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9. februārī – Preiļu novada uzņēmēju
un lauksaimnieku pasākums

Aicinām uz Preiļu novada Uzņēmēju un lauksaimnieku balli 9. februārī Preiļu Kultūras namā. Sākums
plkst. 19.00.
Dalību var pieteikt līdz 1. februārim, zvanot Inetai Liepniecei, tālrunis 26636243 vai Elzai Spodrai Elstei, tālrunis
29426188. Līdzi jāņem uzņēmumu raksturojoša dāvaniņa
LOTERIJAI.

Preiļos atvērta slēpju noma

No 20. janvāra Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolā (BJSS)
interesentiem pieejama bezmaksas slēpju noma. Ieeja caur centrālajām BJSS durvīm.
Brīvdienās slēpju noma darbojas no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00,
savukārt darba dienās – no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00. Slēpes pārtrauc izsniegt stundu pirms nomas slēgšanas.
Pagaidām slēpošana iespējama tikai stadionā (400 m aplis), bet
tiklīdz sniega segas biezums atļaus, slēpot varēs arī parka trasē.
Slēpju noma darbojas apstākļos, kad sniega daudzums ir pietiekams slēpošanai.

Iedzīvotājiem iespēja
par problēmjautājumiem ziņot ar mobilās
aplikācijas «Mobio.lv» palīdzību

Preiļu novada pašvaldība efektīvākai komunikācijai ar iedzīvotājiem ievieš jaunu, mūsdienīgu rīku – bezmaksas aplikāciju
«Mobio.lv» viedtālrunī vai planšetdatorā un piedāvā iedzīvotājiem
aktīvi iesaistīties novada uzlabošanā, ar aplikācijas palīdzību ziņojot par problēmjautājumiem novadā.
Nolūzis koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve,
nepareizi novietota automašīna, netīrīts ceļš, sabiedriskās kārtības pārkāpumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai videi – nofotografē notikušo, informē pašvaldību un seko līdzi risinājumam turpat mobilajā
aplikācijā!
Uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs ir precīzu koordinātu norādīšana. Lai ziņojums nonāktu pie atbildīgā dienesta, sūtot informāciju
no fiksētās vietas, aplikācija automātiski noteiks foto uzņemšanas vietu, savukārt sūtot no citurienes, lietotājam pašam jānorāda koordinātas.
Izvēloties sadaļu Valsts ceļi, ir iespējams sūtīt ziņu arī par valsts nozīmes autoceļiem.
Pašvaldībā aplikācija tika ieviesta decembrī, tāpēc Preiļu novada
pašvaldība aicina ziņot par kļūdām aplikācijas darbībā, sūtot e-pastu
dome@preili.lv. Ja aplikācijas izmantošana būs efektīva un tiks saņemta pietiekama iedzīvotāju atsaucība, pašvaldība piedāvās lietot to
arī turpmāk. Pašvaldība ziņojumus izskatīs un risinās darba laikā.
Lai kļūtu par «Mobio.lv» lietotāju, aplikācija «Mobio.lv» bez maksas jāinstalē mobilajās ierīcēs Apple Store vai Google Play.
Juris Erts,
Preiļu novada IT centra vadītājs

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina
uz sagatavošanas nodarbībām mūzikā

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina uz mūzikas izglītības programmu iepazīšanas Tematiskajām pēcpusdienām
«Par un ap mūziku».
Ielūdzam mūziku apgūt interesējošos bērnus ar vecākiem trešdienās no plkst. 16.45 mūzikas skolas Lielajā zālē.
Tematiskajās pēcpusdienās kopā ar vecākiem bērni varēs iepazīties ar mūzikas skolas darbu, tās piedāvātajām izglītības programmām, dažādiem instrumentiem, to skanējumu un muzicēšanas iespējām. Interaktīvo rotaļu laikā būs iespēja izzināt skaņu pasaules
īpatnības un mūzikas instrumentu plašo klāstu, kā arī balss skanējumu un dziedātāja iespējas. Mēs ceram, ka tas palīdzēs jums
veiksmīgāk izvēlēties īsto, sev tuvāko instrumentu un muzicēšanas veidu.
Pirmā tikšanās – 31. janvārī. Nodarbības tiek plānotas
7. februārī, 14. februārī, 21. februārī, 28. februārī, 7. martā,
21. martā, 28. martā, 4. aprīlī, 11. aprīlī, 18. aprīlī, 25. aprīlī,
2. maijā, 9. maijā, 16. maijā, 23. maijā. Nodarbību noslēguma
koncerts notiks 25. maijā.
Sīkāka informācija pa tālruni 65322542 (lietvede)
vai pa tālruni 29172296 (direktora vietniece mācību darbā).

Preiļos aizvadīts 1991. gada
barikāžu atceres pasākums

22. janvārī Preiļos, Raiņa
bulvāra laukumā norisinājās
1991. gada barikāžu atceres pasākums, kas pulcēja kuplu skaitu
dalībnieku, tostarp skolu jaunatni.
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša, uzrunājot klātesošos, atgādināja par 1991. gada barikāžu
notikumiem, kas Rīgā pulcēja
simtiem tūkstošu cilvēku no visas
Latvijas ar mērķi nosargāt 1990.
gada 4. maijā atgūto brīvību.
Simbolisko ugunskuru laukumā aizdedzināja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona pārstāvis, kā arī
klātesošie barikāžu dalībnieki. Ar
klusuma brīdi tika pieminēti tie
barikāžu dalībnieki, kuru vairs nav
mūsu vidū. Pasākumu ar patriotiskām dziesmām ieskandināja Preiļu novada vīru vokālais ansamblis.
Savā uzrunā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
paldies teica barikāžu dalībniekiem, pateicoties kuriem, mēs šodien varam dzīvot brīvā valstī. Tāpat priekšsēdētāja uzsvēra, ka ir
svarīgi rīkot šādus atceres pasākumus un tos apmeklēt, jo, nedomājot
par Latvijas vēsturi, mēs nevaram
veidot Latvijas nākotni.

Skolu jaunatne dziedāja dziesmas, lasīja barikāžu dalībnieku atmiņu stāstus. Barikāžu dalībnieks,
Preiļu 1. pamatskolas skolotājs Pēteris Bernāns pastāstīja, ka toreiz,
pirms 27 gadiem, viņi devās uz Rīgu, jo viņiem bija ideja par neatkarīgu valsti. Un aicināja jauniešus
padomāt, vai arī viņiem šobrīd ir
ideja, kuras dēļ viņi būtu gatavi rīkoties līdzīgi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājs Juris Erts pirms
27 gadi piedalījās barikādēs kā students un caur savām atmiņām ļāva

ieskatīties tā laikā notikumos no
jaunieša perspektīvas, kā spilgtāko
epizodi iezīmējot barikāžu dalībnieku sadošanos rokās dzīvajā ķēdē pēc paziņojuma par bruņotu
cilvēku tuvošanos.
Pasākuma noslēgumā klātesošos sildīja tradicionālā barikāžu putra. Savukārt pēc tam visiem bija
iespēja Preiļu Kultūras namā noskatīties dokumentālo filmu «Vēsture aiz kadra».
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore

28. decembra domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos
2017/07 «Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo
ēku īpašnieku) ierosinājuma».

Grozījumi paredz, ka līdzfinansējums tiek piešķirts 20,00 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam,
bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu
pieslēgumu.
Grozījumi veikti un maksimālā
atbalsta summa samazināta, lai paš-

valdība ar līdzfinansējumu varētu
atbalstīt lielāku pieteikumu skaitu
un palielinātos personu skaitu, kas
izmantos iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties šajā avīzes numurā.
Ilona Vilcāne

INTERREG V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2014.–2020. gadam Preiļu novada domei tika apstiprināts projekts «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» (īsais nosaukums «Learn Eco Travel»). 28. decembra Preiļu novada domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu nodrošināt projektam pašvaldības līdzfinansējumu 24 973,20 eiro jeb
15% apmērā no Preiļu novada pašvaldības projekta daļas kopējām izmaksām, kas ir 166 488,00 eiro.
141 514,80 eiro jeb 85% ir Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas (ERAF) finansējums.
Preiļu novada dome veiks projekta vadošā partnera funkcijas un
pienākumus. Projekta partneri ir
Riebiņu un Aglonas novadu pašvaldības Latvijā un Moletu, Anīkšču un Paņevežas pašvaldības Lietuvā, kā arī Gražutes reģionālais
parks Lietuvā.
Projekta mērķis ir attīstīt reģiona pievilcību, kopīgi uzlabojot tū-

risma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidot jaunus eko-tūrisma produktus un pakalpojumus,
tādējādi palielinot apmeklētāju
skaitu.
Projekts tiks īstenots no 2018.
gada 1. marta līdz 2019. gada 31.
augustam. Tā laikā paredzētas dažādas aktivitātes: apmācību semināri, nometnes skolēniem, tūrisma
festivālu rīkošana, eko-tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde, inter-

aktīvās telefona aplikācijas izstrāde
par ūdens kvalitātes noteikšanu,
ūdens aprīkojuma iegāde, ūdens zāles pļaujmašīnas un pontona iegāde un uzstādīšana.
Kopējais projekta budžets ir
618 194,27 eiro, ko veido ERAF finansējums Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 525
465,09 eiro un projekta partneru
līdzfinansējums 92 729,18 eiro.
Ilona Vilcāne

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējumu
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Nodrošinās līdzfinansējumu projektam «Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus»

Preiļu Novada VÇSTIS

Apbalvos konkursa
«Skaistākais Ziemassvētku
noformējums» laureātus

Aizkalnes tautas nams Ziemassvētku rotā

Svētku noformējums Pelēču ciematā

Saskaņā ar Preiļu novada domes 2014. gada 27. novembra domes sēdē (protokols Nr.15, punkts 5.) apstiprināto konkursa «Skaistākais Ziemassvētku noformējums» nolikumu un ar domes priekšsēdētājas rīkojumu noteiktā komisija, kuras sastāvā ietilpa domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda, priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis un Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, veica novada īpašumu apsekošanu un novērtēšanu.
Šogad konkursa kārtība mazliet atšķīrās, jo 2017. gada pēdējās dienās apsekoti tika nevis, kā ierasts, pieteiktie īpašumi, bet gan viss novads
kopumā. Darba lauks bija plašs – visa pilsēta un četri pagasti. Bija gana
daudz novada ģimeņu, uzņēmēju un iestāžu pārstāvju, kuri bija pacentušies savas mājas apkārtnē radīt Ziemassvētku un Jaungada noskaņu.
Labākie tiks apbalvoti novada uzņēmēju Gada ballē 9. februārī, bet visiem pārējiem tika nosūtītas domes priekšsēdētājas pateicības par svētku noskaņas radīšanu. No pilsētas īpašumiem viskrāšņākais noformējums
bija Ludzas ielā 20, Preiļos, tomēr pagastos tas bija izdevies vairāk!

KONKURSA LAUREĀTI

Grupa «Privātmāju noformējums»

Konkursa «Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2017. gadā»
ietvaros apsekojot Preiļu pilsētā un novadā kopumā 141 objektus, pamatojoties uz konkursa nolikumu, žūrijas komisija nolēma:
• piešķirt divas pirmās vietas īpašumiem Skolas ielā 17, Pelēčos, un
Skolas ielā 19, Pelēčos. Īpašnieki – Kokinu ģimenes,
• otro vietu piešķirt īpašumam Skolas ielā 29, Pelēčos. Īpašnieki –
Rubinu ģimene,
• trešo vietu piešķirt īpašumam «Avotu Ozoli» Preiļu pagastā. Īpašnieki – Buku ģimene.

Grupa «Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums»

Šajā grupā tika apsekoti 5 objekti. Vietas un naudas balvas piešķirtas netika.

Grupa «Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums»

Apsekojot Preiļu pilsētā un novadā kopumā 15 objektus, pamatojoties
uz konkursa nolikumu, žūrijas komisija nolēma:
• pirmo vietu piešķirt kafejnīcai «Levaž» par fasādes noformējumu,
• otro vietu piešķirt Ž.Osipovai un I.Osipovam par tiesu izpildītāju
biroja ēkas Raiņa bulvārī 3, Preiļos, fasādes noformējumu,
• piešķirt divas trešās vietas: SIA «Zolva» par svētku noformējumu
veikaliem «Preilis» Tirgus laukumā 5, Rēzeknes ielā 13 un kafejnīcai
«Preilene», Rēzeknes ielā 13, Preiļos, un IK «Sinčuks» Jauniešu apģērbu un apavu veikalam Brīvības ielā 2, Preiļos, īpašniece – Irēna Ančeva.

