pagasta
pārvalžu izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.

14. Pēc pieslēguma izbūves Pretendents par to informē SIA «Preiļu saimnieks»/pagastu
pārvaldes, kuri nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites
mēraparātu, noslēdz līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un
iesniedz Pašvaldībai atzinumu par Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi.

15. Pēc iepriekšējā punktā minētā atzinuma saņemšanas no SIA «Preiļu saimnieks»/Tehniskā daļas Pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Pretendentam Vienošanās norādītajā
bankas kontā.
16. Saistošie noteikumi attiecas tikai uz no jauna veidojamiem Pieslēgumiem.

Domes priekšsēdētāja M. Plivda

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu
fiziskām personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu
un samazināt vides piesārņojumu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1. Pretendents – fiziska persona – nekustamā īpašuma īpašnieks;
2.2. Pieslēgums – ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli (to izbūve) Pretendenta nekustamajā īpašumā esošo ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu savienošanai (tieši vai
pastarpināti) attiecīgi ar centralizētā kanalizācijas vai ūdensvada maģistrālo vadu pieslēguma vietām. Pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada
sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.

02.05.2017.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2017/07 projektam
Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā
pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma

3. Līdzfinansējumu par katru Pieslēgumu piešķir, pamatojoties uz šiem Noteikumiem,
Pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā.
II. Pieslēguma ierīkošanas līdzfinansējuma apjoms

4. Līdzfinansējums tiek piešķirts 40 EUR apmērā par vienu garuma metru katra Pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 EUR par
vienu Pieslēgumu. Šajā punktā noteiktais Pieslēguma līdzfinansējuma apjoms neietver normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuru nomaksu nodrošina Pašvaldība.
III. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas
un izskatīšanas kārtība

5. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentam jāiesniedz iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus:
5.1. SIA «Preiļu saimnieks» Liepu ielā 2, Preiļos (par Pieslēgumu ierīkošanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes pagasta pārvaldes Aizkalnes ciemā, Preiļu pagasta pārvaldes Līču ciemā);
5.2. Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēči (par Pieslēguma ierīkošanu Pelēču
ciemā);
5.3. Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Priekuļi, (par Pieslēguma ierīkošanu
Priekuļu ciemā).

6. Iesniegumam pievieno:
6.1. Zemes īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (Zemesgrāmatu akts, vai
pirkšanas – pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums, mantojuma apliecība,
u.t.t), vai apbūves (nomas) tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja zemes gabals pieder
citai personai.
6.2. Zemes gabala robežu plānu (kopija).

7. SIA «Preiļu saimnieks»/pagastu pārvalžu speciālisti 10 dienu laikā apseko objektu un
izstrādā Tehniskos noteikumus, kuros norāda Pieslēgumu izbūves nosacījumus un katra nepieciešamā Pieslēguma garumu (metru skaitu) ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu
pieslēgšanai centralizētajiem kanalizācijas un/vai ūdensvada tīkliem .

8. Būvniecības darbu organizētājs sagatavo darbu izpildes tāmi un precizēto pašvaldības līdzekļu līdzfinansējuma pieprasījumu atbilstoši darbu izpildes tāmei.
Ja Pretendents vēlas pieslēgumu izbūvēt pats un no Būvniecības darbu organizētāja
saņemt tikai materiālus (caurules, veidgabali u.t.t.), tad Būvniecības darbu organizētājs pēc
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem aprēķina nepieciešamo materiālu daudzumu un ar
aktu nodod tos Pretendentam.

9. Pretendents iesniedz sagatavoto dokumentu paketi Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 5. kabinetā (1.stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

10. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības šim mērķim
izveidotā komisija un 5 darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas dienas rakstiski
paziņo Pretendentiem:
10.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai,
ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;
10.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai
sniegtas nepatiesas ziņas.

11. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu
pieņem Dome, pamatojoties uz novada Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas
ieteikumu.

12. Ja Domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir pozitīvs, Pašvaldība 10 darba
dienu laikā sagatavo un piedāvā Pretendentam slēgt rakstisku Vienošanos ar Pretendentu
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2.

sevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas
caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu;
14.3. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru
dn≥200mm;
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam,
nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un
sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam
pievadu pievienot pie cita Klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla)
un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja
šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam
līgumam starp Blakuslietotāju un Klientu.
17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos
noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja
noteiktajā vietā:
17.1. ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā;
17.2. ēkas 1.stāvā, ja nav pagraba, tiešā ievada tuvumā.
18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda
verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
19. Klients atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites
mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Klienta atbildības robežas.

Preiļos

Apstiprināti
ar Preiļu novada domes 2017. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu,
protokols Nr.5, punkts 9.
Precizēti
ar Preiļu novada domes 2017.gada 7.jūlija sēdes lēmumu,
protokols Nr.9, punkts 19.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/04
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Preiļu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
II. Kārtība kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
VI. Noslēguma jautājumi

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Klients, – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu
īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Līgumu;
3.2. Blakus lietotājs – persona, kas izmanto Klienta īpašumā, valdījumā, vai atbildībā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai;
3.3. Līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un
atbildības robežām;
3.4. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Klienta parakstīts
akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra
Līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas
piederības robežas);
3.5. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.2.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Klientus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem,
nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, attīrīto notekūdeņu novadīšanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Preiļu novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā
un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas
sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos
esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
20.6. komercuzskaites mēraparāti;
20.7. ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu atzari, no sadalošajiem tīkliem līdz
zemes gabala robežai, kas ir izbūvēti par Pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem.
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir
nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Klienta un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā
līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
22. Pēc saskaņošanas ar Klientu Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Klienta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un
kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas.
24. Gadījumos, ja klients nav ekspluatējis ūdensapgādes tīklus 1 gadu, Pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības, pirms pakalpojuma atjaunošanas, pieprasīt tīklu dezinfekciju, par to
iesniedzot attiecīgu atskaiti. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atteikt pakalpojuma atjaunošanu, ja tiek konstatēts, ka tīkli ir nepiemēroti drošai pakalpojuma lietošanai.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
25.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
25.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apkalpojošā personāla veselībai;
25.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās
darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
25.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
25.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz
kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
25.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr.1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
26. Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
26.1. Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā Nr.1;
26.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas
attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta Līgumā, un ja piesārņojuma
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
27. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī
ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, iesniedz Pakalpojumu sniedzējam:
8.1. aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu;
8.2. pieprasījumā norādītos iesniedzamos dokumentus;
8.3. papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka
vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti
tehnisko noteikumu pieprasījumā;
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir
parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu
saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir
ierīkotas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to
savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos
ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas
novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot at-
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28. Gadījumos, ja noteikumu 26.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav
noteikti Līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad
Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
29. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu apsekošanu Klienta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts
notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
30. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
30.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un
noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
30.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
30.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
30.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
30.5. radioaktīvas vielas;
30.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
30.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai
un aizsardzībai
31. Jebkurai personai ir aizliegts:
31.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus
uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
31.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus,
novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
31.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā
vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
31.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu
skataku vākus;
31.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla
krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par
tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;
31.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
32. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu,
armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
33. Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka,
iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Klienta ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Klients ir atbildīgs par iespējamām sekām.
34. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt
centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
35. Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Klienta teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu.
Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
36. Noņemt noteikumu 35.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi.
Klientam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
37. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
38. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
39. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā
īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
40. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai
nekustamajā īpašumā, Klientam ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
41. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.
42. Klientam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem
vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta Pielikumā Nr.2.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
43. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
43.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
43.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas
īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
43.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
43.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
43.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
43.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai
lietus notekūdeņus.
44. Līguma sagatavošanai, Līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot sekojošo:

44.1. Dokumentu kopijas, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms
uz attiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja
pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
44.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
44.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu
par Līguma slēgšanu;
44.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no
likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Līgumu;
44.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu
un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Līguma slēdzējam tādas ir;
44.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku
kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
45. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot
Klienta īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos,
ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma
noslēgšanai.
46. Klients pirms Līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta
informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var
tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
47. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu),
Līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Līguma slēdzējam pirms Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1
(vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Līguma slēdzēju ir
panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.
49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:
49.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
49.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
49.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
50. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
51. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
52. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
52.1. informācija par līdzējiem;
52.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
52.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
52.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
52.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/–iem;
52.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
52.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
53. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas
(kontrolakas). Akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
54. Klienta kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Klienta teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Klienta iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
55. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no
rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā
Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
56. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Klienta
īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību.
Pakalpojumu sniedzējs par to informē Klientu, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek
konstatēti pārkāpumi Līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Klients ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai
vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
57. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Klienta iesniegtajiem
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Klients veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
58. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī
persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā
īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes
nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr
šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos
par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
59. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Klientam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Klienta atbildības robežās, saskaņojot ar Klientu. Klients nav
tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
60. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta
rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic
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pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Klients vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā,
ja tas nepieciešams.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
61. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
62. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
63. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas
robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā
oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas
spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
64. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
64.1. puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
64.2. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Klienta pieprasījuma;
64.3. Līguma noteikumu 65.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
64.4. beidzas Līguma termiņš;
64.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu.
65. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu:
65.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai
valdītājs iesniegumu Līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Klients paziņojumu par Līguma
izbeigšanu nav iesniedzis;
65.2. Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām
izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
65.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
65.4. ja Klients ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
65.5. ja Klients vairāk kā 3 (trīs) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Līguma laušanu.
66. Izbeidzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
67. Ja Līgums tiek izbeigts, Klients līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par
tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.
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2017. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr.2017/04 projektam
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Preiļu novadā»

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
68. Par noteikumu 30.1.– 30.7., 31.1– 31.6. punktos minēto prasību pārkāpumiem fiziskajām
personām var tikt piemērots naudas sods līdz EUR 350,00 (trīssimt piecdesmit euro un 00
centi), bet juridiskajām personām – līdz EUR 1400,00 (tūkstoš četrsimt euro un 00 centi).
69. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
69.1. Preiļu novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
69.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu
viņiem noteiktas Preiļu novada domes iekšējos normatīvajos aktos.
70. Administratīvos protokolus, saistībā ar sasitošo noteikumu pārkāpumiem izskata
Preiļu novada Administratīvā komisija.
71. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi
72. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Preiļu novada
vēstis»
73. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 2011/12 «Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā».
74. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
75. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto
normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā,
Klientam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līguma pārslēgšanu jaunā
redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Pielikums Nr.1

3.