Grupa «Pašvaldības un valsts iestādes»

Konkursa «Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2017. gadā»
ietvaros apsekojot Preiļu pilsētā un novadā kopumā 10 objektus,
pamatojoties uz konkursa nolikumu, žūrijas komisija nolēma:
• pirmo vietu piešķirt Preiļu Galvenajai bibliotēkai par fasādes un
priekšlaukuma noformējumu,
• otro vietu piešķirt SIA «Preiļu saimnieks» par ēku Liepu ielā 2 un
Rīgas ielā 4, Preiļos, fasādes un priekšlaukuma noformējumu,
• trešo vietu piešķirt Preiļu 1. pamatskolai.
Vita Biezaite,
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas
paveiktais darbs 2017. gadā

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, iepazīstinām
ar darbu, kas veikts Preiļu novada dzimtsarakstu
nodaļā 2017. gadā.
Dzimšanas reģistru skaits – 88 (iepriekšējā gadā –
95), reģistrētas 41 meitenes (iepriekšējā gadā – 45) un
47 zēni (iepriekšējā gadā – 50), 1 bērns dzimis nedzīvs.
Reģistrējot bērna dzimšanu, kā dzīvesvietu Preiļu
novadā vecāki norādījuši 66 jaundzimušajiem, 21 jaundzimušā dzīvesvieta norādīta citu novadu teritorijā.
Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu – 4 (iepriekšējā gadā – 3), paternitāte atzīta 32
bērniem (iepriekš – 35 bērniem). Pēc ģimenē dzimušo
bērnu skaita pirmais bērns piedzimis 25 ģimenēs (iepriekš –40), otrais bērns 42 ģimenēs (iepriekš – 38),
trešais – 13 ģimenēs (iepriekš – 9), ceturtais – 6 ģimenēs (iepriekš – 6), piektais – 1 ģimenē (iepriekšējā gadā – 1 ģimenē), kā vienpadsmitais bērns – 1 ģimenē.
Populārākie vārdi 2017. gadā meitenēm: Katrīna,
Liāna, Viktorija, Alise, Madara, Sofija, zēniem: Jānis, Dmitrijs, Emīls, Kirils, Matvejs, Timurs. Retākie,
īpatnējākie vārdi meitenēm: Bella, Enija, Sabrīna,
Undīne, Zlata, zēniem: Aļiks, Bruno, Linards, Maikls,
Olivers, Patriks, Rainers, Rajens, Valters, Verners,
Viestards. Divi vārdi doti diviem bērniem: Ņina Anna un Dāvis Jānis, jo ar katru gadu divu vārdu došanas tendence samazinās.
2017. gadā reģistrētas 49 laulības (iepriekšējā
gadā – 41), tai skaitā baznīcā – 2 (iepriekš –1), ar ārzemniekiem reģistrēto laulību 2017. gadā nav. Dzimtsarakstu nodaļā visas laulības tika reģistrētas svinīgi,
ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām laulības netika
reģistrētas, jo netika izteikta šāda vēlēšanās.
Laulības vecums – 18 gadi – nav samazināts nevienā gadījumā, bet trīs gadījumos saīsināts mēneša
termiņš laulības noslēgšanai (iepriekš – 1).
Kopā saņemti 65 iesniegumi laulības reģistrācijai
(iepriekšējā gadā –60). Pamatojoties uz 16 iesniegumiem, izsniegtas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai
baznīcās vai citās dzimtsarakstu nodaļās (iepriekš –

16). Divas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi saņemtas no citām dzimtsarakstu nodaļām.
Uz laulības reģistrāciju neieradās 3 pāri (iepriekš
–3).
Līdz 30 gadiem laulībā stājušies 23 vīrieši un 26
sievietes, līdz 40 gadiem – 15 vīrieši un 14 sievietes,
līdz 50 gadiem – 6 vīrieši un 5 sievietes, pēc 50 gadiem – 5 vīrieši un 4 sievietes. Jaunākā līgava – 19
gadi, vecākā – 67 gadus veca, jaunākais līgavainis –
21 gads, vecākais – 80 gadu vecumā.
Pēc laulību skaita 33 pāri, kad abi stājušies pirmajā laulībā, 8 pāri, kad abi stājušies atkārtotā laulībā
un 8 pāri, kad viens stājies pirmajā, otrs atkārtotā
laulībā. Datu analīze liecina, ka vīrieši atkārtotā laulībā stājušies 12 reizes, sievietes – 12 reizes.
2017. gadā noformēti 186 miršanas reģistri (iepriekšējā gadā – 166), tai skaitā 96 vīrieši (iepriekš –
82), 90 sievietes (iepriekš – 84). Mirušie pēc dzīvesvietām: Preiļu novadā – 133, tai skaitā Preiļu pilsētā – 75, Aizkalnes pagastā – 6, Pelēču pagastā – 13,
Preiļu pagastā – 18, Saunas pagastā – 21, citu novadu
iedzīvotāji – 53. Mirušie pēc vecuma: jaunākā sieviete – 53 gadi, vecākā sieviete – 98 gadi, jaunākais
vīrietis – 43 gadi, vecākais vīrietis – 88 gadi. Pēc
vecuma grupām: bērni līdz 1 gadam –2, pieaugušie
vīrieši līdz 50 gadiem – 3, pieaugušie vīrieši līdz 60
gadiem – 15, sievietes – 4, vīrieši līdz 70 gadiem –
25, sievietes – 11, vīrieši līdz 80 gadiem – 25, sievietes – 30, vīrieši līdz 90 gadiem – 26, sievietes –
30, sievietes pēc 90 gadiem – 15.
Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemts 751 iesniegums no fiziskām un juridiskām personām, izsniegtas
175 izziņas, 72 atkārtotas apliecības. Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti 32 papildinājumi vai labojumi, 29 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības
šķiršanu. Pagājušajā gadā noformēta viena vārda, uzvārda maiņas lieta.
Ināra Casno,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas inspektore

Preiļu 1. pamatskolā skolēni izvēlas DROSMI

MOT ir iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma
Latvijas skolu jauniešiem no 7.
līdz 9. klasei. Programmas saknes
meklējamas Norvēģijā. Tulkojumā
no norvēģu valodas «mot» nozīmē
«drosme». Norvēģijā šī programma
darbojas 20 gadus. Pētījumi rāda,
ka MOT programmas absolventi
prot vieglāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pārliecinātāki, un
viņiem šķiet pašsaprotami rūpēties
par apkārtējiem. Jauniešos ir atmodināta dabiska nepieciešamība
saskatīt cilvēkos labo, izcelt un vairot to. Programmu pasniedz īpaši
izraudzīti un apmācīti MOT treneri
– skolotāji un brīvprātīgie.
MOT mērķis ir stiprināt drosmi
izdarīt apzinātas izvēles un ticēt
savām spējām.
MOT vīzija ir sabiedrība, kuru
veido spēcīgi, atvērti un par sevi
pārliecināti cilvēki.
MOT filozofija: DROSME
DZĪVOT | DROSME RŪPĒTIES
| DROSME PATEIKT NĒ.
Svarīgākie ieguvumi MOT programmā:
• mazāk kautiņu, mobinga, konfliktu,
• mazāk vientuļu jauniešu, kuriem nav neviena drauga,
• retākas psihiskas saslimšanas,
• mazāk atkarību.

No kreisās: Ieva Babre, Ilze Paidere-Staķe un Intars Mežinieks

Pateicoties Biedrībai MOT Latvija un personīgi Ilzei PaidereiStaķei ar komandu, uzsākot 2. semestri, mūsu skolas 7. klašu skolēniem būs lieliska iespēja pirmajiem Latgalē uzsākt 12 interaktīvu
nodarbību ciklu 3 mācību gadu
garumā.
Lai to realizētu, no 8. līdz 10. janvārim skolas pedagogi Intars Mežinieks un Ieva Babre kļuva par
pilntiesīgiem MOT treneriem intensīvās, interesantās un izzinošās
nodarbībās, apgūstot MOT filozofiju, metodiku, izspēlējot dažādas
situācijas no šīs programmas ko-

pā ar 30 topošajiem treneriem un
skolu koordinatoriem no Jelgavas,
Rīgas, Pļaviņām, Liepājas, Gulbenes un Tukuma.
2017./2018. m.g. MOT apgūs
vairāk nekā 2000 skolēnu 22 Latvijas skolās 53 MOT treneru vadībā.
Jaunieti, ja vēlies būt drosmīgs,
pašpārliecināts, vēlies rūpēties par
apkārtējiem un gribi piedalīties
MOT nodarbībās savā skolā, interesējies – www.mot.lv !
Ieva Babre,
Preiļu 1. pamatskolas 7. c
klases audzinātāja –
MOT trenere

Februārī Aizkalnē notiks vingrošana ar fizioterapeitu

2., 6., 9., 13., 16., 20., 22. un 27. februārī plkst. 17.30 Aizkalnes Tautas namā notiks vingrošana ar
fizioterapeitu. Nodarbības ilgums – divas stundas. Dalība pasākumā bez maksas.
Notiek dalībnieku reģistrācija. Sīkāka informācija pa tālruni 26386443 (Anita).

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta 9.2.4 specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2 pasākuma projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros.
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Pirmie mazuļi saņēmuši akcijas
«Rūpēs par tevi» pūriņu kastes

SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja Iveta Stare (no labās) un
virsmāsa Inna Kluša (no kreisās) pasniedz pūriņu kasti ģimenei no
Rēzeknes

Aizvadītā gada nogalē biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» (turpmāk – Biedrība) izsludinātās akcijas «Rūpēs
par tevi», kas tiek organizēta sadarbībā ar SIA «Preiļu slimnīca»
un atbalsta biedrību «Caur visām
grūtībām kopā», ietvaros sarūpētās zīdaiņu pūriņu kastes sasniegušas savus pirmos īpašniekus
– meitenītes un puisīša ģimenes,
kuri savus mazuļus gada pirmajās
dienās sagaidīja Preiļu Dzemdību
nodaļā. Jaunās ģimenes 2. janvārī
sirsnīgi sveica Biedrības valdes
priekšsēdētāja Inese Matisāne
un SIA «Preiļu slimnīca» valdes
priekšsēdētāja Iveta Stare.
Bērniņa ienākšana pasaulē jebkurai ģimenei ir liels notikums,

kas saistās ne tikai ar prieku, bet
arī ar papildus rūpēm. Tāpēc Biedrība, kuras vadmotīvs ir ģimeņu ar
bērniem interešu aizsardzība, ar
šīs akcijas palīdzību vēlas pateikties
katrai ģimenei, kura par mazuļa
pirmajām mājām izvēlas Preiļu
Dzemdību nodaļu, un tic, ka sarūpētās zīdaiņu pūriņu kastes atvieglos ikdienas rūpes jaunajām māmiņām, jo pūriņā tiek dāvinātas ne
tikai zīdaiņu drēbītes, bet arī autiņbiksīšu paraudziņi un kāda higiēnas prece (šampūns, eļļa). Kastu
saturu, individuāli piemērotu puisīša vai meitenītes ģimenei, komplektē Biedrības piesaistītie brīvprātīgie, kas aizvadītā gada pēdējās
dienās ieguldīja milzīgu darbu, lai
akcija sekmīgi tiktu īstenota, un

tās tiek izsniegtas izrakstīšanās dienā no nodaļas.
Biedrība arī turpmāk aicina ikvienu ģimeni, kuras atvases jau izaugušas no zīdaiņu drēbītēm (izmērs
no 56/62 cm līdz 80/86 cm – no
dzimšanas līdz bērna pusotra gada
vecumam), taču tās joprojām ir labā stāvoklī, tīras, nesanēsātas, bez
defektiem, ziedot tās, personīgi nogādājot Biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos (Preiļu 1. pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā,
ieeja no sporta laukuma puses) darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.
13.00. Dāvināt dažādas mazuļiem
nepieciešamās preces (autiņbiksītes, lietas barošanai, vannošanai,
miegam u.tml.) aicinām arī jebkuru
darba kolektīvu.
Par akcijas sekmīgo sākumu
Biedrība pateicas SIA «Preiļu slimnīca» valdei un Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālistei Anetei Urkai, Vinetai Vilkostei no SIA
«TZMO Latvija» (par Bellas produkcijas paraugiem un ziedotajiem
bērnu šampūniem), atbalsta biedrībai «Caur visām grūtībām kopā»,
ģimenēm, kas ziedojušas zīdaiņu
drēbītes, un brīvprātīgajiem – Jānim Gavaram, Liānai Leperei, Tatjanai Lācei, Sanitai Loginovai,
Valdas Martinkus un Jānim Gavaram (seniors) – par ieguldīto darbu
un laiku.
Anita Gāga,
biedrības «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»»
valdes locekle

14. martā Preiļos 23. starptautiskā Baltijas
baleta festivāla izrāde

14. martā plkst. 19.00 aicinām interesentus uz Džona Noimeijera Vācijas Valsts Jaunatnes baletu
Bundesjugendballett (Hamburga) Preiļu Kultūras namā. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu Kultūras
centra kasē un Biļešu Paradīzē. Biļešu cenas: EUR 8.00, 10.00, 12.00, 15.00.
Vācijas Valsts Jaunatnes baletu 2011. gadā nodibināja pasaulslavenais horeogrāfs Džons Noimeijers
(John Neumeier), kurš atrodas pasaulē vadošo baleta horeogrāfu trijniekā. Kompānijā darbojas 8
profesionāli dejotāji vecumā no 18 līdz 23 gadiem, kuri paši gan dejo, gan veido horeogrāfijas izrādēm,
balstoties uz tradīcijām baletā, bet arī atklājot arvien jaunas dejas formas.
Džons Noimeijers ir guvis dažādu valstu atzinību: Francijas un Vācijas valdību apbalvojumu, 2006. gadā saņēma prestižo Ņižinska Apbalvojumu par sasniegumiem dzīves laikā, Krievijas Federācijas
Draudzības atzinumu 2015. gadā, Kioto balvu, bet 2017. gadā saņēma Losannas balvu un Erika Fromma
apbalvojumu.

Skolēni Jaunajā gadā apciemo sirmgalvjus
pansionātā «Preiļi»

Ir pienācis Jaunais 2018. gads,
un nosvinēti svētki ikkatrā mājā.
Arī Preiļu novada Labklājības
pārvaldes pansionātā «Preiļi» svētku noskaņas turpinājās, sagaidot
pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus un Veco Jauno gadu.
7. un 8. janvārī pansionātā «Preiļi» bija ieradies vecticībnieku
draudzes batjuška Jevgēnijs Iva-

novs ar draudzes biedriem, kas
novadīja misi pansionāta klientiem un apsveica, pasniedzot
sirmgalvjiem dāvanas un novēlot
būt veseliem un nepārstāt ticēt
labajam, jo Dieva svētība ir vienmēr līdzās mums.
Katru gadu arī Preiļu 2. vidusskolas direktorei Nadeždai Hļebnikovai, pedagogiem un skolas paš-

darbniekiem ir izveidojusies tradīcija apciemot pansionāta «Preiļi»
iemītniekus, sniegt dažādus priekšnesumus un apdāvināt ar mājās gatavotām veltēm.
Arī šogad 15. janvārī pansionātā «Preiļi» viesojās pedagogi ar
saviem skolēniem, kuri ar savu
dzirkstošo enerģiju un izdomu iepriecināja un, pat jāsaka, «atdzīvināja» pansionāta sirmgalvjus. Tie
bija skolēni Kondratjevs Antons
(5. kl.) – skolotāja Larisa Arestova,
solistes – Novikova Alīna (5. kl.)
un Skutele Marina (7. kl.) – skolotāja Rimma Gavrilova, vokālais
ansamblis «Harmonija» (10.–12.
kl.) – skolotājs Aigars Krekels un
vokālais ansamblis (6.–9. kl.) –
skolotāja Rimma Gavrilova.
Pansionāta «Preiļi» iemītnieku
un darbinieku vārdā pateicamies
visiem ciemiņiem, vecākiem, skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem par palīdzību, sniegtajiem
prieka mirkļiem klātienē un atsaucību dāvinājumu sagādāšanā.
Inga Vilcāne, pansionāta
«Preiļi» vadītāja
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Pieaug atbalsts audžuģimenēm

Pagājušajā gadā Preiļu novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2017/14 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā», kuri
pēc izskatīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā stājas spēkā. Ar saistošajiem noteikumiem jūs varat iepazīties informatīvā izdevuma «Preiļu Novada Vēstis» šajā numurā.
Domes noteikumos iestrādātas izmaiņas, kas ļauj sniegt lielāku atbalstu
vairākām iedzīvotāju mērķgrupām. Lielāka vērība šogad tiks veltīta audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
Jaunie noteikumi paredz, ka bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš jau no bērnības ir invalīds, patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 213,44 eiro apmērā. Iepriekš
vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128 eiro apmērā
saņēma bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni neatkarīgi no invaliditātes. Tāpat iepriekš nebija izdalīts ikmēneša pabalsts pilngadību
sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri
ir invalīdi kopš bērnības. Pabalsta apmērs katrai šīs mērķgrupas personai bija noteikts 64,03 eiro pie nosacījuma, ja jaunietis sekmīgi mācās. No šī gada bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri ir
invalīdi kopš bērnības, saņems ikmēneša pabalstu 106, 72 eiro apmērā.
Izstrādājot pagājušajā gadā saistošos noteikumus, pašvaldība lēma,
ka lielāka vērība jāpievērš audžuģimeņu atbalstam, jo iepriekš novada
dome bērna uzturam ik mēnesi izmaksāja pabalstu 145 eiro. Pamatojoties
uz 2018. gada 16. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 «Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036
«Audžuģimenes noteikumi», atbalsts audžuģimenēm pieaug. Par katru
bērnu līdz 7 gadu vecumam audžuģimene saņems 25% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (pabalsta apmērs šobrīd sastāda 215 eiro).
Par katru bērnu no 8 gadu vecuma audžuģimene saņems pabalstu 30%
apmērā no minimālās mēnešalgas (pabalsta apmērs šobrīd sastāda 258
eiro). Ministru kabineta noteikumi ir spēkā ar 2018. gada 19. janvāri,
piemērojami ar 2018. gada 1. janvāri.
No šī gada stājas spēkā nosacījums, ka trūcīgai ģimenei drīkstēs piederēt viena automašīna ne jaunāka par 10 gadiem, savukārt trūcīgai daudzbērnu ģimenei – divas automašīnas ne jaunākas par 10 gadiem. Prakse rāda,
ka daudzos gadījumos viens no vecākiem brauc strādāt ārpus novada, bet
otra automašīna nepieciešama, lai varētu nogādāt bērnus izglītības iestādēs.
Turpmāk tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību būs nestrādājošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuras mājoklī
deklarēti un dzīvo vieni un kuru pensija ir līdz 265 eiro. Iepriekš šis
pabalsts pienācās, ja pensijas apmērs nepārsniedza 250 eiro mēnesī. Ja
kopā dzīvo divi vai vairāk pensionāri vai personas ar invaliditāti, tad
pabalsts pienākas, ja ienākumi uz katru mājoklī deklarēto personu nepārsniedz 225 eiro.
No šī gada pašvaldībā mainīsies arī pabalsta apmērs garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas vienai personai sastāda 53 eiro mēnesī un atbilst valstī noteiktajam GMI apmēram. Izmaiņas saistošajos noteikumos paredz, ka pašvaldība šogad palielina arī
GMI apmēru atsevišķi dzīvojošiem vecuma, invaliditātes pensijas un
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ar ļoti zemiem ienākumiem. Iepriekš pabalsta apmērs sastādīja 115 eiro mēnesī, no šī gada
tas tiek paaugstināts līdz 120 eiro. Šāda mērķgrupa pabalstu sistēmā
tika iekļauta, pamatojoties uz statistikas datiem, jo arvien vairāk kļūst
personu, kuras pensionēšanās gadījumā saņem zemas pensijas vai tikai
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas sastāda 64.03 eiro.
Kā informēja Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars, veiktās izmaiņas sociālo pabalstu klāstā neprasa no pašvaldības papildu līdzekļus, jo kopumā pašvaldības budžeta sadaļa pabalstiem nepieaug. Tas saistīts ar to, ka Preiļu novadā ik gadu samazinās trūcīgo personu skaits, kas savukārt ļauj pašvaldībai vairāk līdzekļu atvēlēt bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimeņu atbalstam.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Piešķir līdzfinansējumu projektam
«Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma
veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību»

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam Preiļu novada domei tika apstiprināts projekts «Pārrobežu vēstures un
kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību»
(īsais nosaukums «Muzejs 2020»).
28. decembra domes sēdē deputāti nolēma nodrošināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 17 340,08 eiro jeb 10% apmērā no pašvaldības
projekta daļas kopējām izmaksām, kas sastāda 173 400,76 eiro. 90% finansējuma veido Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums, kas ir 156 060,68 eiro.
Preiļu novada dome veiks projekta vadošā partnera funkcijas un
pienākumus. Projektu realizēs Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, sadarbības partneri ir Paņevežas reģiona etnogrāfijas muzejs (Lietuva) un Grodņas Valsts vēstures un reliģijas muzejs (Baltkrievija). Projekta mērķis ir veicināt materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu ar mūsdienīgiem inovāciju paņēmieniem muzejos.
Projektā paredzēta virkne aktivitāšu, tostarp 3D virtuālās realitātes
mobilās aplikācijas izstrāde bijušās vecticībnieku baznīcas vizualizācijai
Raiņa bulvārī, dzīvās vēstures klases aprīkojuma iegāde muzeja
izglītojošo programmu uzlabošanai (3D skeneris, interaktīvs projektors,
dators, audio ierakstīšanas ierīces, fotokamera), ielu muzeja festivāla
«Starp muižu un baznīcu» organizēšana, e-rokasgrāmatas «Muzejs
2025» un tūrisma brošūru izstrāde. Projekta īstenošana paredzēta
2018.– 2020. gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir 434 418,20 eiro, no kurām 390 976,38
eiro (90%) līdzfinansē Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.
Ilona Vilcāne
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1.

SAISTOÐIE NOTEIKUMI

Preiļos

30.10.2017.

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2017. gada 30.novembra sēdes lēmumu,
protokols Nr.16, 12. §.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi

Preiļu novada dome saistošo noteikumu Nr.2017/15 projektam
««Grozījumi Preiļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.2009/01 «Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/15
«Grozījums Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 1. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.2009/01 «Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

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

Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.
2009/01 «Preiļu novada pašvaldības nolikums» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu
grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu sekojošā redakcijā:
«3.pielikums Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 1. jūlija nolikumam»;
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
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2.

par pilna vai nepilna laika studijām, kā arī izziņa par studiju vai studējošo kredītu.
8.5. personas, kuras ir dalībnieki komercsabiedrībās vai ir pašnodarbinātas personas –
deklarācija no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem no saimnieciskās darbības par
pēdējiem 12 mēnešiem;
8.6. apliecinoši dokumenti par citiem ienākumiem (piem. bankas konta pārskats par
pēdējiem trīs mēnešiem), īpašumiem.
8.7. Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības.
9. Katram pilngadīgam pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI) saņēmējam (turpmāk – klients) ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā ar nodaļas sociālo darbinieku. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski
apliecina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus un uzlabot savu sociālo situāciju.
10. Klienta līdzdarbības pienākumi tiek atrunāti līdzdarbības līgumā.
11. Pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmējam līdzdarbības pienākumu nepildīšanas
gadījumā:
11.1. Nodaļa var pārtraukt vai atteikt sniegt sociālo palīdzību, ja vecāki vai citi likumīgie
apgādnieki atsakās no līdzdarbības savas sociālās situācijas uzlabošanā, sagatavojot
motivētu (pamatotu) rakstveida lēmumu.
11.2. Šādā gadījumā nodaļa nodrošina bērna neaizskaramo pabalsta daļu no ģimenei
aprēķinātā kopējā pabalsta apmēra.
12. Sociālais darbinieks, pēc nepieciešamības, pārbauda palīdzības pieprasītāja sadzīves
apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu.
13. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
14. Nodaļa iekārto klienta lietu un tajā hronoloģiskā secībā iekļauj:
14.1. klienta iesniegumus;
14.2. iztikas līdzekļu deklarācijas, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli pamatojošus
dokumentus;
14.3. dzīvesvietas apsekošanas aktus;
14.4. vienošanās ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pienākumu pildīšanu;
14.5. Nodaļas pieņemtos lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu, pārtraukšanu vai
atteikumu;
14.6. citus dokumentus, kas nepieciešami klienta materiālā stāvokļa izvērtēšanai un
lēmuma pieņemšanai.
15. Klienta lieta glabājas nodaļā desmit gadus pēc pēdējās sociālās palīdzības pabalsta
izmaksas.

Preiļi

Apstiprināti
ar Preiļu novada domes 2017.gada 27.oktobra sēdes lēmumu,
protokols Nr.15, punkts 17.§

Precizēti
ar Preiļu novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu,
protokols Nr.18, punkts 22.§

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/14
«Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33 panta otro daļu,35. panta ceturto un piekto daļām, Ministru kabineta 2012. gada
18. decembra noteikumu Nr.913 «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni»
3. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27.,28.,30.,31.,
311.punktiem, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1036 «Audžuģimenes
noteikumi» 42.2, 43.1 un 43.2. apakšpunktu, un likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Preiļu novada pašvaldības sociālo pabalstu veidus, saņemšanas
kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un to personu loku,
kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Pašvaldībai ir tiesības piešķirt citus pabalstus pēc tam, kad ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsta.
3. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
3.1. Preiļu novada Labklājības pārvalde (turpmāk tekstā –Pārvalde) – pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Preiļu
novada teritorijā savu pamata dzīvesvietu deklarējušām personām;
3.2. mājsaimniecība– persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai citas
personiskas attiecības, kam ir kopēji izdevumi uzturam, kas mitinās un ir deklarēti vienā
dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u.tml.), kuras uzturēšanu veic kopīgi;
3.3. trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kura atzīta par trūcīgu atbilstoši spēkā
esošajiem LR tiesību aktiem.
3.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts – ir pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir klientam, lai sniegtu atbalstu cietā kurināmā iegādei vai siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai,
atkarībā no apkures veida konkrētajā mājoklī;

III. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi
16. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI).
17. Dzīvokļa pabalsts.
18. Pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē trūcīgas
ģimenes bērnam (bērniem).
19. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē
trūcīgas ģimenes bērnam (bērniem).
20. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolēnam.
21. Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušam
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
22. Apbedīšanas pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai.
23. Pabalsts – 70 % atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī.
24. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
25. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai.

II. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība
4. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību (izņemot pabalstu krīzes situācijā) ir
ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Preiļu novadā (turpmāk tekstā
– palīdzības pieprasītājs) un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:
4.1. ģimene (persona), kura, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, atzīta par trūcīgu;
4.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un
dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 265,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā;
4.3 diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti,
kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro 225,00;
5. Uz 4. punktā minētajām iedzīvotāju grupām attiecināmi sekojoši kritēriji:
5.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;
5.2. tai nepieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tai skaitā mežs, vairāk par 5 ha;
5.3. tai pieder viena automašīna, kas nav jaunāka par 10 gadiem, izņemot daudz bērnu
ģimenes, kurām var piederēt divas automašīnas, kas nav jaunākas par 10 gadiem.
5.4. tai pieder viena traktortehnikas vienība, kas nav jaunāka par 10 gadiem.
5.5. tai pieder viens mopēds vai motocikls, kas nav jaunāks par 5 gadiem.
5.6. personas īpašumā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas pārsniedz 5 ha, un
persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta, kā nodokļu maksātājs, ienākumi no
saimnieciskās darbības tiek ņemti vērā par pēdējiem 12 mēnešiem, šajā gadījumā personai ir
tiesības pretendēt uz sociālās palīdzības saņemšanu.
5.7. ja nekustamais īpašums ir pārdots, tad izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli
ģimenei/personai, obligāti tiek ņemta vērā nekustamā īpašuma darījuma summa kas gūta
pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā;
5.8. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
5.9. naudas līdzekļu uzkrājums ģimenei (personai) kas nepārsniedz euro 128, 06;
5.10. tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba
meklētājs, izņemot šādus gadījumus:
5.10.1. personai ir noteikta invaliditāte, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
5.10.2. sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem
vai cita persona bērna kopšanas periodā;
5.10.3. viens no bērna invalīda vecākiem;
5.10.4. persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās
vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
5.11. Ja trūcīga persona uzsākusi darba attiecības vai saimniecisko darbību, reizi gadā trīs
mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.
6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājs iesniedz nodaļā pamatotu
iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nodaļa pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas,
izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai
pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams,
pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
7. Deklarācijā palīdzības pieprasītājam jānorāda ziņas par sevi un pārējām personām,
kuras deklarētas vienā mājoklī un kurām ar palīdzības pieprasītāju ir kopīgi izdevumi par
uzturu un mājokli (šo noteikumu izpratnē – ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu
apgādnieku vai atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
8. Nodaļa novērtē ģimenes (personas) materiālo situāciju, pamatojoties uz iztikas
līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem
un īpašumiem, ko apliecina:
8.1. izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru
nodarbināto personu;
8.2. informācija par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja
ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti,
jāiesniedz izziņa no tiesas par uzturlīdzekļu piedziņu;
8.3. izziņa par materiālās palīdzības saņemšanu, ja kāds no ģimenes locekļiem ir citas
pašvaldības iedzīvotājs;
8.4. izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes locekli, kas mācās attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru, informāciju

IV. Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai
apmērs, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība
26. Pašvaldībā noteiktais GMI apmērs klientam ir:
26.1. vienai personai mēnesī – euro 53,00 mēnesī;
26.2. atsevišķi dzīvojošam vecuma, invaliditātes pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta saņēmējam – euro 120,00 mēnesī.
27. Pabalstu piešķir un izmaksā ģimenei (personai), kas sastāv no laulātajiem, personām,
kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai arī atsevišķi
dzīvojošai personai, ja tā pilda normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības pienākumus.
Darbspējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts
aģentūrā, izņemot šādus gadījumus:
27.1. persona ar invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma
pabalstu;
27.2. sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem
vai cita persona bērna kopšanas periodā;
27.3. viens no bērna invalīda vecākiem;
27.4. persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās
vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā vai ir
pilna laika studējošais augstskolā.
28. GMI pabalstu ģimenei (personai) samazina par personai piešķirto daļu, vai atsevišķi
dzīvojošai personai nepiešķir, ja persona atteikusies no līdzdarbības pienākumu pildīšanas.
29. Lai saņemtu GMI pabalstu, ģimenei (personai) ienākumi jādeklarē:
29.1. ik pēc trijiem mēnešiem, ja ģimenē ir vismaz viena darbspējīga persona;
29.2. ik pēc sešiem mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi nav darbspējīgi.

V. Dzīvokļa pabalsts
30. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
30.1. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
30.2 bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vacāku gādības, līdz 24 gadu
vecumam (vai dzīvojamās telpas piešķiršana līdz 24 gadu vecumam);
30.3. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kuru pensija ir līdz euro
265,00 mēnesī, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un kuram nav citur dzīvojoša laulātā;
30.4. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/ vai
personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru dzīvoklī (mājoklī) deklarēto locekli
nepārsniedz euro 225,00 mēnesī;
31. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā.
32. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:
32.1. izbeigts attiecīgais Dzīvokļa (mājokļa) īres vai apsaimniekošanas līgums;
32.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
32.3. dzīvojamā platība ir izīrēta citai personai;
32.4. personas īpašumā ir zeme, tai skaitā mežs, vairāk kā 5ha;
32.5. personai vai ģimenei pieder vairāk kā viens īpašums;
32.6. Personai vai ģimenei pieder vairāk kā viens mehāniskais transportlīdzeklis,
izņemot daudzbērnu ģimenes, kurām var piederēt divi mehāniskie transportlīdzekļi.
32.7. apsekojot dzīves vietā, persona mēneša laikā vismaz trīs reizes tajā nav sastapta.
33. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir:
33.1. Noteikumu 30.1. punktā minētajām ģimenēm (personām) dzīvoklī (mājoklī) ar
centrālo apkuri – euro 130,00, ar malkas apkuri euro 115,00;
33.2. Noteikumu 30.2. punktā minētajām personām dzīvoklī (mājoklī) ar centrālo apkuri
– euro 130,00, ar malkas apkuri euro 115,00;
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33.3. Noteikumu 30.3. punktā minētajām personām dzīvoklī (mājoklī) ar centrālo apkuri
– euro 130,00 ar malkas apkuri euro 115,00.
34. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja noradīto norēķinu kontu,
skaidrā naudā, vai ģimenēm (personām), kuru dzīvokļi (mājokļi) ir ar centrālo siltumenerģijas padevi, pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.

VI. Pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē
trūcīgas ģimenes bērnam (bērniem)
35. Tiesības saņemt pabalstu – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē
(turpmāk tekstā – brīvpusdienas) ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušas ģimenes,
kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bērnam (bērniem) (pabalsts pienākas arī tiem
skolēniem, kuri ir vecāki par 18 gadiem, kamēr vien viņi mācās pašvaldības izglītības iestādē).
36. Brīvpusdienas piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
37. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas
realizē ēdināšanu katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma
sniedzēja iesniegto rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par
pakalpojuma saņēmējiem (skolēniem), atbilstoši Pārvaldes iesniegtajiem izrakstiem.

VII. Pabalsts – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgas ģimenes bērnam (bērniem)
38. Tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā – pabalsts) ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu
deklarējušai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un kuras nepilngadīgais (nepilngadīgie) bērns (bērni) apmeklē Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādi.
39. Pabalstu piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

VIII. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolēnam
40. 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 iestādēm, kā arī aizbildnībā nodotam bērnam, ja par
bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa.
41.Iesniegumam jāpievieno izziņu no vispārizglītojošās izglītības iestādēs, ka bērns
mācās vai uzsāks mācības, ja bērns tomēr uzsāk mācības citas pašvaldības vispārizglītojošā
izglītības iestādē pabalsts mēneša laikā jāatgriež.
42. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir euro 40,00 gadā.
43. Pabalsta izmaksai iesniegumus uzsāk pieņemt jūlija, augusta un septembra mēnešos.
44. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja noradīto norēķinu kontu
vai skaidrā naudā.

IX. Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
45. Pabalstu audžuģimenei piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, audžuģimenes
statusu ieguvušai ģimenei, kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu, kā arī pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ilgāks par 1 (vienu)
mēnesi.
46. bērna uzturam ārpus Preiļu novada pašvaldības teritorijas dzīvesvietu deklarējušā
audžuģimenē – euro 160,00
47. pabalsts bērna uzturam Preiļu novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušā
audžuģimenē – euro 220,00
48. Personai, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt audžuģimenes
pabalstu no dienas, kad bērns nodots aprūpē audžuģimenē.
49. Ja bērnu nodod audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par vienu mēnesi, pabalsta
apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.
50. Pabalsta izmaksu pārtrauc, beidzoties līgumā noteiktajam termiņam, kā arī tad, ja
bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek pārtraukta.
51. Nepieciešamības gadījumā audžuģimenei, kurai audzināšanā nodots bērns uz laiku,
kas ilgāks par 1 mēnesi, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu euro 250,00 apģērba un
mīkstā inventāra iegādei bērnam, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.
52. Pabalsti pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves
kvalitātes uzlabošanai par kuru Preiļu novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ievietošanu
ārpusģimenes aprūpē.
52.1. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai euro 128,06 vai invalīdam
kopš bērnības euro 213,44 apmērā.
52.2.vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei euro 249,71 apmērā.
52.3 Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās, ja persona turpina mācības (sekmīgi) līdz 24 gadu vecumam, pabalsts ikmēneša
izdevumu segšanai, euro 64,03 vai invalīdam kopš bērnības euro 106,72 mēnesī.

XII. Pabalsts krīzes situācijā
61. Nodaļa neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai)
pabalstu krīzes situācijā, kura maksimālais apmērs ir 500,00 euro vienai ģimenei (personai).
62. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu
laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav
bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.
63. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti,
kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.
64. Nodaļa lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz
sociālā darbinieka sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:
64.1. pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes
situācijas izraisītās sekas;
64.2. pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;
65. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu
kredītiestādē vai skaidrā naudā.

XIII. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai
66. Tiesības saņemt pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai ir sekojošām iedzīvotāju grupām:
66.1.ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
66.2 nestrādājošam pensionāram un/vai personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts
un dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 265,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā..
66.3. diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/vai
personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto ģimenes locekli
nepārsniedz euro 225,00;
67. Pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai piešķir 50% apmērā
no samaksātās summas, bet ne vairāk kā euro 150,00 gadā vienai personai.
68. Iesniegumam jāpievieno izdevumu attaisnojošus dokumentus (čeks vai rēķins).
Nodaļa pieņem un atzīst tikai tekošā gada izdevumus attaisnojošos dokumentus.
69. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja noradīto norēķinu kontu
vai skaidrā naudā.

XIV. Ierobežojumi sociālās palīdzības saņemšanai
70. Sociālo palīdzību nepiešķir pilnībā vai daļēji, ja persona neievēro un nepilda Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7. pantā noteiktos klienta pienākumus.
71. Pārvalde var atteikt piešķirt sociālo palīdzību normatīvo aktu noteiktajos gadījumos

XV. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
72. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu, tās pārtraukšanu vai atteikumu to
piešķirt pieņem Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa 10 (desmit)
darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
73. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu, par tās pārtraukšanu vai atteikumu to
piešķirt Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa paziņo rakstiskā veidā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
74. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
75. Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojuma nodaļas lēmumu var apstrīdēt,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārvaldes direktoram Preiļu novada Labklājības pārvaldē,
Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.
76. Labklājības pārvaldes direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Preiļu novada
domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.

XVI. Noslēguma jautājumi
77. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2016.gada 26. februāra Preiļu novada
domes saistošie noteikumi Nr.2016/04 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā «
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
02.10.2017.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes 2017.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.2017/14
«Par sociālo palīdzību Preiļu novadā» projektam

X. Apbedīšanas pabalsts trūcīgās personas apbedīšanai
53. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras
deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Preiļu novada administratīvā teritorija un kurai
bija piešķirts trūcīgas personas statuss, apbedīšanu.
54. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz euro 300,00.
55. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt trūcīgās personas apbedīšanu, Pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz:
55.1. iesniegums ar apliecinājumu, ka persona apņemas veikt mirušā apbedīšanu;
55.2. iesniegumam jāpievieno izdevumu attaisnojošus dokumentus;
55.3. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
56. Apbedīšanas pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas
brīža.
57. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja noradīto norēķinu kontu,
skaidrā naudā vai pakalpojuma sniedzējam.

XI. Pabalsts – 70 % atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī
58. Pabalstu – 70% atlaidi no īres maksas pašvaldības sociālajā dzīvoklī ir tiesības saņemt:
58.1. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
58.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuri mājoklī
deklarēti un dzīvo vieni, kura pensija ir līdz euro 265,00, un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā;
58.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz
euro 225,00;
59. Pabalstu piešķir reizi ceturksnī, pamatojoties uz Preiļu novada domes Nekustamā
īpašuma daļas dzīvokļu speciālista iesniegto sarakstu. Saraksta iesniegšanas termiņš – līdz
katra ceturkšņa trešā mēneša 25. datumam.
60. Pabalsta piešķiršana tiek atteikta gadījumos, ja persona viena mēneša laikā pēc dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās nav griezusies ar iesniegumu pie Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas dzīvokļu speciālista ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu.