Preiļos

APSTIPRINāTI
ar Preiļu novada domes
2017. gada 27.aprīļa sēdes lēmumu, protokols Nr.5, punkts 10.

PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes
2017. gada 7.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.9, punkts 22.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2017/05
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Pielikums Nr.2

Izdoti, pamatojoties uz likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 272 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamās
mājas), dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1.Izslēgts
2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – 2 un vairāk stāvu dzīvojamā māja, kas nodota
ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz 4
dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, koridora vai galerijas.
2.3. Izslēgts
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2.4. Izlases remonts – remonts, kuru veic atsevišķiem Brauktuvju vai Ietvju laukumiem –
nolūkā likvidēt esošos defektus (piemēram, bedrīšu remonts), atbilstoši iepriekš saskaņotai
tehniskai shēmai, kurā atspoguļots veicamo darbu apjoms.
2.5.Izslēgts
2.6. Izslēgts
2.7. Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas Daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašumā.
2.8. Pasūtītājs – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma
īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība.
2.9. Pasūtītāja pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība
vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir
nodevuši dzīvojamas mājas pārvaldīšanas tiesības.
2.10. Pasūtītāja līdzfinansējums – Pasūtītāja finanšu līdzekļu daļa Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
2.11. Pašvaldības līdzfinansējums – Pašvaldības finanšu līdzekļu daļa daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kas tiek piešķirta Preiļu novada
pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.
2.12. Projekts – pasākumu kopums, kas saistīts ar dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabalu labiekārtošanas darbībām.
3. Izslēgts
6. Izslēgts

II. Pašvaldības kompetence

III. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana

IV. Pasūtītājam izvirzāmās prasības
8. Uz Līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt, ja Pasūtītājs, atbilst visām zemāk uzskaitītajām prasībām:
8.1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2
un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās
platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām,
ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
8.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļa īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita
reģistrēta dzīvokļa īpašnieku apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir
noslēgts pilnvarojuma līgums.
9. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļa īpašnieku kopības lēmums:
9.1. veikt Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un nodrošināt Pasūtītāja līdzfinansējumu;
9.2. nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu
līdzekļus Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas
pasākumu īstenošanai;
9.3.Izslēgts;
9.4.Izslēgts.
10. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta finansētajām
attiecināmajām izmaksām ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas Savienības
fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.
11. Projekta iesniegumu Preiļu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai vienām un
tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi piecos
gados, izņemot Noteikumu 12.5. punktā minētajai aktivitātei.

V. Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs
12. Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm:
12.1. brauktuves, Ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 75 % apmērā no Brauktuves, Ietves un/vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;
12.2. apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 75% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;
12.3. citam Piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un
atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 75% apmērā no konkrētā Piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu izmaksām;
12.4. Būvprojekta izstrādei – 50 % apmērā no būvprojekta izstrādes izmaksām;
12.5. Brauktuvju, Ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma Izlases remontam – 80% apmērā no darbu izmaksām.
13. Par attiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:
13.1. topogrāfijas un inženierģeoloģijas izmaksas;
13.2. būvprojekta izstrādes izmaksas;
13.3. būvdarbu izmaksas;
13.4. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
13.5. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un
nodevām noteikto kārtību.
14. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir
paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu
vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus.
15. Neattiecināmās izmaksas:
15.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju
pakalpojumi un citi pakalpojumi;
15.2. projekta administrēšanas izmaksas;
15.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi
sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;
15.4. izmaksas, kuras radušās pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās datuma.
16. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana
tiek realizēta divās stadijās: būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana.
17. Viena projekta iesnieguma kopējais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EURO 14 000.
VI. Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti
18. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norādītajam
beigu termiņam pašvaldībā iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:
18.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas, kas sagatavota atbilstoši noteikumu pielikumam «IESNIEGUMA VEIDLAPA»;
18.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;
18.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā:
18.3.1. iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums

par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;
18.3.2. norādīti piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi un to izmaksas;
18.3.3. norādīta persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un slēgt līgumu ar
pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības;
18.4. atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments pašvaldības iestādē «Preiļu novada Būvvalde» (Būvvaldē saskaņota labiekārtojuma skice uz aktuālas topogrāfiskas pamatnes, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte);
18.5. līguma, uz kura pamata izstrādāts noteikumu 18.4. punktā minētais dokuments, kopija;
18.6. plānoto izmaksu aprēķins (tāme), kuru sastādījis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais darbu veicējs, bet saskaņojusi paziņojumā par
projektu iesniegumu iesniegšanu norādītā persona.
19. Ja projekta iesniedzējs ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, projekta iesniegumam pievieno līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par
piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu
un saglabāšanu.
20. Ja projekta iesniedzējs ir plānojis veikt darbus uz zemesgabala, kurš nav projekta
iesniedzēja īpašumā, projekta iesniegumam pievieno zemesgabala īpašnieka rakstisku
piekrišanu darbu veikšanai.
21. Izslēgts
22. Izslēgts
23. Izslēgts.

VII. Projektu iesniegumu vērtēšana
24. Projekta iesniegumu vērtēšanu pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa
veic Komisija. Komisija, veicot projektu iesniegumu vērtēšanu, var pieaicināt ekspertus.
25. Pārbaudot projekta iesniegumu atbilstību, Komisija pārbauda projekta iesniegumu
secīgi šādā kārtībā:
25.1. projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām;
25.2. projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumos izvirzītajiem kritērijiem;
25.3. projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotību.
26. Komisija, vērtējot projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām, pārbauda:
26.1. vai projekta iesniegums iesniegts noteiktajā termiņā;
26.2. vai projekta iesniegums satur visus noteikumu18.punktā un, ja nepieciešams, arī
19. un 20.punktā minētos dokumentus.
27. Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst noformējuma prasībām, tā var
pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu
neturpināt. Komisija, veicot projekta iesnieguma noformējuma prasību vērtēšanu, ir tiesīga
pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu informāciju.
28. Komisija, veicot projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, pārbauda:
28.1. vai projekta iesniedzējs un daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atbilst noteikumu 8.
punkta prasībām;
29. Lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja un tā pilnvaroto personu, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumu 8,
9. un 10.punktiem, pašvaldība informāciju iegūst pašvaldībai pieejamajās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs ir nepilnīga vai neatbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošajai
informācijai, pašvaldība var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju.
30. Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, par kuru iesniegts projekta iesniegums neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu informāciju.
31. Komisija, veicot projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotības vērtēšanu, pārbauda:
31.1. vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis līdzfinansējumu noteikumu 13. punktā noteiktajām atbalstāmajām izmaksām;
31.2. vai projekta iesniedzēja pieprasītais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 12.punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējuma apmēru;
31.3. izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām.
32. Ja Komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotai personai sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai atsevišķas pozīcijas izslēgt no
atbalstāmajām izmaksām.
33. Komisijai, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no projekta iesniedzēja vai
tā pilnvarotās personas papildu informāciju saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
34. Attiecībā uz projektu iesniegumiem, Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
34.1. apstiprināt projekta iesniegumu;
34.2. apstiprināt projekta iesniegumu ar nosacījumu;
34.3. noraidīt projekta iesniegumu, ja tas nav izturējis atbilstības pārbaudi.
35. Komisijas lēmumu paziņo iesniedzējam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.
Papildus tam pašvaldības mājaslapā internetā www.preili.lv tiek publicēta informācija, norādot projekta iesniedzēju un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjomu.
36. Ja Komisijas atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos
finanšu līdzekļus, projekta iesniedzējs pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz līdzekļi budžetā tiek piešķirti.
37. Lēmumu par Komisijas atbalstīto projektu līdzfinansēšanas apjomu pieņem Preiļu novada dome, kārtējā sēdē.
38. Izslēgts

VIII. Pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
39. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu pašvaldības domei.
40. Pašvaldības domes lēmums vai faktiskā rīcība ir pārsūdzams tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Projekta ieviešanas nosacījumi
41. Pēc Domes lēmuma, ar kuru apstiprināts projekta iesniegums vai tas apstiprināts ar
nosacījumu, pašvaldības izpilddirektors ar projekta iesniedzēju vai tā pilnvaroto personu
slēdz līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
42. Izslēgts
Preiļu novada domes priekšsēdētāja M. Plivda
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Pielikums

Preiļu novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.2017/05 «Par Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai»
IESNIEGUMU VEIDLAPA

Projekta iesniegums sastādīts 201____.gada
_______._____________________________________
Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona

paraksts (paraksta atšifrējums)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/05
Projektam «Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai»

4.

APSTIPRINāTI
ar Preiļu novada domes
2017. gada 25. maija sēdes lēmumu, protokols Nr.6. 21.§.

PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes
2017. gada 7. jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.9. 21.§.
un
Preiļu novada domes
2017. gada 24. augusta sēdes lēmumu, protokols Nr.11. 29.§

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Vīragnas ezerā.
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2. Vīragnas ezers atrodas Daugavpils novada un Preiļu novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1115.panta 2.pielikumu ir privāta ūdenstilpe, kurā zvejas
tiesības pieder valstij.
3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 «Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība» un ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūta «BIOR» 2016.gadā sniegtās rekomendācijas, kurās noteiktas papildus
prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai
paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.
4. Licencēto makšķerēšanu organizē SIA «Arodīpašums», juridiskā adrese: atpūtas
bāze «Virogna», «Svilišķi-1», Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tel. 654
86432.