6

Preiļu novada VÇSTIS

6.2. politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas, ja to lietošanā
nav citas dzīvojamās telpas;
6.3. personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir
vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir:
6.3.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar
invaliditāti,
6.3.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi
persona vai maznodrošināta persona ar invaliditāti,
6.3.3. politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;
6.4. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un
beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe;
6.5. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā
dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc
1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi, ja repatrianta, viņa vecāku vai
vecvecāku dzīvesvieta pirms izceļošanas ir bijusi Preiļu novada teritorijā;
6.6. maznodrošinātas politiski represētās personas;
6.7. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvojušas Preiļu novada administratīvajā teritorijā un ja
tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
Šis nosacījums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto
valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas vienošanos par dzīvojamās
telpas lietošanas izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts
un darījuma rezultātā persona zaudējusi attiecīgā dzīvokļa lietošanas tiesības.
7. Papildus Likuma 14.pantā minētajām personām, kurām nepieciešama pašvaldības
palīdzība un kuras ir tiesīgas to saņemt pirmām kārtām, reģistrē:
7.1. maznodrošinātas personas, kuru īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa ir avārijas
stāvoklī, ir cietusi ugunsgrēkā vai plūdos un nav dzīvošanai piemērota, ko apliecina Preiļu
novada būvvaldes atzinums.
7.2. Maznodrošinātas personas, kuras tiek izliktas no tām vai to ģimenes locekļiem
piederoša nekustamā īpašuma par hipotekārā kredīta, kas ņemts tā iegādei vai/un remontam,
parādsaistību nepildīšanu, ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē)
apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru atsavināšanas brīdī.
8. Pašvaldība reģistrē dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā personas,
kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
8.1. Personas un tās ģimenes locekļu lietošanā vai īpašumā nav dzīvošanai derīgas
dzīvojamās telpas;
8.2. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada pašvaldības teritorijā ne mazāk kā 3
(trīs) gadus.
8.3. Personai nav parādu par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īri un komunālo
pakalpojumu sniegšanu pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
9. Sociālā dzīvokļa (vai sociālās dzīvojamās telpas) izīrēšanai reģistrē trūcīgas personas,
uz kurām attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
9.1. stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas;
9.2. persona īrējusi pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu, kuru nodod pašvaldībai,
jo ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
9.3. atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona vai atsevišķi dzīvojoša
persona ar invaliditāti, kura lieto savā īpašumā esošu dzīvojamo telpu un to pēc palīdzības
saņemšanas piekrīt bez atlīdzības atsavināt pašvaldībai;
9.4. persona ir bez vecāku gādības palicis bērns un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;
10. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu reģistrē personas, kuras vēlas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt
pret mazāku vai lielāku dzīvojamo telpu, pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka
maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī gadījumos, ja
veselības stāvokļa dēļ persona vēlas īrēt dzīvojamo telpu mājas pirmajos stāvos.
11. Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, izīrēšanai reģistrē pašvaldības dibinātu iestāžu vai
kapitālsabiedrību, kas darbojas pašvaldības administrācijas, veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aizsardzības jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, nodarbinātus kvalificētus speciālistus, ievērojot Likuma III1 nodaļas noteikumus.

3.

Preiļi

Apstiprināti
ar Preiļu novada domes 2017. gada 27. oktobra
sēdes lēmumu, protokols Nr. 15., 15.§

Precizēti
ar Preiļu novada domes 2017. gada 28. decembra
sēdes lēmumu, protokols Nr. 18., 4.§

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/15
«Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»
6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 21.1 panta otro
daļu, 21.2 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi «Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību» (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. Personu kategorijas, kuras tiek atzītas par tiesīgām saņemt Preiļu novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība);
1.2.Kārtību, kādā personas tiek atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību;
1.3.Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secību un reģistrācijas kārtību likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā» (turpmāk – Likums) 3.panta 1., 2., 3., 4. un 11. punktā
noteiktajiem palīdzības veidiem;
1.4.Gadījumus, kuros pašvaldībai ir tiesības atteikt personai palīdzības sniegšanu.
2. Personas, kurām ir nepieciešama pašvaldības palīdzība un kuras ir tiesīgas to saņemt,
reģistrē pašvaldības nekustamā īpašuma daļa (turpmāk tekstā – NĪ daļa) sekojošos
palīdzības reģistros:
2.1. pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanai personām, kuras ar
dzīvojamo platību nodrošināmas pirmām kārtām;
2.2. pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanai personām, kuras ar
dzīvojamo platību nodrošināmas vispārējā kārtībā;
2.3. sociālo dzīvokļu izīrēšanai;
2.4. palīdzības sniegšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu;
2.5. palīdzībai speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.
3. Lēmumu par to, vai persona ir iekļaujama palīdzības reģistrā atbilstoši palīdzības
veidam, kāds norādīts personas iesniegumā, vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu
saņemt šo palīdzību, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem
Preiļu novada dome (turpmāk – Dome).

II. Personas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību
4. Palīdzību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības pieprasīt personai, kura
ir deklarējusi dzīvesvietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā vai kuras pēdējā deklarētā
un faktiskā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā (izņēmumi: bērni, kuri
palikuši bez vecāku gādības, repatrianti un speciālisti, kuri nodrošināmi ar dzīvojamo telpu).
5. Personas, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība, tiek reģistrētas atbilstoši katram
Noteikumu 2.punktā noteiktajam palīdzības veidam.
6. Likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās personas, kurām nepieciešama pašvaldības
palīdzība un kuras ir tiesīgas to saņemt pirmām kārtām, ir:
6.1. personas, kuras tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:
6.1.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar
invaliditāti,
6.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi
persona vai maznodrošināta persona ar invaliditāti;
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III. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai
12. Palīdzības saņemšanai persona NĪ daļā uzrāda savu un pilngadīgo ģimenes locekļu
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, norādot, kādi palīdzības veidi
personai nepieciešami. Ja iesniegumu iesniedz ģimene, to paraksta visi pilngadīgie ģimenes
locekļi. Iesniegumam pievieno šādus personas tiesības saņemt pašvaldības palīdzību
apliecinošus dokumentus:
12.1. spēkā stājušos tiesas nolēmuma kopiju (noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 7.2. un
9.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā);
12.2. tiesas nolēmuma par izsoles akta apstiprināšanu noraksta kopiju, uzrādot oriģinālu
(noteikumu 7.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā);
12.3. pensijas vecumu sasniegušas personas apliecības vai politiski represētās personas
apliecības, vai kompetentās institūcijas lēmuma par invaliditātes noteikšanu kopiju, uzrādot
oriģinālu (ja palīdzība sniedzama noteiktajām personām);
12.4. bāriņtiesas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu (noteikumu 6.4. un 9.4.apakšpunktos
noteiktajos gadījumos), ja informācija nav pašvaldības rīcībā;
12.5. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, un arhīva
izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms
izceļošanas no Latvijas (noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā);
12.6. brīvības atņemšanas vietas izdota noteikta parauga izziņas (veidlapa A) kopiju,
kurā norādīts personas atbrīvošanas pamats un faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda
laiks (noteikumu 6.7.apakšpunktā noteiktajā gadījumā);
12.7. dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu
(noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 9.1. un 9.2. apakšpunktos noteiktajos gadījumos);
12.8. izziņu par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu neesamību vai
vienošanos ar dzīvojamo telpu apsaimniekotāju vai pakalpojuma sniedzēju par parāda
nomaksu (noteikumu 8.3.apakšpunktā un 10.punktā noteiktajā gadījumā);
12.9. izziņu, kas apliecina, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamās telpas
apmaiņa, ja apmaiņa tiek prasīta veselības stāvokļa dēļ (noteikumu 10. punktā noteiktajā
gadījumā);
12.10. speciālista darba devēja iesniegumu, kurā izteikta pamatota nepieciešamība
nodrošināt speciālistu ar dzīvojamo telpu (noteikumu 11. punktā noteiktajā gadījumā);
12.11. speciālista darba devēja, kas nav pašvaldība, izteikts priekšlikums par sadarbības
līguma noslēgšanu ar pašvaldību (noteikumu 11. punktā noteiktajā gadījumā);
12.12. darba devēja izziņu par darba attiecībām ar speciālistu (noteikumu 11. punktā
noteiktajā gadījumā).
13. NĪ daļai ir tiesības pārbaudīt iesniedzēja sniegto ziņu patiesumu un iegūt papildu in-
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formāciju no citām institūcijām un datu reģistriem pirms reģistrācijas un pirms palīdzības
saņemšanas.
14. Palīdzības reģistrā iekļautās personas pienākums ir iesniegt NĪ daļā personas tiesības
saņemt pašvaldības palīdzību apliecinošus dokumentus, ja iepriekš iesniegto dokumentu
termiņš ir notecējis, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izziņas
kopiju par invaliditātes termiņu, dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju
un citus dokumentus par faktisko apstākļu maiņu, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā.
15. Pēc personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas NĪ daļas
atbildīgais darbinieks izstrādā lēmumprojektu, ko saskaņo domes juridiskajā daļā un
iesniedz izskatīšanai sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai (turpmāk – Komiteja).
16. Kārtēja Komitejas sēdē izskata lēmumprojektu, deputāti sniedz savu atzinumu un
virza lēmumprojektu izskatīšanai Domes sēdē. Dome pieņem lēmumu administratīvā akta
veidā par personas reģistrēšanu vai izslēgšanu no dzīvojamo telpu reģistra, kā arī lēmumu
par atteikumu personu reģistrēt dzīvojamo telpu reģistrā.
17. Dome pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību šādos gadījumos:
17.1. piecus gadus pēc tam, kad persona ir pasliktinājusi dzīves apstākļus, iemitinoties
dzīvojamā telpā, kas nav dzīvošanai derīga;
17.2. piecus gadus pēc tam, kad persona ir pasliktinājusi dzīves apstākļus, apmainot
dzīvojamo telpu pret mazāku;
17.3. piecus gadus pēc tam, kad personai sniegta palīdzība
17.4. piecus gadus pēc tam, kad ar attiecīgās personas piekrišanu tai piederošais
dzīvoklis pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā šī persona zaudējusi lietošanas
tiesības uz dzīvokli;
17.5. ja personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā ir atbilstoša dzīvošanai derīga
dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa.
17.6. ja persona ir uzkrājusi parādu par pašvaldības dzīvokļa īri vai komunālajiem maksājumiem un nepilda vienošanos par parāda summas atmaksu pa daļām.
17.7. ja personai ir bijis izbeigts īres līgums sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas
bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
18. Dome var pieņemt lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra, ja:
18.1. persona pēc NĪ daļas darbinieka atgādinājuma 10 dienu laikā nav iesniegusi dokumentus, kuri apliecina tiesības saņemt iesniegumā norādīto palīdzību;
18.2. persona pēc pašvaldības NĪ daļas darbinieka aicinājuma 10 dienu laikā nav
sniegusi nekādu atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem.
18.3. personai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk kā trim dažādu dzīvošanai derīgu
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies.
18.4.persona sniegusi nepatiesas ziņas un pēc ziņu pārbaudes konstatēts, ka persona
neatbilst Noteikumos paredzētajai palīdzības saņemšanai.
18.5. Persona vai tās ģimenes loceklis ir ieguvis īpašumā dzīvošanai derīgu nekustamo
īpašumu.
18.6. Persona ir mainījusi deklarēto dzīves vietu un tā reģistrēta citas LR pašvaldības administratīvajā teritorijā vai citā valstī.
19. Ja ir mainījušies apstākļi (piemēram, ģimenes sastāvs, personas statuss u.tml.), kas
bija par pamatu personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības reģistrā, personas pienākums ir
nekavējoties informēt par to pašvaldību, iesniedzot Preiļu novada domes kancelejā
dokumentus, kas pierāda apstākļu maiņu.
20. Atsevišķos gadījumos Domei ir tiesības neievērot reģistrācijas secību grupas ietvaros, ja, izvērtējot konkrēto situāciju (personas dzīvesveidu, personību, dzimumu, veselības
stāvokli, vecumu), atklājas, ka personas nav iespējams iemitināt kopējā dzīvojamajā platībā.
21. Pašvaldībai ir tiesības atstāt neizīrētas 1-2 pagaidu sociālās dzīvojamās platības neparedzētiem gadījumiem.
22. Katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri Dome pieņem lēmumu par palīdzības reģistrā
iekļauto datu precizēšanu un personu palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu.

Pielikumā dokumenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datums _____________

4.

Preiļos

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu

Izdarīt Preiļu novada 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/07 «Par
pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma»
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
«4. Līdzfinansējums tiek piešķirts EUR 20,00 apmērā par vienu garuma metru katra Pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 EUR par
vienu Pieslēgumu.»
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
01.12.2017.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2017/18 projektam
Grozījums Preiļu novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos
noteikumos Nr. 2007/07 «Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu
novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma»

Pielikums Nr.1

Preiļu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 «Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību»

PREIĻU NOVADA DOMEI

_______________________
Personas kods

_________________________________
Adrese

______________________
Telefona Nr.

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2017. gada 28.decembra sēdes lēmumu
protokols Nr.18., 31.§

Grozījums Preiļu novada domes 2017.gada 25.maija saistošajos
noteikumos Nr. 2007/07 «Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma»

V. Noslēguma jautājumi
25. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas pašvaldības
reģistros palīdzības saņemšanai, netiek izslēgtas no reģistriem un tām ir tiesības noteiktā
kārtībā saņemt palīdzību.
26.Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Preiļu novada domes 2010.gada
29.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2010/08 «Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un
Preiļu novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2010/09 «Par sociālo
dzīvokļu izīrēšanu Preiļu novadā.
Novada domes priekšsēdētāja M.Plivda

Vārds, uzvārds

_______________________

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/18

IV. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana
23. Domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

__________________________________

Iesniedzēja paraksts ________________
Pilngadīgo ģimenes locekļu paraksti
_______________________

iesniegums

Lūdzu sniegt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošas
dzīvojamās platības izīrēšanu. Vēlams, lai dzīvoklis atbilstu sekojošām prasībām:
istabu skaits __________________; stāvs _____________; labiekārtojuma līmenis
_____________________________________atrašanās vieta________________________
citas prasības ____________________________________________________________.
Apliecinu, ka man nepieder dzīvojamā platība un ka pēdējo piecu gadu laikā neesmu
devis piekrišanu privatizēt īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai, neesmu
atsavinājis savā īpašumā esošu dzīvojamo platību. Ģimenes sastāvs:

8

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada dome līdzfinansē grāmatas «Līgsmības koki» izdošanu

Polikarpa Čerņavska 94. gadu jubilejas pasākums «Saules mūžu Latvijai!»

Pagājušās nedēļas nogalē ceļu pie lasītājiem sāka grāmata «Līgsmības koki», kas veltīta divu ievērojamu Latvijas kultūras personību – Latgales keramikas tradīciju attīstītāja Polikarpa Čerņavska
(1923-1997) un mākslas zinātnieces Veronikas Kučinskas (1929-2016) dzīvei un darbam.

Viduslatgales pārnovadu fonds īsteno
labdarības programmu

Jau četrus gadus pēc kārtas
nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds» realizē stipendiju
programmu «Stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem
mūzikā, mākslā un sportā». Stipendijas tiek piešķirtas jauniešiem un bērniem no Aglonas,
Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem mūzikā un mākslā, pagājušajā gadā – arī sportā.
Programmas mērķis ir motivēt
jauniešus attīstīt savus talantus
un iedvesmot izcilu rezultātu sasniegšanai mūzikā, mākslā un
sportā.

Pateicoties mūsu sponsoriem,
jau ir atbalstīti 84 talantīgi jaunieši
mākslā un mūzikā. 2017. gadā fonds
ar ziedotāju atbalstu ir piešķīris
22 stipendijas – mācību maksas
mūzikā un mākslā, Līvānu bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem tika finansiāli atbalstīta sporta
nometne.
Pagājušajā gadā pirmo reizi tika piešķirtas vienreizējas stipendijas
sportā 12 Preiļu novada bērnu un
jauniešu sporta skolas audzēkņiem
no Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem.
Preiļu novadā stipendijas –

Sabiedriskais centrs «Nianse»
veselīgam dzīvesveidam

mācību maksas ir saņēmuši vairāki
audzēkņi: Solvita Ragauša, Santa
Vojevodska, Agnese Skabe, Sindija
Ķīle, Beāte Cirša un Mārtiņš Petrovs. Stipendijas sportā – Rūdolfs
Vucāns, Raivo Liniņš, Diāna Afanasjeva, Miks Babris.
Fonda vārdā saku sirsnīgu paldies pagājušā gada stipendiju programmas ziedotājiem: SIA «Manco
energy Latgale», SIA «Zelta zeme»,
«Latvijas Loto» un individuālajiem
ziedotājiem.
Janīna Beča,
Viduslatgales pārnovadu
fonda valdes locekle

Sabiedriskais centrs «Nianse» ir realizējis nodibinājuma
«Viduslatgales pārnovadu fonds»
organizētā un Preiļu novada domes finansētā mazo grantu projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2017» projektu
«Možumam un veselībai».
Projekta vajadzībām tika piešķirti 239,50 eiro. Projekta īstenošanas laikā tika iegādāts vingrošanas inventārs un mūzikas atskaņošanas iekārta, lai varētu nodrošināt sportiskās aktivitātes trenera vadībā. Vingrošanas nodarbības apmaksājam par saviem līdzekļiem. Vingrošanas iespējas, deju apgūšana, kopā būšana, prieks
par atvēlēto laiku sev dod pozitīvas
emocijas, kas ietekmē dzīves kvalitāti kopumā.
Lolita Kessa,
projekta vadītāja

Folkloras pētnieki ieskaņo etnogrāfiskā ansambļa
«Naktineica» mūzikas repertuāru

Pagājušā gada 15. decembrī
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras
krātuve pētnieka Aigara Lielbārža vadībā veica Saunas etnogrāfiskā ansambļa «Naktineica»
mūzikas repertuāra ieskaņošanu. Pie skaņu ierakstu pults darbojās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centra
skaņu ierakstu režisors Renarts
Braufmanis.
Ieraksti tiks apstrādāti un uzglabāti LU LFMI arhīvā un būs

pieejami digitālajā arhīvā www.
garamantas.lv. Ierakstu kopiju saņems arī «Naktineica». Ieskaņošana tika veikta Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta 05.04.00
apakšprogrammas «Krišjāņa Barona dainu skapis» ietvaros.
Ierakstu sesija notika Saunas
TN zālē. Darbs noritēja ļoti spraigi, jo mērķis bija ieskaņot pēc iespējas vairāk muzikālā materiāla.
Dziesmas mijās ar intervijām, dalībnieku dzīvesstāstiem. Visa ieraksta norise tika arī filmēta un fotografēta. Izjutām ļoti lielu interesi

par mūsu folkloras mantojumu, un,
iespējams, pēc kāda laika vēl būs
šāda tikšanās, jo «Naktineicas»
dziesmu pūrs skaitāms ap 200 muzikālu vienību, un to fiziski nav iespējams ieskaņot vienā reizē.
Šādā veidā pētnieki darbojas
jau vairākus mēnešus, ierakstot viņu izvēlēto etnogrāfisko ansambļu
un atsevišķu folkloras kopu izpildītās dziesmas, rotaļas, tautas instrumentu spēli visā Latvijā.
Anita Fedotova,
etnogrāfiskā ansambļa
«Naktineica» vadītāja
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Izdevums ir bagātīgi ilustrēts ar ievērojamā keramiķa darbu
attēliem un ir līdz šim vienīgais izcilā Latgales keramiķa darbu foto
albums. Ruta Čaupova, Dr. art., raksta: «Mākslas zinātnieces Veronikas
Kučinskas personības būtību raksturoja spēja jūsmīgi, ar silti starojošu
skatienu raudzīties uz cilvēkiem, lietām un kultūrā notiekošo.
Ar īpašu sirdsdegsmi Veronika Kučinska pievērsās savas dzimtās
puses – Latgales kultūras vērtībām. To apliecina arī apcerējums par
Silajoņu barokālās podniecības tautas mākslas meistaru Polikarpu
Čerņavski, viņa māla mīlestību, gaitu cauri šķēršļiem, par podnieka gara
brīvību.»
Grāmata top sadarbībā ar žurnālisti un grāmatu autori Antu Rugāti,
un būs paliekoša vērtība, sagaidot izcilā keramiķa Polikarpa Čerņavska
95. dzimšanas dienu šogad un mākslas zinātnieces Veronikas Kučinskas
90 gadu jubileju 2019. gadā.
28. decembra Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma nodrošināt
līdzfinansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītam projektam –
grāmatas «Līgsmības koki» izdošanai. Kopējās projekta izmaksas –
6374,98 eiro.
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums piešķirts 3500 eiro apmērā,
Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1174,98 eiro,
sadarbības pašvaldību līdzekļi piešķirti 1700 eiro apmērā.
Maija Paegle

Sveču liešanas darbnīca jaunajām māmiņām

2. februārī plkst. 10.00 Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Dienas centrs organizē Sveču liešanas darbnīcu jaunajām māmiņām.
Līdzi var ņemt pāri palikušos sveču galus, nederīgus trauciņus, beramo tēju vai citus izkaltētus augus. Nepieciešamības
gadījumā viss būs pieejams uz vietas.
Tiekamies Aglonas ielā 1a, Dienas centra 2. stāvā.
Uzziņām: Liene – tālr. 28366650.

Preiļu novada Slāvu dziesmu
ansambļu panākumi skatē

Pagājušā gada 2. decembrī Daugavpilī norisinājās Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu skates otrā kārta, kurā no
Preiļiem piedalījās slāvu dziesmu ansambļi «Rjabinuška» un «Kaļinuška».
No 28 konkursa dalībniekiem ansamblis «Kaļinuška» ieguva Latvijas Nacionālā kultūras centra I pakāpes Diplomu (iegūto punktu
skaits – 40 no 50 iespējamiem). II pakāpes Diplomu no Centra saņēma
ansamblis «Rjabinuška» (39,14 punkti no 50). Abiem ansambļiem būs
iespēja piedalīties XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku koncertos no 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
Par tādiem labiem konkursa rezultātiem jāsaka sirsnīgs paldies abu
ansambļu vadītājai Svetlanai Stepanovai un visām ansambļu dalībniecēm – par talantu, mērķtiecību, neatlaidību un, galvenais, par mīlestību
uz dziesmu. Paldies Preiļu novada domei un Kultūras centra speciālistiem par kopējām radošajām aktivitātēm !
Lai Jums visiem veicas Jaunajā 2018. gadā!
Valentīna Maksimova,
Preiļu novada slāvu kultūras biedrības «Raduga»
valdes priekšsēdētāja

Preiļu jaunieši sagādā dāvanas
patversmes dzīvniekiem

Jauniešu centra «ČETRI» jaunieši 28. decembrī devās uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi, lai nogādātu Preiļu iedzīvotāju sagādātās dāvanas. Dzīvniekus priecēs dažādi dzīvnieku ēdieni un pat
delikateses – speciālās desas suņiem un izsmalcināti konservi kaķiem. Aukstajā laikā dzīvniekus sildīs segas, spilveni un pat dzīvnieku gultas, bet brīvajos brīžos garlaicību varēs mazināt ar rotaļlietām.
Viesošanās laikā tika apskatīti un samīļoti patversmē mītošie 30
kaķi un 20 suņi. Ar vienu no suņiem jaunieši devās pastaigā. Tas bija 9
mēnešus vecais Rokis, no kura saimnieki atteicās, jo Rokis vakariņās
bija iecienījis svaigas, paša ķertas zosis un vistas.
Patversmes kopēja pastāstīja, ka visbiežāk patversmē nonāk jauni
kaķēni, īpaši daudz to ir pavasaros, tāpēc aicinām visus, kam ir mīļdzīvnieki, būt atbildīgiem un novērst nekontrolētu dzīvnieku vairošanos.
Tas ir īpaši svarīgi, ja savu mīluli laid pastaigāties ārpus mājas. Nereti
patversmē nonāk senioru dzīvnieki, kuru saimnieki par savu mīluli
vairs nevar parūpēties vai arī ir devušies aizsaulē.
Jēkabpils dzīvnieku patversmē mītošie dzīvnieki gaida savus saimniekus. Padomā, vai arī tu vari palīdzēt kādam ķepainim. Ja tiešām vari
un vēlies, tad dodies uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi un ved savu
jauno draugu mājās!
Paldies visiem, kas piedalījās akcijā «Sasildi ķepas»!
Linda Knāviņa,
Jaunatnes lietus speciāliste

Preiļu novada VÇSTIS
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja pasākumi, veltīti Latvijas simtgadei

v 4. maijs – Baltā galdauta svētki. Preiļu novada Goda
pilsoņa Pētera Zeiles 90 gadu jubilejas svinības
v 19. maijs – Starptautiskā akcija Eiropas muzeju nakts
«Šūpuļi un šūpulīši»
v 19. maijs – vēstures ekspozīcijas «Muzeja stāsti Latvijai»
atklāšana
v 15. septembris – Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu
glezniecībā 2018 pasniegšanas pasākums
v 18. novembris – izstādes «Personības un Latvijas ainava»
atklāšana