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences
20. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā līdz 10. jūlijam –
par pirmo pusgadu un līdz 10.janvāri – par otro pusgadu pārskaitāmi valsts pamatbudžetā
Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
21. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 80 % paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā, kas tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai, Vīragnas ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa
par makšķerēšanas licencēm

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie
pakalpojumi un pienākumi
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
26.1. sniegt informāciju Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»,
Preiļu un Daugavpils novada preses izdevumos par saistošiem noteikumiem par licencētās
makšķerēšanas ieviešanu Vīragnas ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu
tā piekrastēs;
26.2 nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai
atļautā laikā saskaņā ar šo noteikumu IV. nodaļu;
26.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
26.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē
www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā;
26.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā
secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā
pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču
sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
26.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali, atbilstoši saistošo
noteikumu VII. Nodaļā noteiktajām prasībām;
26.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču
skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 2 (divas) reizes
gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;
26.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ievērojot
Vīragnas ezera zinātniskās rekomendācijas saskaņā ar saistošo noteikumu X. nodaļu;
26.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai Daugavpils novada pašvaldības, vai Preiļu novada pašvaldības pilnvarotās personas statusu un
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kura reizi gadā
iesniedz Valsts vides dienestā un pašvaldībā saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības
kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
26.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šo noteikumu VIII nodaļai;
26.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
26.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
26.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultācijas par
makšķerēšanas vietām.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Vīragnas ezera platībā (1. pielikums).
6. Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr.800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi» ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem
elektromotoriem un peldlīdzekļus ar dzinējiem, kuru jaudu nepārsniedz 5 Zs.
7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrīvo
makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību karti. Bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes, saskaņā ar LR
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 «Makšķerēšana, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi», Vīragnas ezerā atļauts makšķerēt tikai personām līdz
16 gadiem un personām, vecākām par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti, politiski
represētām personām, ūdenstilpes krastu zemju īpāsniekiem un viņu ģimenes locekļiem
Visām personām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar
invaliditāti – invaliditātes apliecībai.
8. Vīragnas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

9. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas vai ledus.

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa
par makšķerēšanas licencēm
11. Bezmaksas gada licence paredzēta:
11.1. bērniem līdz 16 gadiem;
11.2. personām, kuras vecākas par 65 (sešdesmit pieciem) gadiem;
11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību);
11.4. ūdenstilpnes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
12. Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības teritorijā deklarētiem
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi.
13. Šī nolikuma 11. un 12. punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides pēc
tam, kad saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 19.punktā paredzēto kārtību.
14. Ņemot vērā to, ka Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība ir
sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Arodīpašums» 100% kapitāldaļu turētājs, Latvijas
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība biedri (uzrādot Arodbiedrības biedra
karti), saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Arodīpašums» lēmumu ir tiesīgi
saņemt gada licenci ar atlaidi.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
15. Licence (licenču paraugi 2.–7. pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek
norādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. licences numurs;
15.3. licences derīguma laiks;
15.4. licences cena;
15.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts:
15.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
15.7. zīmoga vieta.
16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu Vīragnas ezerā.
17. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņemot vērā
to veidu un maksas lielumu.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
18. Licenču izplatīšanu veic:
18.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Arodīpašums» – «Svilišķi-1», Virognas atpūtas bāze, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils
novads, LV-5481, tel. 654 86432; e-pasta adrese: andris.samuss@ldz.lv;
18.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;
19. Bezmaksas gada licences un gada licences ar atlaidi makšķerēšanai var saņemt vai
iegādāties tikai Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Arodīpašums» «Svilišķi-1», Virognas,
atpūtas bāzē, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, uzrādot attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, Arodbiedrības biedra karti, invaliditātes
apliecību, politiski represētās personas apliecību).

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
22. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus,
norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos attiecīgi ierakstot:
22.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku lomu
uzskaites tabulā (8.pielikums);
22.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam pēc makšķerēšanas jāaizpilda Makšķerēšanas lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.
23. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar Makšķernieku
lomu uzskaites tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai
elektroniski reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī nosūtīt pa
pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šo saistošo noteikumu 4. punktā.
24. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības visu veidu licenču īpašniekiem
licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī par Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 «Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība» minētajiem pārkāpumiem Vīragnas ezerā, personai liegt iespēju pašreizējā un nākošajā gadā iegādāties jebkura veida
licences makšķerēšanai Vīragnas ezerā.
25. Līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā «BIOR» pārskatu par
iepriekšējā gada makšķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
28. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā un īsteno pasākumu plānu Vīragnas
ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai:
28.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
28.1.1. 2017., 2019.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 12
tūkst. gab. katrā no minētiem gadiem;
28.1.2. 2018., 2020. gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 12 tūkst. gab. katrā no minētiem gadiem.
28.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
28.2.1. malu zvejniecības apkarošana;
28.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;
28.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas kontrole.

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
29. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu
ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības pilnvarotās personas – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
30. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši
kompetencei uzrauga Daugavpils novada un Preiļu novada pašvaldības – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
XII. Noslēguma jautājums
31. Nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) gadi no tā spēkā stāšanās dienas.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
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Preiļu novada VÇSTIS

Pielikums Nr.1

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
Vīragnas ezera karte

Pielikums Nr.4

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā

Pielikums Nr.2

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā

Pielikums Nr.3

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā

Pielikums Nr.5

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā

Pielikums Nr.6

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
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Preiļu novada VÇSTIS

Pielikums Nr.7

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā

Makšķernieku pienākums ir uzrādīt savus lomus, aizpildot tabulu «Makšķernieka lomu
uzskaite», kura atrodas licences otrajā pusē. Ja tabulā nepietiek vietas, datus var turpināt uz
citas lapas.
10 darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licence ar lomu uzskaites
datiem nododama licencētās makšķerēšanas organizētāja pārstāvim licenču tirdzniecības
vietā . Ja licence iegādāta elektroniski, noķertais loms 10 darbdienu laikā ir elektroniski
jāreģistrē interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Licencētās makšķerēšanas organizētājam
ir tiesības visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumos Nr.799 «Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība» minētajiem pārkāpumiem Vīragnas ezerā, personai liegt iespēju
pašreizējā un nākošajā gadā iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Vīragnas ezerā.
Saistošo noteikumu Nr. 2017/06
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pielikums Nr.8

Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/06
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
Licences otrajā pusē:
Makšķernieka lomu uzskaites tabula

Paraksts _______________

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu
kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Vīragnas ezerā daļā, kas atrodas
Preiļu novada Pelēču pagasta teritorijā 2017. – 2020. gadam.
2. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 «Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība» un ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta «BIOR» 2016.gadā sniegtās rekomendācijas, kurās noteiktas papildus
prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai
paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.
3. Īss projekta apraksts: Licencēto makšķerēšanu organizē SIA «Arodīpašums», juridiskā adrese: atpūtas bāze «Virogna», «Svilišķi-1», Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils
novads, LV-5481, tel. 654 86432.
4. Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi»
ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem un peldlīdzekļus ar dzinējiem, kuru jaudu nepārsniedz 5 Zs.
5. Saistošajos noteikumos norādītas vides un dabas resursu aizsardzības prasības,
licenču veidi, skaits un maksa, licenču cenu atlaižu piemērošana, licenču noformējums,
realizācija, iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite, licencētās makšķerēšanas organizētāja
pienākumi, makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole.
6. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: nav attiecināms
7. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā: tiešie ieguvēji būs Preiļu novada iedzīvotāji un viesi, kuri nodarbojas ar makšķerēšanu
Vīragnas ezerā. Netiešie ieguvēji būs tūrisma pakalpojumu sniedzēji – viesu un atpūtas
mājas ezeru apkārtnē, kā arī makšķerēšanas inventāra veikali.
8. Informācija par administratīvajām procedūrām: Visas personas, kuras skar šo
noteikumu piemērošana, var griezties Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu
novadā, LV – 5301, vai pie Licencēto makšķerēšanu organizētāja SIA «Arodīpašums»,
juridiskā adrese: atpūtas bāze «Virogna», «Svilišķi-1», Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils
novads, LV-5481, tel. 654 86432.
9. Ja saistošo noteikumi skar administratīvās procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā
lēmuma saņemšanas no Preiļu novada domes, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās datuma tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: ieteikumu uzklausīšana no makšķerniekiem Preiļu novada domes darba procesā.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Sniedz atbalstu Preiļu novada uzņēmēju ideju īstenošanai

Šī gada 1. jūnijā noslēdzās Preiļu novada domes rīkotais Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) un saimnieciskās
darbības veicēju (SDV) projektu līdzfinansēšanas konkurss. Tika saņemti 12 projektu pieteikumi, kuri aptver dažādas biznesa nozares. Piecus projektus konkursā
iesniedza pašnodarbinātas personas, septiņi projekti tika iesniegti no sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Ar domes
līdzfinansējumu tiks īstenotas uzņēmēju
idejas, kas veicinās šo uzņēmumu darbības paplašināšanos, jaunu pakalpojumu
attīstību un darba ražīguma un kapacitātes paaugstināšanos, amatniecības un tūrisma nozares attīstību, kā arī jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu. Īstenojot projektus, tiks radītas 9 jaunas darba
vietas.
SIA «D&V AUTO», īstenojot projektu,
iegādāsies diagnostikas iekārtu, kas autoservisa klientiem nodrošinās kvalitatīvu un
precīzu vieglo automobiļu BMW un Mercedes-Benz diagnostikas pakalpojumu un remontu, tādējādi paplašinot servisa pakalpojumu klāstu, jaunu klientu piesaisti un uzņēmuma kapacitātes un konkurētspējas paaugstināšanos.
Ar nebijušu projekta ideju startēja SIA
«LABU PROJEKTU SERVISS», vēloties
ieviest latgalieša ID (identitātes) karti, kas
kļūs par jaunu tūrisma mārketinga rīku un
kuru būs iespējams iegādāties t/c «OGA».
Tas būs viens no risinājumiem tūristu piesaistē. Kartes īpašnieki varēs saņemt tūrisma un citus pakalpojumus vairāk un kvalitatīvāk no tiem vietējiem uzņēmējiem, zem-

niekiem un saimniekiem, kuri vēlēsies šajā
pasākumā iesaistīties. Pirmajā gadā plānojas
pārdot 5000 ID karšu. Dome līdzfinansē
plastikāta karšu printera un plastikāta karšu
dizaina izstrādi un karšu iegādi.
SIA «Picu bode» iesniedza projektu,
kuru īstenojot, tiks paplašināts ēdināšanas
bloks t/c «OGA». Ar domes līdzfinansējumu
tiks iegādāts ledusskapis, saldētava un konvekcijas krāsns ar mitrināšanu. Projekta rezultātā tiks uzlabota uzņēmuma darba vide,
ražojamo produktu un sniedzamo pakalpojumu apjoms, paplašināsies ēdienu sortiments, kā arī tiks gatavoti jauni produkti,
īpaši latgaliskie.
Pagājušajā gadā visstraujāk augošais ekortējošais uzņēmums SIA «MANCO ENERGY
LATGALE», kas nodarbojas ar iekuru skalu un malkas ražošanu eksportam, iegādāsies
mehanizētu palešu tinēju, kas ievērojami
uzlabos palešu kvalitāti, palielinās darba ražīgumu uzņēmumā un atvieglos darbinieku
fizisko slodzi.
SIA «Evromaster.lv» projekta īstenošanas rezultātā iegādātais formātzāģis nodrošinās guļbūvju iekšējās apdares kvalitatīvu
veikšanu, jaunu klientu piesaisti un uzņēmuma izaugsmes paaugstināšanos.
SIA «Preiļu slimnīca» projekta ietvaros
plāno uzlabot slimnīcas materiāli tehnisko
bāzi, iegādājoties rezektoskopa darba elementa komplektu ar piederumiem jauna veida
pakalpojuma attīstībai Preiļu slimnīcā.
Tūrisma jomā darbojošais uzņēmums
SIA «MVS+» pilnveidos sniegto pakalpojumu klāstu, nodrošinot tūrisma mājas AGAVES apmeklētājiem iespēju pārbaudīt savus

spēkus uz piepūšamiem SUP dēļiem. SUP
dēļi tiks arī iznomāti interesentiem Preiļu
pludmalē.
Projekta konkursā pieteicās arī trīs saimnieciskās darbības veicējas, kuras nupat uzsāka savu biznesa ideju īstenošanu. SDV
Kristīne Logina plāno izveidot porcelāna
darbnīcu Preiļos. Tā būs pirmā darbnīca
Preiļos, kurā tiks izgatavoti trauki un dizaina elementi no porcelāna. Ar domes līdzfinansējumu tiks iegādāta un uzstādīta keramikas apdedzināšanas krāsns.
Savukārt SDV Kristīne Nicmane atvērusi
savu keramikas darbnīcu «Jašas podi» gleznainajā Aizkalnes pagastā un gatavo izstrādājumus no akmens masas, porcelāna un
baltā māla. Nākotnē objektā plānojas rīkot
meistarklases, atvērt veikaliņu darbu mazumtirdzniecībai un attīstīt šo vietu par tūrisma objektu. Ar domes līdzfinansējumu
tiks veikts elektropieslēguma jaudas palielinājums, iegādāta virpas galva un keramikas
krāsns.
SDV Ingūna Zīmele uzsākusi mājražošanu, lai preilēniešus un viesus pārsteigtu ar
jauna piedāvājuma «Mūsdienu deserti Preiļos» attīstīšanu. Dažādus mūsdienīgus desertus – kūkas, tortes un cepumus būs iespējams nobaudīt, pasūtot gan individuāli, gan
iegādājoties «Picu bodē». Ar domes līdzfinansējumu tiks iegādāts ledusskapis ar saldētavu un elektriskā plīts.
SDV Mairita Vaivode izveidos salonu –
frizētavu ģimenēm un turpinās sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus ģimenēm ar
bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
un jauniešiem. Tiks izveidots stends ar
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amatniecības izstrādājumiem tūristiem. Tiks
nodrošinātas prakses vietas jaunajiem speciālistiem. Projekta ietvaros tiks iegādāts
aprīkojums mūsdienīgam salonam, izveidota bērnu spēļu zona un apgūtas sejas apgleznošanas, glitter tetovējumu, māksliniecisko bizīšu pīšanas prasmes specializētos
kursos.
SDV Aija Zīmele uzsākusi zīmola «Bērnības zeme» attīstīšanu, uzsākot attīstošu,
drošu un jautru rotaļlietu ražošanu. Rotaļlietas tiek šūtas no dažādiem audumiem (kokvilna, lins, filcs utt.), kombinējot materiālu
daudzveidību un formu. Ar domes līdzfinansējumu tiks iegādāta šujmašīna, akumulatora urbjmašīna/skrūvgrieznis, ātri saliekamā
telts, videokamera.
Kopējais konkursa budžets sastāda 20 000
eiro. Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa 2017. gadā sastāda 13 849.98 eiro.
Konkursa mērķis ir sniegt Domes atbalstu
MVK un SDV projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus ienākumu
avotus un palielinātu ienākumu līmeni
Preiļu novada teritorijā.
Konkurss Preiļu novada pašvaldībā tiek
organizēts kopš 2011. gada, līdzfinansējot 57 projektus par kopējo summu EUR
55 409.32.
Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības
konsultante

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu kolektīvi piedalās Baltkrievijas Starptautiskajā Preiļos norisināsies Eiropas kultūras
mantojuma dienu 2017 pasākumi
mākslu festivālā «Slāvu tirgus Vitebskā»

14.–15. jūlijā Preiļu novada
slāvu kultūras biedrības «Raduga» sieviešu vokālais ansamblis
«Rjabinuška» (vadītāja Svetlana
Stepanova), Kultūras centra un
Preiļu 2. vidusskolas deju kolektīvs «Asorti» (vadītāja Rimma
Gavrilova) piedalījās Baltkrievijas Starptautiskajā mākslu festivālā «Slāvu tirgus Vitebskā».
Pirmajā dienā, tā kā lija stiprs
lietus un ielu koncerti tika atcelti,
mūs viesmīlīgi sagaidīja pilsētas
Centrālās bibliotēkas kolektīvs, lasītāji un daudzi citi interesenti. Par
sirsnīgo uzņemšanu paldies sakām
bibliotēkas vadītājai Tatjanai Adamjan un vadītājas vietniecei Olgai
Komendatovai. Vakarā bija iespēja

apmeklēt koncertu Vasaras amfiteātrī
un baudīt Ukrainas dziedātāju uzstāšanos, ikvienu skatītāju pārsteidza krāšņie tērpi un muzikālais pavadījums.
Pasākuma otrajā dienā mūsu kolektīvi uzstājās pilsētas centrālajā
laukumā, pēc tam apmeklējām amatnieku tirgu, kurā tikās dažādu
valstu un arodu meistari. Vēlāk devāmies apskatīt pilsētas ievērojamākās vietas, dažādus vēsturiskus
un mūsdienīgus objektus.
Šogad festivālā piedalījās dalībnieki vairāk nekā no četrdesmit
valstīm, mēs bijām sajūsmā, ka bijām viņu vidū. Tagad ir daudz patīkamu atmiņu, jo skatītāju pozitīvās
atsauksmes, sirsnīgie smaidi un

laba vēlējumi iepriecināja ikvienu
mūsu kolektīva dalībnieku.
Par iespēju piedalīties pasākumā, par atbalstu un līdzdalību pateicamies Daugavpils Baltkrievijas
Republikas ģenerālkonsulam V.Kļimovam un ģenerālkonsula konsultantei A. Struņevskai, Preiļu novada domes priekšsēdētājai M. Plivdai un novada domes darbiniekiem, Preiļu Kultūras centra vadītājam G.Skrimblim un Preiļu 2. vidusskolas direktorei N. Hļebņikovai.
Rimma Gavrilova,
Preiļu 2. vidusskolas un Kultūras
centra deju kolektīva «Asorti»
vadītāja, vokālā ansambļa
«Rjabinuška» dalībniece

TIC īsteno projektu «Tev, Dieviņ, spēks,
varīte, tev gudrais padomiņš»

izgatavot nelielus suvenīrus ar latvju
zīmēm. Septembrī dzejas dienu ietvaros tiks organizēts «Dzejas busiņš» no Preiļiem uz Galēniem,
Roberta Mūka muzeju, kur notiks
kopīga literāra pēcpusdiena ar apvienību «Mūka ķēķis», darinot spēka zīmi. Savukārt, patriotisko noskaņu mēnesī – novembrī Preiļu
Galvenajā bibliotēkā notiks gleznotājas, seno spēka zīmju pētnieces, enerģētiķes un zintnieces Brigitas Ektermanes lekcija par zīmju spēku un nozīmi, kā arī viņas
darbu izstādes atklāšana. Pasākumos ieeja bezmaksas, visi laipni aicināti sekot informācijai un piedalīties!
Projekta kopējais budžets ir
EUR 580, no kuriem EUR 510 ir
piešķirti no Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas «Latvijas
valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016» un EUR
70 ir Preiļu novada domes finansējums.
Iveta Šņepste,
Projekta vadītāja, Preiļu un
Riebiņu novada TIC pārstāve

Pašreiz mūsu senču mantojums, tai skaitā dažādas senās zīmes, ir modes lieta, taču pamazām
tas kļūst par ikdienas nepieciešamību, tādēļ kopš jūlija Preiļu
un Riebiņu novada TIC uzsāk
projekta «Tev, Dieviņ, spēks, varīte, Tev gudrais padomiņš» īstenošanu. Tā galvenais vadmotīvs
ir senās latvju spēka zīmes un to
pielietojums mūsdienās.

Projekta īstenošana tika uzsākta ar Preiļu novada iedzīvotājas,
masieres un yogas pasniedzējas
Kristīnes Mūrnieces lekciju – sarunu par dzīvi, veicinot klausītājus
palūkoties uz mūsdienu sarežģītājām lietām bērna acīm caur senču
zināšanām un viedumu.
Savukārt Preiļu pilsētas svētku
laikā ikviens interesents vietējo
amatnieku radošā darbnīcā varēja

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras,
Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S
Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.