Preiļu parkā uzbūvēta vasaras
estrāde un divi tiltiņi

Preiļu novada kultūras
centra nozīmīgākie pasākumi
2018. gadā

F 10. februāris – Sveiksim Preiļu pilsētu dzimšanas dienā
F 14. marts – 23. Starptautiskā Baltijas Baleta festivāla vies-

izrāde

F 24. marts – Tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem

«Dzimis Preiļu novadā»
F 28. aprīlis – Pavasara un Lielais tūrisma informācijas gadatirgus
F 3. maijs – Baltā galdauta svētki
F 20. maijs – Mazākumtautību festivāls Preiļu parka estrādē
F 25. maijs – POP mūzikas festivāls Preiļu parka estrādē
F 2. jūnijs – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku ieskaņas koncerts Preiļu parka estrādē
F 16. jūnijs – Bērnības svētki
F 23. jūnijs – Preiļu parkā svinēsim Līgo svētkus
F 1.–8. jūlijs – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku pasākumi Rīgā
F 28. jūlijs – ilggadējais LATGALES FESTIVĀLS «Šlāgermūzikas parāde 2017»
F 11. augusts – Latvijas simtgades balle
F 17.–19. augusts – Preiļu pilsētas svētki «Preiļiem 670!»
F 1. septembris – «URĀ! Zinību diena!» tiksimies Preiļu
kultūras nama terasē
F 9. septembris – Svinēsim tēvu dienu!
F 29. septembris – Rudens gadatirgus un senioru dienas
sarīkojums
F 11. novembris – Lāčplēša dienas lāpu gājiens
F 18. novembris – Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas
svinības
F 29. decembris – Gada Lielā balle

Preiļu parkā pagājušā gada
rudenī tika uzsākta vasaras estrādes izbūve uz Ādama un Ievas
saliņas un divu tiltiņu atjaunošana. Kā stāsta Preiļu novada
domes Tehniskās daļas vadītājs
Jānis Skutels, šobrīd darbi jau
noslēgušies, notiek dokumentu sakārtošana. Darbus veica AS «Siguldas Būvmeistars».
Preiļu iedzīvotāji un viesi var
priecāties par balto koka tiltiņu
pāri kanālam pie Mīlestības kalniņa
un jauzbūvēto vasaras estrādi ar
skatu laukumu uz Ievas un Ādma
saliņas. Tāpat atjaunots pirms daudziem gadiem demontētais tilts
līdz saliņai. Gan estrāde, gan tiltiņi ir būvēti no koka vienotā stilā
un krāsoti gaišos toņos, atbilstoši
vēsturiskajam veidolam.
Teritorijas labiekārtošanu būvuzņēmējs veiks pavasarī labvēlīgos laikapstākļos. Tāpat pavasarī
tiks notiks arī objektu krāsošanas
darbi.

Finansējums 115 000 eiro apmērā Preiļu parka saliņas un tiltu
pārbūvei tika piešķirts kā mērķdotācija Preiļu novadam no valsts

budžeta. Papildu nepieciešamos
līdzekļus 7300 eiro apmērā piešķīra Preiļu novada dome.
Ilona Vilcāne

19. janvārī Preiļu novada
Labklājības pārvaldes (LP) Dienas centra meiteņu komanda
piedalījās Līvānu Bērnu un jauniešu centra un Latvijas bērnu
un jauniešu invalīdu sporta federācijas rīkotajos sporta svētkos,
kas pulcēja dalībniekus no visas
Latgales.
Startējot 11 disciplīnās, savā
vecuma grupā LP Dienas centra

jauniete Janīna Čeirāne ieguva
godpilno 6. vietu.
Kā pastāstīja LP Dienas centra
vadītāja Liene Gžibovska, Preiļu
novada jauniešu ar funkcionāliem
traucējumiem komandai tā bija
pirmā pieredze Latgales mērogā,
kā arī lieliska iespēja ne tikai
izjust sacensību azartu, bet arī izbaudīt kopā būšanas prieku un
satikt jaunus draugus.

Šo sacensību mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar dažādām sporta
aktivitātēm, kas ir piemērotas bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
un motivēt arī turpmāk ikdienā
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
Sacensības apmeklēja vairāk
nekā 120 dalībnieki un viņu pavadošās personas.
Ilona Vilcāne

Preiļu novada komanda bērnu un jauniešu
ar īpašām vajadzībām sporta svētkos

Kā izvairīties no gāzes eksplozijas

AS «Latvijas Gāze» atgādina, ka dabasgāzei nav krāsas,
garšas un smaržas, tādēļ tai mehāniski pievieno odorantu,
kas piešķir specifisku smaku, lai būtu jūtama tās noplūde.
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu, tādēļ tā ceļas augšup, un to ir
viegli izvēdināt no telpas. Pretēji ir sašķidrinātajai naftas
gāzei, kas tiek pildīta balonos vai cisternās. Tā ir divas reizes
smagāka par gaisu, tādēļ gāzes balonu nedrīkst novietot grūti
vēdināmās telpās – pagrabos vai telpās, kas atrodas zem zemes
līmeņa.

Sajūtot gāzes smaku:
l zvanīt Gāzes avārijas dienestam 114,
l kategoriski aizliegts ieslēgt un izslēgt apgaismojumu un citas
elektroiekārtas.

Ieteikumi ikdienai:
l ja plānots vairākas dienas būt ārpus mājas, ieteicams aizvērt
gāzesvada noslēgierīci.
l dabasgāzu iekārtu lietotājiem ir aizliegts patvaļīgi pārvietot,
atslēgt vai pievienot iekārtas, kā arī veikt to remontu – šos darbus
drīkst veikt tikai sertificēti speciālisti, kuri pēcāk izsniedz arī veikto
darbu aktu,
l sekot līdzi regulārai iekārtu pārbaudei, it īpaši pirms aktīvās
apkures sezonas sākšanās,
l ieteicams izmantot gan gāzes, gan arī dūmu detektoru savlaicīgas gāzes noplūdes un sadūmojuma fiksēšanai,
l lai saņemtu atbildes uz jautājumiem saistībā ar dabasgāzi,
zvanīt 155,
l konstatējot bojājumus skaitītājam vai plombām, nekavējoties
izsaukt Gāzes avārijas dienestu, zvanot 114.
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SPORTS

Preiļu novada
«Sporta
laureāts – 2017»

Diāna Afanasjeva

Dairis Rinčs

Anita Kažemāka

Rūdolfs Vucāns

Aleksandrs Iļjins

12. janvārī Preiļu Kultūras
namā norisinājās Preiļu novada
«Sporta laureāts – 2017» balvu
pasniegšanas ceremonija. Pasākuma pirmajā daļā atmiņās par
Arturu Vaideru un pērnā gada
rudenī iznākušo grāmatu «Arturs Vaiders no A līdz Ž» dalījās
Eiropas Parlamenta deputāte
Inese Vaidere, izdevniecības «Jumava» valdes priekšsēdētājs Juris Visockis, Artura Vaidera skolotāja no Vārkavas vidusskolas
Anita Vilcāne un klases biedrs
Imants Bekešs. Pasākuma otrajā
daļā tika pasniegtas balvas 12 nominācijās.
Preiļu novada «Sporta laureāta
2017» titulu ieguva galda tenisa
pārstāve Diāna Afanasjeva, kura
saņēma arī balvu nominācijā «Gada labākā sportiste jauniete». Par
«Gada labāko sportistu jaunieti»
nominēts Rūdolfs Vucāns par sasniegumiem kārtslēkšanā, «Gada
sportistes» tituls piešķirts garo distanču skrējējai Anitai Kažemākai, balvu nominācijā «Gada sportists» ieguva tāllēkšanas disciplīnas pārstāvis Dairis Rinčs. «Par
mūža ieguldījumu sportā» balvu
saņēma ilggadējais sporta skolotājs, treneris un sporta dzīves organizators Aleksandrs Iļjins.
Izvērtējot pieteiktos nominantus, par Gada Sporta skolotāju atzīta Jāņa Eglīša Valsts Ģimnāzijas
sporta skolotāja Aina Leikuce.
Nominācijā «Labākais treneris»
balvu saņēma divi Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolas
(BJSS) treneri: futbola treneris
Vladimirs Točko un galda tenisa
treneris Anatolijs Isajevs. Par «Gada sporta pasākumu» tika nominēts Preiļu novada skriešanas sacensību seriāls «Paskrien parkā».
Vairākas komandas bija pieteiktas kā labākās sporta spēļu komandas, tomēr šogad laureātu godā
tika BJSS zēnu futbola komanda
U12.
Nominācijā «Paraugs sportā»
balvu saņēma Preiļu novada sporta meistars soļošanā Normunds
Ivzāns un Jāņa Eglīša Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Feoktists
Pušņakovs, savukārt mūsu pagājušā gada «Cerība sportā» ir BJSS
vieglatlētikas nodaļas audzēknis
Raivo Liniņš.
Pasākumu emocionāli kuplināja Preiļu novada kultūras centra
deju kopa «Talderi», Preiļu novada
kultūras centra deju kopa «Gaida» un populārais tenors Dainis
Skutelis.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vaivods pastāstīja, ka kopumā nominācijām tika izvirzīti
divdesmit trīs sporta jomas pārstāvji un septiņpadsmit sporta pasākumi. Klātesošo pasākuma dalībnieku balsojumā tika noteikts
Preiļu novada titula «Sporta laureāts 2017» īpašnieks, balsojums
interneta vietnē noteica uzvarētāju
nominācijā «Gada sporta pasākums». Pārējo nomināciju balvu
pretendentus vērtēja Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolas
padome.
Novada sportistu lielā saime
pateicas ikvienam par atbalstu
2017. gadā un par pasākuma organizēšanu.
Maija Paegle
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Noslēgusies akcija «Noskrien 1. janvārī»

2. janvāra pievakarē beidzās pieteikumu pieņemšana starpvalstu
akcijas «Noskrien 1. janvārī» konkursa ietvaros. Saitē www.run0101.com
var redzēt, ka Latvijas skrējēju saime ir bijusi gana aktīva. Protams, nepārspēta ar savu cilvēku resursu daudzu gadu garumā atkal ir Krievija
ar kopā noskrietiem 19 598 km, bet 2. vietā ierindojās Latvija ar 1517
km, aiz sevis atstājot Ukrainu.
Patīkami, ka savu artavu kopējā kilometrāžā deva arī Preiļu
skriešanas cienītāji. Simbolisku, Jaunajam gadam atbilstošu km skaitu
pieveica Renārs un Leonīds Valdoņi un Raivis Žihars – 18 km, centās
neatpalikt arī Iveta Belousova –12 km un Natālija Krupina – 10 km.
Kuplajā 3 tūkstošu skrējēju saimē varēja atrast arī preilēniešu Ilgvara
Kalvāna, Anastasijas Caicas, Nikolas Djubinas un Sofijas Dolgās
vārdus. Lai piedod tas, kura uzvārds varbūt nejauši paslīdēja garām.
Piedzīvojumiem un kilometriem bagātu Jauno gadu!
Leonīds Valdonis,
sporta pasākumu organizators

Noslēdzies veiksmīgs gads
džudo sportistiem

No 16. decembra līdz 17. decembrim Alūksnes valsts ģimnāzijas
sporta zālē norisinājās XVII Starptautiskais Ziemassvētku džudo
turnīrs jauniešiem dažādu svaru kategorijās. Preilieši starp Latvijas un
citu valstu pārstāvjiem ieguva arī godalgotas vietas un parādīja savas
labākās sportiskās prasmes.
Preiļu džudo kluba dalībnieki Sofija Gžibovska, Arturs Valters, Iļja
Volkovs, Dāvids Verze un Andrejs Gžibovskis ierindojās 3. vietā, Jurim
Vaivodam sacensībās 7. vieta. Turnīrā piedalījās dalībnieki no Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Krievijas un Baltkrievijas.
Džudo treneris Aleksejs Sapegins un viņa sportiskā komanda novēl
veselīgu, aktīvu 2018. gadu un aicina ikvienu, kurš ir gatavs jauniem
izaicinājumiem, pievienoties Preiļu džudo klubam.
Maija Paegle

Aizvadītā gada sasniegumi mudina
uz jaunām sportiskām uzvarām

Pagājušais gads aktīvajā sportā Normundam Ivzānam ir bijis visveiksmīgākais pēdējo septiņu gadu laikā. No lielākajiem panākumiem
var minēt pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem Korejā izcīnītās
trīs zelta medaļas.
No Eiropas veterānu čempionāta Dānijā sportists atgriezās ar divām
zelta un vienu bronzas medaļu. Trijās soļošanas disciplīnās – 3 km,
5 km un 10 km, kurās Normunds startē, sasniegti šobrīd labākie
rezultāti un vairāki šī vecuma Latvijas rekordi. Pagājušā gada kontā ir
ieskaitītas arī divas bronzas godalgas Latvijas čempionātos kopā ar
jaunajiem soļotājiem, vinnēti vairāki starti starptautiskajās sacensībās
ārpus Latvijas, gūta uzvara Baltijas čempionātā.
Pirmo reizi septiņu gadu laikā Normunds Ivzāns ir izpildījis arī
sporta meistara normatīvu, kas ir augsts sasniegums sportista dzīvē, jo
pirms tam šāds fakts Normunda Ivzāna sportiskajā biogrāfijā bija
ierakstīts 1992. gadā. Paralēli saviem treniņiem šobrīd Normunds
Ivzāns domā arī par savu bērnu izaugsmi sportā, jo gan dēls, gan abas
meitas jau ir piedalījušies vairākās sacensībās un guvuši atzīstamus rezultātus.
Normunds Ivzāns pateicas par atbalstu akciju sabiedrībai «Preiļu
siers», Preiļu novada domei, trenerei Anitai Kažemākai, savai ģimenei
un ikvienam, kurš par viņu ‘tur īkšķus’ sacensību laikā. Sportiskie
mērķi nosprausti arī 2018. gadam. Jau martā tiek plānots piedalīties
Eiropas veterānu čempionātā telpās Spānijā, maijā paredzēta dalība
Eiropas čempionātā veterāniem šosejā, kurā 30 kilometru distancē ir
ļoti liela vēlme pakāpties uz visaugstākā pjedestāla, bet septembrī
jāpiedalās pasaules čempionātā veterāniem soļošanā.
Maija Paegle