11. jūlijā biedrībā «Mūsmājas» ciemojās seniores no Rēzeknes Pensionāru sociālo pakalpojuma centra, kuras kopā ar mūsmāju seniorēm filcēja ziepes. Savus radošos darbus viešņas paņēma līdzi un solīja arī citām Rēzeknes seniorēm iemācīt filcēt.
Tikšanās laikā tika pārrunātas
gan mūsu, gan ciemiņu aktivitātes,
viei tika iepazīstināti ar biedrības
«Mūsmājas» darbību, Preiļu senioru

iespējām iesaistīties dažādos pašdarbības kolektīvos, par brīvā laika
pavadīšanas iespējām. Preiļu novada
pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietniece Marija Briška iepazīstināja ar biedrības darbu un aktivitātēm.
Tikšanās noslēgumā tika dziedātas latgaliešu tautas dziesmas un
saņemts ielūgums – apciemot Rēzeknes seniores. Visas dienas laikā
valdīja savstarpēja atsaucība un sir-

snība. Tagad domāsim par turpmāko
sadarbību.
Pateicoties fonda «Ziedot.lv»
atbalstītajam projektam «Sociālās
palīdzības sniegšana», biedrībā
«Mūsmājas» regulāri – katru otrdienu – notiek radošās nodarbības,
kurās seniori dekupē traukus, filcē
ziepes, izgatavo krelles un lelles.
Elma Aksjonova,
biedrības «Mūsmājas»
pārstāve

Biedrība «Mūsmājas» uzņem ciemiņus no Rēzeknes
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2017. gadā tradicionālās Eiropas kultūras mantojuma dienas
notiks no 9. līdz 10. septembrim. Šī gada aktivitātes veltītas vēsturisku notikumu vietām ar nolūku apzināt un no jauna iepazīt
tās vietas, kas saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijas vēsturiskajā attīstībā un mūsu vēsturei nozīmīgu personību dzīvi un darbu.
Eiropas kultūras mantojuma dienām 2017 Preiļu novada dome ir
pieteikusi Preiļu muižas kompleksa apbūvi, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un šobrīd piedzīvo ievērojamas pārmaiņas, jo
notiek pils restaurācija, staļļu konservācija, parka vāru atjaunošana
un parka sakopšanas darbi.
9. septembrī Preiļu novadā notiks vairāki pasākumi, kuru rīkošanā iesaistīsies Preiļu Galvenā bibliotēka, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Preiļu novada Kultūras centrs, Preiļu un Riebiņu
novada Tūrisma un informācijas centrs un Jauniešu centrs «ČETRI».
Interesentiem tiks piedāvātas visas dienas garumā ekskursijas «Borhu mantojums» gida pavadībā pa muižas parku un apbūves kompleksu, atvērta būs Preiļu muižas kapela, norisināsies konkurss «Atpazīsti amatnieku darba rīkus un amatnieku izstrādājumus muzeja
kolekcijās». Savukārt Preiļu parkā būs iespēja piedalīties spēlē
«Atklāj Preiļu parka noslēpumus». Vairākas aktivitātes būs veltītas
Tēva dienai – izglītojošs pasākums «Tēvu mantojums» muzeja atklātajā mācību krātuvē, izskanēs stāsts par Jozefu Borhu un Mihailu
Borhu, savukārt Preiļu parkā Kultūras centrs piedāvās izzinošu un
sportisku Tēva dienas sarīkojumu «Mans tētis un es spējam visu!».
Visas dienas garumā būs apskatāmas izstādes Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, savukārt Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā būs
atvērtas ekspozīcijas.
Ilona Vilcāne

Preilieši apgūst zināšanas
par sociālo uzņēmējdarbību

Jūnija nogalē Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā norisinājās seminārs, kura tēma «Sociālais uzņēmējs» bija aktuāla
gan nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, gan sociālā darba organizatoriem, gan ikvienam interesentam.
Semināra ievadā saņēmām vispārīgu apskatu par to, ar ko nodarbojas sociālais uzņēmējs. Organizācijas «Reach for change» vadītāja
Latvijā Jevgenija Kondurova pastāstīja, ka sociālās uzņēmējdarbības pamatmērķis ir kādas sociālās problēmas risināšana, ar ko varētu
arī nopelnīt. Darbības sākumā nepieciešams biznesa plāns un problēmas inovatīvs risinājums. Nepieciešamo zināšanu un atbalsta
iegūšanai šobrīd pieejami vairāki mehānismi: Labklājības ministrijas
atbalsta programma sociālajiem uzņēmējiem, Akseleratora programma NewDoor Riga, grants un inkubatora atbalsts no organizācijas
«Reach for Change», +Erasmus atbalsta programmas, Eiropas komisijas atbalsta programmas un Jauniešu Akselerators Impact Youth.
Labs palīgs ir akseleratori, kuri atbalstu sniedz bez maksas.
Katru gadu tiek organizēts konkurss «Labās gribas uzņēmējs»,
kura mērķis sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmējiem, kas piedāvā
ieviest inovatīvus risinājumus Latvijā dzīvojošu bērnu un pusaudžu
problēmām. Konkursa gaitā tiek noteikti četri finālisti, no kuriem
uzvarētājs saņem naudas balvu – 15 000 eiro, trīs finālisti saņem
vietu «Reach for change» sociālās uzņēmējdarbības inkubatorā vienam gadam.
«Reach for Change» (R4C) darbojas 18 valstīs un ir neatkarīga
starptautiska nevalstiska organizācija, kuras misija ir uzlabot bērnu
un jauniešu dzīvi. Latvijā organizācija darbojas no 2014. gada kopā
ar MTG TV Latvija (kanāli TV3 un 3+). Organizācija ir labās gribas
uzņēmējs un jau trīs gadus atbalsta sociālos uzņēmējus Latvijā, kas
uzlabo bērnu dzīves apstākļus.
Semināra otrajā daļā dzirdējām Sociālo uzņēmēju veiksmes
stāstus. Sociālā uzņēmuma «Cēsu jaunā skola» ideju «Iepazīsti bērnu» izklāstīja Cēsu jaunās skolas vadītāja Dana Narvaiša. Uzņēmēja
uzsvēra, ka sociālais uzņēmums – tās ir izmaiņas ilgtermiņā, tā ir
domāšanas un pieejas darbam izmainīšana.
Eva Viļķina dalījās pieredzē par sava sociālā uzņēmuma – Sociālā atbalsta centra «Cerību māja» – darbību, kura sākums meklējams jau 2003. gadā, kad tika izveidota nevalstiska organizācija «Cerību spārni». Sākotnēji biedrība nodarbojās ar atbalsta sniegšanu bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Daudzu gadu darbības laikā
nevalstiskā organizācija ir pāraugusi sociālajā uzņēmumā, kur ir
pieejami daudzveidīgi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi: darbs ar
bērniem, kuriem ir invaliditāte, specializētās klases Mores pamatskolā, darbojas kopiena cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem,
tiek sniegti sociālie pakalpojumi pieaugušajiem ar invaliditāti un
ikdienas sadzīves prasmju apgūšanas pakalpojumi jaunajām māmiņām, kurām nav pieejams tuvinieku atbalsts.
Seminārā dzirdējām arī sociālā uzņēmuma «Pasaku nams»
veiksmes stāstu. Uzņēmumu vada klīniskā un veselības psiholoģe
Anna Kašina. Darbības pamatā ir darbs ar hiperaktīviem bērniem un
viņu vecākiem vairākos virzienos – WEB, produkciju izdošana, apmācība, mobilo pielikumu veidošana, pētījumi un Pasaku muzeja
darbība. Darbojas terapeitiskās grupas bērniem ar īpašām vajadzībām, notiek nodarbības ar bērniem internātos un bērnu namos, tiek
izdotas grāmatas bērniem ar īpašām vajadzībām, darbojas bezmaksas
pasaku kanāls You Tube.
Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS

Noslēdzies konkurss
par sakoptāko īpašumu

Vairākus gadus norisinās konkurss «Sakoptākais īpašums
Preiļu novadā». Šogad vērtēšanai dažādās kategorijās bija pieteikti
12 īpašumi. Žūrijas komisija laikā no 26. jūlija līdz 28. jūlijam
veica konkursam pieteikto objektu apsekošanu. 19. augustā Preiļu
parka estrādē notika konkursa uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana.

Grupa «Ģimenes mājas pilsētu un ciemu teritorijā»

Pirmā vieta grupā tika piešķirta īpašumam Viļānu ielā 19, Preiļos,
īpašnieki – Rusiņu ģimene (attēlā). Otro vietu un trešo vietu tika nolemts nepiešķirt. Pateicība par dalību konkursā – īpašumiem Raiņa ielā
23, Aizkalnē, īpašniece Marika Šņepste, un īpašumam Aglonas ielā 43,
Preiļos, īpašniece Tatjana Trubača.

Grupā «Viensētas pagastu teritorijā»

Pirmā vieta grupā tika piešķirta īpašumam «Priedīši», Lielie Anspoki, Saunas pagastā, īpašnieki – Kressu ģimene (attēlā). Otrā vieta
īpašumam «Linsētas» Pelēču pagastā, īpašnieki – Linkeviču ģimene.
Trešā vieta grupā īpašumam «Ielejas», Želvi, Aizkalnes pagasts, īpašnieks – Andris Kažemāks. Pateicības par piedalīšanos saņēma īpašumi
«Lakstīgalu Sala», L.Anspoki, Saunas pagasts, īpašniece Silvija Silanagle un «Olnīca», Pelēču pagasts, īpašniece Irena Koleda.

Grupa «Daudzdzīvokļu mājas»
Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Saltupes ielā 2, Preiļos, mājas vecākais Aigars Vilcāns, izteikta pateicība par dalību konkursā.

Grupa «Iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības»
Īpašumam «Vega» degvielas uzpildes stacija – Jaunsaimniekos, Preiļu pagastā, izteikta pateicība par dalību konkursā.
Grupa «Pašvaldības un valsts iestādes»

21. jūlijā Preiļos tuvāko cilvēku lokā dimanta kāzas svinēja
Marija un Seliversts Solovjovi.
24. jūlijā jubilārus kopdzīves svētkos sveica Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda un
Labklājības pārvaldes vadītājs
Lauris Pastars. Viesmīlīgais Solovjovu pāris sveicējus sagaidīja
tikpat moži un aktīvi kā pirms
desmit gadiem, kad pašvaldības
pārstāvji jubilārus sveica zelta
kāzās.
Desmit gadi aizritējuši nemanot, un divu mazmeitu un divu mazdēlu pulciņam pievienojušies trīs
mazmazbērni. Tas ir īpašs prieks
dimanta pārim, jo dzimtas saknes
paliek spēcīgākas un noturīgākas.
Kopdzīves laikā padarīts daudz darba – izaudzināta meita un dēls, iekārtota māja ģimenei, kopts piemājas dārzs un līdz pensijas vecumam
strādāts algotos darbos.
Marija un Seliversts dzimuši un
auguši Preiļu apkaimē. Marija nāk
no Gailīšiem, Seliversta bērnība
pagājusi Silajāņu pusē. Abi satikās
ballē Silajāņos. Kāzas tika svinētas
1957. gada 28. janvārī, bet laulība

Tā bija viena no šīs vasaras
saulainākajām dienām, kad grupa Preiļu novada senioru apmeklēja pilsētu Daugavas krastā –
Daugavpili. Seniorus vienā no 25
pilsētas mikrorajoniem laipni sagaidīja liels pilsētas pazinējs un
patriots – gids Jānis Kivriņš. Pateicoties viņa izsmeļošajam, atraktīvajam stāstījumam, mēs guvām daudz jaunas informācijas.
Grupa apmeklēja Baznīcu kalnu – vietu, kur viens otram blakus
slejas četri dievnami. Mums bija
iespēja apmeklēt Svētā Borisa un
Svētā Gļeba pareizticīgo katedrāli,
kur vienlaikus var atrasties 5000
cilvēku, un kas to padara par lielāko pareizticīgo baznīcu Latvijā.
Baznīcu kalnā vēl atrodas Jaunavas
Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas
Romas katoļu baznīca, Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca un Svētā Nikolaja vecticībnieku
baznīca.
Grupa apmeklēja arī Daugavpils centru un izbaudīja pievilcīgo auru, ko nodrošina arhitektūra
un parki, kas saglabājuši pilsētas
vēsturi. Nākamā apskates vieta bija Daugavpils cietoksnis, kurā jūtama gadsimtiem sena vēsture.

Dimanta kāzas svin
Marija un Seliversts Solovjovi

reģistrēta 21. jūlijā Riebiņu dzimtsarakstu nodaļā.
Marija un Seliversts ir čakla
un darbīga ģimene. Arī šogad piemājas dārziņā sārtojas tomāti, aug
zemenes, zaļumi, aiz žoga vieta atvēlēta vistām. «Darbs cilvēku nekad nebojā», atceroties jaunības
dienas un darba gaitas, atzīst Marija un Seliversts. Atmiņu un noti-

kumu tik daudz, ka pietiktu ne
vienai vien grāmatai. Tomēr vislielākais prieks par labiem bērniem, kuri brauc ciemos, satiekas
un palīdz.
Novēlam Marijai un Seliverstam
Solovjoviem veselību un daudz
saulainu brīžu turpmākajos kopdzīves gados!
Maija Paegle

Vi ena saulai na
di ena Daugav pi lī

Cietokšņa teritorijā atrodas arī
Marka Rotko mākslas centrs.
Pilsētas apskati noslēdzām ar
muzeju apmeklējumiem pilsētas
centrā. Kāds bijis 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma vidēji
turīgs daugavpilietis, atbildi sniedz
«Latviešu māja». Tā ir liecība par
latviešu tradīcijām – gan pilsētnieku, gan laucinieku.
Mēs, seniori – ekskursanti, vē-

lamies pateikties Preiļu novada pensionāru biedrībai (PPB) un PPB
priekšsēdētājas vietniecei, ekskursijas vadītājai Marija Briškai, kura sastādīja maršrutu un iepazīstināja ar brauciena programmu.
Paldies Preiļu novada domei par
iedalīto transportu!
Valentīna Kudiņa,
ekskursijas dalībniece,
Preiļu novada PPB revidente

Preiļu novada pensionāru biedrība dalās pieredzē ar Gulbenes senioriem

Lai bagātinātu pieredz un veicinātu sadarbību ar
citām pensionāru organizācijām, mūsu novada Pensionāru biedrības valde, pateicoties Preiļu novada
domes atbalstam, katru gadu organizē pieredzes apmaiņas braucienu.
Šogad 16. jūnijā bijām Gulbenē, lai iepazītos ar
Gulbenes novada pensionāru biedrības «Atspulgs 5»
darbību. Tur mūs iepazīstināja gan ar pensionāru
biedrības valdes darbību, gan ar citām institūcijām un
ar Gulbenes pilsētu.

Mēs Gulbenes novada pensionāru biedrības valdi
17 cilvēku sastāvā uzņēmām 19. augustā, Preiļu
pilsētas svētkos. Viņi tika iepazīstināti ar mūsu Pensionāru biedrības un Dienas centra aktivitātēm, ar
Preiļu pilsētu un tās vēsturi. Viesus uzņēma un mūsu
novadu prezentēja arī Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivdas kundze.
No sirds pateicamies visiem, kuri piedalījās viesu
uzņemšanā!
Preiļu novada pensionāru biedrības valde

Preiļos godina holokausta upuru piemiņu

Pirmā vieta grupā piešķirta īpašumam Pelēču pamatskola, direktore
Anna Karčevska (attēlā). Otrā vieta grupā tika piešķirta īpašumam Salas pamatskola, direktore Anita Vjakse.
Katras grupas pirmo triju vietu ieguvēji saņēma diplomus un naudas
balvas, pārējie konkursa dalībnieki – pateicības par piedalīšanos un
naudas balvas.
Konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja – Preiļu novada Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite. Komisijā darbojās Anna Buka,
Zenta Igolniece, Kristīne Stašulāne, Zigrīda Volonte.

6. augustā Holokausta upuru
piemiņas memoriālā preilieši un
pilsētas ciemiņi bija pulcējušies
uz piemiņas brīdi, lai godinātu holokausta laikā kritušo piemiņu.
Uzrunas teica LR Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, muzeja «Ebreji Latgalē» vadītājs Josifs Ročko. Ar lūgšanu pie klātesošajiem vērsās Boriss Cipins (Daugavpils), garīgās
dziesmas atceres pasākumā dziedāja vokālais ansamblis «Mazel
tov» (vadītājs Giršs Kagans).
Preiļu kultūras namā izskanēja
koncerts, kurā piedalījās Daugavpils vokālais ansamblis «Mazel
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tov», tradicionālo ebreju tautas mūziku izpildīja klezmeru duets no

Odesas un grupa «Rēzeknes klezmeri» (vadītājs Vitālijs Čačis).

Preiļu novada VÇSTIS
Aizvadīta Preiļu novada atklātā čempionāta
galda tenisā 1. kārta

20. augustā sākās šī gada Preiļu novada atklātais čempionāts galda tenisā, kas notiek trīs kārtās. 1. kārtā piedalījās 39 dalībnieki, kas pārstāvēja daudzus Latvijas novadus
un pilsētas – Rīgu, Aizkraukli, Pļaviņas, Jēkabpili, Daugavpili, Rēzekni, Līvānus, Preiļus. Kā jau ierasts, piedalījās
arī 7 galda tenisisti no kaimiņvalsts Lietuvas. Mūsu novadu
pārstāvēja 8 dalībnieki.
Kā pastāstīja sacensību rīkotājs Voldemārs Limans,
1. vietu izcīnīja Uldis Dzirkalis no Jēkabpils, 2. vietā preilietis Ainārs Mūrnieks, 3. vietā Preiļu novada Bērnu un
jauniešu sporta skolas un trenera Anatolija Isajeva audzēknis, rēzeknietis Deniss Vasiļjevs.
Sievietēm labākā izrādījās lietuviete Aļmina Saibutīte. Veterānu konkurencē 40+ grupā labākais bija lietuvietis
Ričardas Pundzis, 65+ grupā – Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne).

Vidzemes «copmaņu» paraugstunda

20. augustā Preiļos norisinājās sacensības pludiņmakšķerēšanā «Rīta cope».
Par uzvarētāju kļuva ļaudoniete Ilze Barūkle, kurai kopējais zivju svars – 2 kg 380 g, tajā skaitā arī lielākā zivs –
breksis 1 kg 115 g dzīvsvarā. Otrajā vietā dzīvesdraugs
Valdis Barūklis – 1 kg 802 g. Kauss par trešo vietu madonietim Andrim Turkinam – 1 kg 403 g. Olimpisko sešinieku
noslēdza Kazimirs Anspoks (0,984 kg) un Broņislavs
Plivda (0,980 kg). Starp jauniešiem uzvarētāja godā – Aleksandrs Rukmans no Preiļiem (0,359 kg).

Spraigas cīņas pludmales volejbola
laukumos

SPORTS

Noslēdzies Latvijas jaunatnes čempionāts
pludmales volejbolā

Šajā vasaras sezonā notika Latvijas jaunatnes pludmales
volejbola čempionāta (LJČPV) 4 posmi – Liepājā, Cēsīs,
Kuldīgā un Siguldā. Sacensībās piedalījās Preiļu novada
BJSS jaunās volejbolistes šādos pāros – Evelīna Kokoriša
un Everita Stikāne, Annija Maderniece un Enija Rumaka,
Megija Rumaka un Anete Pundure (Līvānu novada BJSS
audzēkne). Visas trīs komandas spēlēja U–13 grupā. Kopā
pa visiem posmiem šajā grupā spēlēja 46 pāri, vienā posmā
piedalījās no 20 līdz 30 komandām.
Pēc LJČPV kopējā reitinga Megija Rumaka/Anete
Pundure ierindojās 4. vietā, Everita Stikāne/Evelīna Kokoriša – 14. vietā un Annija Maderniece/Enija Rumaka –
17. vietā.
12. augustā Rīgā O–Sands pludmales stadionā notika finālsacensības. 16 komandu konkurencē Latvijas jaunatnes
čempionātā 2. vietu ieguva Megija Rumaka/Anete Pundure.
Everita Stikāne/Evelīna Kokoriša ieguva dalīto 9.–12. vietu.