30. janvārī startē Preiļu novada
čempionāts novusā

30. janvārī plkst. 18.00 Preiļu novada BJSS muzeja telpās sāksies
Preiļu novada čempionāts novusā, kas turpināsies katru nākošo
otrdienu tajā pašā laikā. Sacensības organizē Preiļu novada BJSS.
Sacensību galvenais tiesnesis – Preiļu novada sporta pasākumu organizators Leonīds Valdonis stāsta: «Liekas vēl pavisam nesen gandrīz
mēneša garumā Preiļu novada BJSS telpās norisinājās aizgājušā gada
spraigās cīņas, bet nu gads ir paskrējis un novusa spēles cienītājiem
jāsarosās, lai atkal pulcētos kopā Preiļu novada čempiona 2018 noskaidrošanai. Lai nosargātu savu titulu, jāiespringst būs 2017. gada uzvarētājam Ričardam Drabovičam, kā arī jaunās paaudzes pagājušā gada
medaļniekiem, kuri savu meistarību slīpējuši jaunatnes turnīros, jo arī
vecākā gadagājuma šīs spēles cienītāji centīsies pakāpties augstāk
turnīra tabulā.»
Sacensībās var piedalīties Preiļu novada iedzīvotāji vai strādājošie.
Pieteikšanās pie Leonīda Valdoņa pa tel. 29556446 vai sacensību vietā
30. janvārī līdz plkst. 17.30.
Sacensību nolikums pieejams www.preili.lv. L. Valdonis aicina pēc
nolikuma izlasīšanas, katram personīgi izvērtēt, vai pietiks pacietības
izturēt turnīra ilgumu, kā arī psiholoģiskās noturības, lai nepadotos pēc
pirmajām neveiksmēm.
Ilona Vilcāne

Preiļu novada VÇSTIS
Dienas zied, ja tu tām ziedēt liec,
Naktis mirdz, ja tu tām gaismu dedz,

Un par mazu gaismu tiec
Tiem, kas tavās acīs prieku redz.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS janvārī dzimušoS penSionāruS:

Tatjanu Aninu, Anatoliju Jasvinu, Valēriju Lizunovu, Valentīnu Maslobojevu, Tatjanu Nikulinu, Faņu Novikovu, Stanislavu Plociņu, Zoju
Saveļjevu, Ernestu Upenieku, Gaļinu Višņakovu, Uļjanu Zabalujevu, Broņislavu Zukuli, Apolinariju Bramani, Leokadiju Gercu, Franci Jalinski,
Emīliju Nagli, Lūciju Ūzuliņu, Raisu Višņevsku, Daniilu Titovu Preiļos,
Malaniju Zīmeli Pelēču pagastā, Vitoldu Dzeni, Vladislavu Cepli Preiļu
pagastā, Anastasiju Romanovsku Saunas pagastā, Stanislavu Putānu, Annu
Šņepsti un Helēnu Pastari Aizkalnes pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Preiļu novada kultūras centra pasākumi februārī

v 9. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Uzņēmēju
un lauksaimnieku GADA BALLE. Par labsajūtu gādās pasākuma vadītājs Kristaps Rasims un mūzikas
grupa HENRIX-BAND
v 10. februārī no plkst. 9.00 līdz 13.00 Pelēču KN
zemledus makšķernieku sacensības uz Pelēču ezera
v 10. februārī plkst. 12.00 Saunas TN Senioru
atpūtas sarīkojums «Sniedz roku, draugs»
v 10. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas 90. dzimšanas dienas koncerts. Piedalās Preiļu
novada vīru vokālais ansamblis, skolotāju koris
«Latgale», jauniešu pūtēju orķestris. Ieeja – brīva.
v 16. februārī plkst. 12.30 Preiļu KN «TEĀTRIS
UN ES» piedāvā izrādi bērniem «Sarkangalvīte un
Vilks». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cena – EUR 3
v 16. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN «TEĀTRIS
UN ES» piedāvā ANEKDOŠU ŠOVU «BRISELES
KĀPOSTI, jeb kur vēl ņemt naudu?» Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cena –EUR 5
v 17. februārī plkst.11.00 Ārdavas saieta namā
«Masļenicas jautrais karuselis»

v 17. februārī plkst. 14.00 Preiļu KN Ģimeņu
sestdiena «Uzvārdu zīmes». Ieeja – brīva
v 20. februārī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca «Vaska lukturīši sveču mēnesī»
v 23. februārī plkst. 20.00 Aizkalnes TN koncerts «Ak, mēs abi divi». Ieeja – brīva
v 23. februārī plkst. 22.00 Aizkalnes TN balle
kopā ar Gundaru. Biļešu cena – EUR 3, būs pieejami
galdiņi
v 24. februārī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā saruna ar pirtnieci Dzintru Abaroni «Ziemas
pirts priekšrocības». Ieeja – brīva
v 24. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN vīru kora
«Ķekava» koncerts «Alfrēds Vinters dzīvē un dziesmā», diriģents Arvīds Platpers. Ieeja – EUR 2
v 24. februārī plkst.19.00 Pelēču KN koncerts
veltīts mūsu vīriešiem «Bez jums jau nevar tik un tā!»
v 25. februārī plkst. 14.00 Preiļu KN Preiļu novada vokālo ansambļu koncerts–skate. Ieeja – brīva
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!

Absolventu vakars Preiļu 2. vidusskolā

3. februārī plkst. 17.00 aicinām mūsu skolas absolventus un skolotājus uz tradicionālo absolventu vakaru «Vai atceries...» Preiļu 2. vidusskolā.
Programmā: plkst. 17.00 – reģistrācija, izstāde skolas muzejā, plkst. 18.00 – skolas pašdarbības
kolektīvu koncerts aktu zālē, plkst. 20.00 – tikšanās ar skolotājiem un klases biedriem klasēs, plkst. 21.00
– diskotēka visām paaudzēm. Dalības maksa – EUR 2.
Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs

Preiļos apskatāma mācītāja un koktēlnieka
Antona Rimoviča darbu izstāde

15. janvārī Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zālē tika atklāta izstāde
«Antons Rimovičs: Dievam un
Cilvēkam». Izstāde ir apskatāma,
pateicoties starptautiskam projektam, kuru realizē Šauļu «Aušros» muzejs Lietuvā kopā ar
partneriem Baltkrievijā un Latvijā. Šogad izstāde būs apskatāma
vairākos Latgales muzejos, un,
pateicoties Balvu novada muzeja
iniciatīvai, tieši Preiļi ir tā vieta,
kur izstāde uzsāk savu ceļu Latvijā.

Izstāde «Antons Rimovičs:
Dievam un Cilvēkam» ir šīgada
pirmā Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja izstāde, kas veltīta
Latvijas simtgadei. Tās atklāšanā
piedalījās pārstāvji no Šauļu «Aušros» muzeja, Balvu novada muzeja,
Latgales Kultūrvēstures muzeja,
Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi, katoļu garīdzniecības pārstāvji, kā arī Preiļu iedzīvotāji un mākslas cienītāji.
Mācītājs un koktēlnieks Antons

Rimovičs dzimis 1865. gada 28.
oktobrī Šakinas ciemā, Lietuvā.
Taču priestera darba mūžs aizvadīts
Latvijā, kur arī tapuši viņa koktēlniecības darbi. Savā testamentā
viņš tos novēlēja «Aušros» muzejam
Lietuvā, un tagad daļa no tiem uz
izstādes laiku ir atgriezušies Latvijā,
lai mums būtu iespēja no jauna
atklāt A. Rimoviča daiļradi. Izstādē
Preiļos apskatāmi 58 koka bareljefi
un stājtēlniecības darbi.
Šauļu «Aušros» muzeja pārstāve Odeta Stripiniene īsumā iepazīstināja ar A. Rimoviča dzīvi un
daiļradi. A. Rimovičs nebija mācījies mākslu, taču iedvesmu guva
baznīcās, baroka tēlniecībā un
tautas mākslā. Viņa koka skulptūras ir saistītas ar reliģiskām tēmām
un balstās baznīcas mākslas ikonogrāfijā.
Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis atklāšanā norādīja, ka A. Rimoviča
darbus var skatīties neskaitāmas
reizes un katru reizi tajos ieraudzīt
kaut ko citu, kaut ko neatkārtojamu.
Tāpēc aicinām izmantot iespēju un
iepazīties ar A. Rimoviča daiļradi
izstādē, kas Preiļos, Raiņa bulvāri 28, ir apskatāma līdz 25. februārim. Pēc tam izstāde ceļos uz Latgales Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē.
Ilona Vilcāne
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Semināri uzņēmējdarbības centrā

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latgales
reģiona Uzņēmējdarbības centru 21. februārī plkst. 10.00 –13.00
Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā) rīko bezmaksas informatīvu semināru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem.
Programmā:
• ALTUM atbalsta programmu aktualitātes – aizdevumi uzņēmumu energoefektivitātei, sociālās uzņēmējdarbības programma,
eksporta kredītu garantijas u. c. (Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja),
• Daugavpils Biznesa inkubatora atbalsts. Jauno uzņēmēju veiksmes stāsti (Andrejs Zelčs, Daugavpils Biznesa inkubatora vadītājs),
• Latgales SEZ priekšrocības (Vladislavs Stankevičs, Latgales
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks).
Pieteikšanās dalībai seminārā, zvanot pa tālruni 26636243.

* * *
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs 27. februārī plkst. 10.00 –
13.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā) rīko bezmaksas informatīvu semināru «Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajām personām 2018. gadā» esošajiem un topošajiem uzņēmējiem.
Pieteikšanās dalībai seminārā, zvanot pa tālruni 26636243.

Biedrība «Preiļu NVO centrs»

(LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde,
reģistrācijas apliecības numurs 4260800593)

organizē sekojošus maksas kursus

• Grāmatvedība «No 0 līdz bilancei» (72 h)
• Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Zalktis» (16 h)
• Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Krivulis» (8 h)
• Projektu izstrāde un vadība (36 h)
• Angļu valoda (1. līmenis 56 h)
• Angļu valoda (2. – 3. līmenis 72 h)
• Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem (24 h)
• Angļu sarunvalodas pulciņš (36 h)
• Fotografēšanas pamati (24 h)
• Šūšanas pamati (36 h)
• Aušanas pamati (36 h)
• Dāvanu iesaiņošanas pamati (24 h)
• Telpu interjera dizains un mēbeļu rekonstrukcija (36 h)
• Apstādījumu ierīkošana (36 h)
• Stila ābece (24 h)
• Saldumu meistarklase (16 h)
Kursi notiks Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvs).
Pieteikšanās līdz 15. februārim.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruņiem
28340855, 29287410 vai elektroniski preilinvo@inbox.lv.

Biedrība «Preiļu NVO centrs»
aicina uz 20. dzimšanas dienas pasākumu

Biedrība «Preiļu NVO centrs», atzīmējot savas darbības 20. gadskārtu, aicina organizācijas biedrus, sadarbības partnerus, draugus, atbalstītājus un domubiedrus, visus, ar kuriem kopā esam mācījušies,
strādājuši un atpūtušies,
1. martā pulksten 18.00
Preiļu novada kultūras centrā, Raiņa bulvārī 24,
uz kustību izrādi «Kā man gribas iet...».

Izrādē tiks izstāstīts cilvēka augšanas, pieaugšanas un sevis piepildīšanas stāsts.
Ja jūs gribat mums dāvināt prieku, tad priecāsimies jūs visus
satikt pasākumā. Ja esat nolēmuši mums ko dāvināt, tad nenesiet
mums ne ziedus, ne dāvanas, bet to vietā būsim pateicīgi par ZIEDOJUMU, KO TĀLĀK NODOSIM Preiļu pils atjaunošanai.
ZIEDOJUMU varēs veikt skaidrā naudā pasākuma laikā vai arī
ar pārskaitījumu uz kontiem ar norādi «Ziedojums Preiļu pils atjaunošanai».
Rekvizīti:
Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds»,
Reģ. Nr. 40008210954,
adrese: Tirgus laukumā 1, Preiļi, LV–5301,
konta Nr. LV35UNLA0050021079970 – AS «SEB Banka», vai
konta Nr. LV17PARX0016753060001 – AS «Citadele banka».
Tālrunis informācijai 26636243, 29287410.
Tiekamies pasākumā kuplā jo kuplā pulkā!
Biedrības «Preiļu NVO centrs» kolektīvs

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