Mūsu sportistes Eiropas jaunatnes
čempionātā galda tenisā Portugālē

No 14. līdz 23. jūlijam Portugālē notika Eiropas jaunatnes čempionāts galda tenisā, kurā Latvijas komandu junioru grupā jaunietēm pārstāvēja divas Preiļu novada BJSS
sportistes – Diāna Afanasjeva, Darina Piskunova un Iecavas
sporta skolas audzēkne Tereza Tabea Druviņa.
Kopumā čempionātā piedalījās 34 komandas. Savā
apakšgrupā Latvijas komanda zaudēja Slovākijai, Austrijai,
Somijai un Igaunijai un, spēlējot par 33.–34. vietu ar Skotijas komandu, uzvarēja ar rezultātu 3:1.

galda tenisistes Diāna Afanasjeva, Darina Piskunova un
Valērija Mihailova komandu sacensībās izcīnīja zelta medaļas. Vienspēļu sacensībās Diāna Afanasjeva izcīnīja sudrabu medaļu, Darinai Piskunovai – 3. vieta, bet Valērija Mihailova ierindojās 4. vietā.
Kārtslēkšanā zelta medaļu ar rezultātu 2 m 40 cm izcīnīja Sonija Aškinezere un sudraba medaļu jauniešu konkurencē ar rezultātu 3 m 50 cm – Jurijs Avsiščers (abiem
treneris Aleksandrs Obižajevs). Šie abi jaunieši pārstāvēja
Preiļu novada komandu. 3000 m soļošanas distancē bronzas
medaļu izcīnīja Ksenija Zabalujeva (trenere Olga Borisova)
ar rezultātu 17 min. 21 sek. 20.
Preiļu novada komanda izcīnīja 2 zelta medaļas (galda
teniss, vieglatlētika), 2 sudraba medaļas (galda teniss, vieglatlētika), 2 bronzas medaļas (galda teniss, vieglatlētika),
divas 4. vietas ( BMX, galda teniss), vienu 5. vietu (vieglatlētika).

Preiļu novada BJSS audzēkņi startē
10. Baltijas jūras jaunatnes spēlēs Brestā

Baltkrievijā Brestas pilsētā 7.–9. jūlijā notika 10. Baltijas jūras jaunatnes spēles, kurās Latviju pārstāvēja 82 sportisti 8 sporta veidos. Latvijas komandā šajās sacensībās
startēja divi mūsu sporta skolas audzēkņi – Raivo Liniņš
vieglatlētikā un Aleksandrs Pahomovs galda tenisā. 3000 m
Raivo Liniņš nosoļoja ar izcilu, savam vecumam atbilstošu
rezultātu 14:05,55 un izcīnīja bronzas medaļu. Galda tenisā
Aleksandrs Pahomovs izcīnīja 7. vietu.

Latvijas Čempionāts vieglatlētikā

Rūdolfam Vucānam atkārtots
personīgais rezultāts – 5 metri

No 20. līdz 23. jūlijam Itālijā notika Eiropas U20 čempionāts vieglatlētikā. Mazliet pietrūka preilietim Rūdolfam Vucānam, lai tiktu divpadsmit finālistu vidū. Kvalifikācijas sacensības Rūdolfs pārleca 5 metru augstuma latiņu un
ar šo rezultātu 34 dalībnieku konkurencē izcīnīja 19. vietu.

Preiliešu starti
VII Latvijas jaunatnes olimpiādē

Krietnu pulku komandu 19. augustā sapulcināja Preiļu
novada atklātais turnīrs pludmales volejbolā. Lai noskaidrotu
spēcīgākos, cīņas Preiļu pilsētas pludmales volejbola laukumos uzsāka 13 vīriešu un 5 sieviešu komandas. Ja ceturtdaļfinālos vēl preilēnieši spēja izrādīt pretestību, tad pusfinālos izsisties spēja tikai mūsu kaimiņi no Riebiņiem –
Ivans un Ruslans Daņilovi, pārējie bija ciemiņi no Ezerniekiem, Dagdas un Daugavpils.
Par uzvaru tikās divas Dagdas novada komandas, kur
Ezernieku puišiem Artūram Zobkovam un Jānim Jančenko
nācās atzīt dagdēniešu pārākumu ar 2 : 0. Uzvarētāju godā –
Žanis Silinevičs un Artūrs Pitrāns.
Piecas sieviešu komandas spēkojās pēc apļa sistēmas –
katra ar katru. Izšķirošajā brīdī pārākas ar divu punktu
pārsvaru izrādījās BUL komandas dāmas – Inta Rumaka
un Ilze Vikse, bet komanda «Blondās» ar Jeļenu Kozeri
un Lauru Mežinsku ierindojās otrajā vietā. Bronzas godalgas «Privet» pārim Santai Ostrovskai un Nellijai Ņikitinai.

29. un 30. jūlijā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Preiļu novada sportisti uzrādīja labus rezultātus.
Dairis Rinčs, aizlecot 7,48 metrus tālu, kļuva par Latvijas
čempionu tāllēkšanā.
Kārtslēkšanā Rūdolfs Vucāns ar jaunu personīgo rekordu 5 m 05 cm izcīnīja otro vietu, bet Ronalds Vucāns ar
rezultātu 4 m 70 cm palika trešais.

Latvijas čempionāts BMX riteņbraukšanā

VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē no 7. – 9. jūlijam
Preiļu novada komanda pēc izcīnītām medaļām ieguva 18.–
19. vietu starp 82 pašvaldībām. Olimpiādē piedalījās 2803
sportisti no 82 pašvaldībām un cīnījās par 239 medaļu komplektiem 27 olimpiskajos un 2 neolimpiskajos sporta
veidos. Preiļu novada komanda tika pārstāvēta trijos sporta
veidos: BMX riteņbraukšanā – 1 sportiste, galda tenisā – 3
sportistes un vieglatlētikā – 16 sportisti.
Kristiāna Valaine (treneris Artis Upenieks) BMX riteņbraukšanā izcīnīja 4. vietu. Trenera Anatolija Isajeva jaunās

1. jūlijā Rīgā esošajā Mežaparka trasē Latvijas čempionātā BMX riteņbraukšanā 5. vietu izcīnīja Markuss
Pastars, 10. vieta – Nilam Matvejevam. Kristiāna Valaine
savā grupā ieguva 5. vietu un Lauris Valainis 24. vietu.
Rīgas kausa izcīņā Preiļu sportists Markuss Pastars ieguva
5. vietu, Nils Matvejevs – 8. vietu, Kristiāna Valaine izcīnīja 3. vietu, savukārt Lauris Valainis – 15. vietu.

Normunds Ivzāns labo Latvijas rekordu

17.–18. jūnija pilsētā Grodņā Baltkrievijas atklātajā
čempionātā veterāniem startēja Normunds Ivzāns, kurš
5000 m soļošanas distancē uzrādīja rezultātu 21:20,1, kas ir
jauns Latvijas rekords. Apsveicam Normundu un viņa
treneri Anitu Kažemāku !
Informāciju sagatavoja Ilona Vilcāne, Leonīds Valdonis,
Inta Rumaka, Viktorija Neištadte, Artis Upenieks

Izveidots volejbola laukums Salas pamatskolā
Salas pamatskolā 10. augustā
norisinājās sporta spēles un tika
atklāts jaunizveidotais sporta
laukums.
Salas pamatskolas direktores
vietniece izglītības jomā Valentīna Madalāne pavēstīja, ka volejbola laukuma izveidē piedalījās un
lielu ieguldījumu deva skolas absolventi, tagadējie jaunie un uzņēmīgie zemnieki: Artis Prikuls (IK
Līdumnieki), Agris Pastars (z/s Silapļavas) un Raitis Pastars (z/s
Smelteri). Viņi paveica lielāko darbu – noņēma zemes virskārtu, atveda smilti, nolīdzināja laukumu.
ātri un kvalitatīvi to varēja paveikt, pateicoties viņu spēcīgajai
tehnikai. Volejbola laukuma stabus
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sagādāja Kārlis Vilcāns, metināšanas un krāsošanas darbus paveica
SIA «AKO Tehnika» pārstāvji Oļegs
Šarigins, Kaspars Vjakse un Andris
Vjakse.
Šovasar Salas pamatskolā tiek
realizēts Viduslatgales pārnovadu
fonda Mazo grantu projekts «Volejbols vienos mūs!». Projekta idejas autors un realizētājs ir biedrība
«Sabiedriskais centrs «Smelteriešu
cimdiņš»» Dainas Rubīnes vadībā.
Projektā piešķirtais finansējums
sastādīja 500 eiro, tomēr, lai izveidotu kvalitatīvu laukumu, līdzekļu
nepietika. Tāpēc projekta vadība
pateicas visiem sponsoriem un labvēļiem, kuri palīdzēja ar padomu,
praktiski vai atbalstīja finansiāli.

Paldies biedrības «Sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš»» pārstāvjiem, skolēnu vecākiem, sporta skolotājam Jānim Ondzulam, sporta entuziastam Kārlim
Vilcānam, tāpat arī pārējiem palīgiem.
Pamatīgu atbalstu projekta īstenošanā sniedza volejbola spēles
entuziasts, organizators, volejbola
guru Kārlis Vilcāns. Jaunietis rūpējās par laukuma pareizu izveidi,
tīkla uzstādīšanu, ievērojot lielu
rūpību un precizitāti.
Vietējie iedzīvotāji un skolas
audzēkņi ar nepacietību gaida arī
pludmales volejbola laukumu, ko
plānots izveidot vēlāk.
Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS
Lai domu spārni smalki kā zīds
Nes vienmēr uz varavīksni!

Lai allaž uz pleca saules pilns rīts
Vērš ikdienu zeltainā drīksnā.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS jūlijā dzimušoS penSionāruS:

Ignatu Arvīdu Balodi, Jāni Placinski, Pēteri Strautiņu, Sergeju
Krasņakovu, Pēteri Bogdanovu, Albertu Čeirānu, Jeļenu Piskunovu, Andreju Pomazunovu, Leonu Vilcānu Preiļos, Martu
Zeili Aizkalnes pagastā, Taidu Čmiri, Valentīnu Latkovsku
Pelēču pagastā, Olgu Čubreviču, Jāni Rudzātu Preiļu pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM
PENSIONÂRIEM, DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt

Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tas pie tevis trauc!

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS auguStā dzimušoS penSionāruS:

Ēriku Ancānu, Ināru Batarāgu, Juri Karakonu, Olgu Kukari, Donatu
Lavrenovu, Broņislavu Rubini, Janīnu Spīki, Valiju Žihari, Janīnu Gžibovsku,
Ritu Lustiku, Jāzepu Naglinski, Jevdokiju Sergejevu, Alfonu Šnepstu,
Helēnu Lakušu, Larisu Maračkovsku Preiļos, Jevgēniju Pīzeli,
Viktoru Vasiļjevu Aizkalnes pagastā, Venerandu Ziemeli Pelēču pagastā,
Janīnu Elstu, Zinaidu Vilcāni, Valentīnu Martinovu, Francišku
Vilcāni Preiļu pagastā, Pēteri Pastaru, Albertu Rožānu, Annu
Skuteli un Māri Nagi-Dūkstenieku Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Preiļu novada kultūras centra pasākumi septembrī

v No 1. septembra Preiļu KN izstāžu zālē (2.
stāvā) Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstāde
v 9. septembrī plkst. 12.00 Preiļu KN Preiļu
novada kultūras centrs, atzīmējot Eiropas kultūras
mantojuma dienu, aicina ģimenes uz Tēvu dienas
pasākumu «Mans tētis un es spējam visu!». Pieteikšanās līdz 6. septembrim pa tālr. 65322200,
29235318.
v 15. septembrī Preiļu KN 3. Jāzepa Pīgožņa
vārdā nosauktā profesionālo mākslinieku plenēra
darbu izstādes atklāšana
v 16. septembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Jāzepa
Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasnieg-

šanas ceremonija. Muzicēs folkloras grupa «Rūžupes veiri»
v 16. septembrī plkst. 12.00 Pelēču KN Preiļu
novada senioru pēcpusdiena «Gadi skrien kā stirnas»
v 29. septembrī plkst. 13.00 Saunas TN atpūtas
laukumā Rudens svētki «Miķelītis, labs vīriņš»
v 30. septembrī plkst. 9.00-14.00 Preiļos, Raiņa
bulvāris 19, RUDENS TIRGUS.
v 30. septembrī plkst.13.00 Preiļu KN Starptautiskajai senioru dienai veltīts sarīkojums.
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!

Preiļos aizvadīta «Jauniešu diena 2017»

2. septembrī –
Preiļu pagasta svētki

Plkst. 6.30 – tiekas makšķernieki Feimankas ūdenskrātuvē.
Plkst. 16.00 – tiekamies Līčos uz Auto orientēšanās
sacensībām.
Plkst. 18.00 – bērniem saldumu un burbuļu ballīte
Līčos. Taisīsim paši popkornus, cepsim vafeles, cīnīsimies
par lielāko burbuli un izgatavosim piemiņas piekariņu.
Plkst. 20.00 – Līčos sasaucas saimnieces ar savām
garšu izjūtām kopā ar Lauras ģitārspēli un dziesmām
(degustācija, kopīgais viriens lielajā katlā uz ugunskura).
Tu taču arī kaut ko garšīgu esi pagatavojusi ziemai vai
ikdienas galdam? Nāc, dalies ar mums un izstāsti recepti, varbūt tieši Tu iegūsi skatītāju simpātijas balvu vai
vienkārši piedalīsies kopīgā viriena pagatavošanā.
Plkst. 21.00 Līčos «SOLYS» muzikantu koncerts.
Viesu sveiciens pagasta svētkos. Pagasta Goda ābola pasniegšana. Labākās saimnieces godināšana. Auto orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana.
Aicinām līdzi ņemt groziņus un labu garastāvokli!
Ballēsimies līdz rītam kopā ar Edgaru un Aigaru!

16. – 17. septembrī Preiļos norisināsies
Preiļu atklātā BMX kausa izcīņa

16. un 17. septembrī Preiļos, BMX riteņbraukšanas trasē,
Daugavpils ielā 53A, norisināsies BMX sacensības.
Pirmajā dienā ir paredzēti starti 18 dažādās vecuma grupās – no 6
gadus jauniem dalībniekiem līdz pat 40-gadīgiem un vecākiem
sportistiem. Treniņbraucieni un iesildīšanās paredzēta no plkst. 11.00.
Sacensību sākums plkst. 13.00.
Svētdien, 17. septembrī, sacensību formāts būs savādāks – piedalīsies tikai 10 dažādas vecuma grupas. Sacensību sākums plkst. 12.00.
Treniņbraucienu laiki nemainās.
Pirmajā dienā ar medaļām apbalvos pirmo 3 vietu ieguvējus,
otrajā sacensību dienā – visu pirmo astotnieku.
Aicinām interesentus vērot sacensību norisi!
Artis Upenieks,
BMX riteņbraukšanas treneris
Starptautisks uzņēmums «Merkurita LV» aicina
darbā Tirdzniecības konsultantus/-es Latgales reģionā
Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a un Tev ir personīgais auto, sūti savu
CV un motivācijas vēstuli uz info@merkurita.lv ar norādi «Konkurss»
līdz 07.09.2017. Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar
dzīves pieredzi. Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas apmācības,
labi organizēts darbs un augsts atalgojums.
Uzziņas pa tālruni 67385955.

Latgales reģionālais karatē klubs «SATORI»
UZņEM JAUNUS DALīBNIEKUS

21. jūlijā Preiļu pludmalē tika aizvadīta «Jauniešu diena
2017», kura pulcēja aptuveni 300
gan lielus, gan mazus siltās dienas baudītājus.
Paralēli superīgajiem laikapstākļiem, kas šovasar ir retums, apmeklētāji varēja baudīt mierpilnus
braucienus ar laivu, SUP dēļiem vai
katamarānu pa Preiļupīti, kā arī izmantot jautro ūdens bumbu un piepūšamās atrakcijas. Kolosālas bildes atmiņām no Jauniešu dienas
veidoja «Mirkļu pietura», kas pie
mums, pēc pašu teiktā, uzstādīja absolūto apmeklētāju rekordu. Visas
dienas garumā bija pieejams arī
futbola biljards, kas ļoti aktīvi tika
izmantots. Gan lielie, gan mazie
varēja baudīt sejiņu apgleznošanu
un gardi pamieloties ar kādu no
kafejnīcas «Pampūkas» kārumiem.
Galvenais dienas notikums –

Volejbola turnīrs, kur uzvaras laurus plūca komanda «AKA», kas
sīvā cīņā par 1. vietu apspēlēja komandu «Audiki». 3. vietu ieguva komanda «Talanta neskartie». Paldies arī pārējām komandām par
dalību volejbola turnīrā!
Tuvāk vakara daļai sportisti un
aktīvie apmeklētāji varēja nobaudīt uz vietas gatavoto soļanku. Ar
gardu zupas šķīvi varēja doties uz
lielo telti, kur visi interesenti baudīja «Filmu vakaru», 3 reizes nomainot to, ko skatīt uz ekrāna.
Vakara daļā par ballīti bija parūpējies DJ MART INC., kas spēlēja gan vecos, gan jaunos hitus,
un uz foršas deju nots turpināja
mūsu «Jauniešu dienu 2017».
Aptuveni ap pusnakti uz skatuves kāpa īpašais vakara viesis,
kuru gaidīja daudzi apmeklētāji –
viens no Latvijas labākajiem repe-

riem – Ansis un kurš visus priecēja līdz pat vieniem naktī. Līdz
pulksten trijiem deju grīdu turpināja iegriezt DJ MART INC.
PALDIES jāsaka Preiļu novada
domei, bez kuras palīdzības šis pasākums nebūtu noticis. Tāpat arī
milzīgs paldies Preiļu Kultūras
centram par skaņu un citu nepieciešamo tehniku, kura nodrošināja
pasākuma norisi, kebaba ēstuvei
«Hasans», kas bija mūsu atbalstītāji,
kā arī Express Pizza un pludmales
kafejnīcai «Pampūkas», kas parūpējās par balvām dažādu konkursu
un spēļu uzvarētājiem.
Milzīgs paldies visiem brīvprātīgajiem par palīdzību visas dienas
garumā, paldies visiem apmeklētājiem un paldies organizatoriem!
Tiekamies jau nākošgad!
Preiļu novada Jauniešu
centrs «ČETRI»
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Gribat, lai Jūsu bērni aug stipri, veseli un aktīvi, tad droši nāciet
pie mums. NODROŠINāSIM individuālu pieeju katram bērnam,
jautru un atraktīvu treniņu procesu, vispārēju bērnu attīstību,
koriģējošo vingrošanu, vasaras nometnes bērniem.
Mēs garantējam pozitīvas izmaiņas Jūsu bērnos jau pēc pirmā
treniņu mēneša!
Visiem ir iespēja iziet jostu atestāciju, piedalīties dažādu līmeņu
sacensībās, uzlabot garīgo, fizisko stāvokli un palielināt izturību, atbrīvoties no liekā svara un ikdienas stresa. Nāciet paši un ņemiet
līdzi savus bērnus, pievienojieties mūsu draudzīgajam klubam «SATORI»!
Nodarbības vada sertificēts treneris Oļegs Komars
(melnā josta, 4 dans).
Organizatoriskā sapulce notiks 15. septembrī plkst. 18.00 Preiļu
1. pamatskolas mazajā zālē (2. stāvā).
Tālrunis uzziņām: 274 274 52.

9. septembrī –
Aizkalnes pamatskolas
salidojums

u Reģistrēšanās plkst. 19.00
bijušās Aizkalnes pamatskolas
ēkā.
u Plkst. 20.00 Aizkalnes Tautas namā svinīgais pasākums.
Piedalās: Aizkalnes pašdarbnieki un īpašie viesi – māsas
Legzdiņas.
u Plkst. 22.00 – groziņu balle.
Sīkāka informācija
pa tālruni 22365989.

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV 5301
tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā:
www.preili.lv

