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Sakārtosim savu māju
un ļausimies Lieldienu gaidīšanas noskaņām

Glabā Lieldienu sauli sirdī,
Glabā Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī,
Lieldienu saule, lai atspīd arvien!

Lai pavasara saules siltums un dabas atmodas prieks sniedz
jums jauku noskaņojumu, iedvesmu un ticību labajam!

Sirsnīgas un svētīgas Lieldienas
katrā mājā un sirdī!

Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece

Zaļais dabas plaukums ar dīgstošiem pavasara asniem
liek uzticēties šim garīgi piepildītajam atmodas laikam.
Lai ikviena sirdī zied labās domas, ietērptas saulainās
Lieldienu krāsās!

Gaišas
un mierpilnas
Lieldienas!

Aldis Adamovičs,
LR 13. Saeimas deputāts

Labklājības pārvaldes aicinājums iedzīvotājiem

Ja jums ir zināmi līdzcilvēki, kuriem ārkārtas situācijas dēļ,
vecuma vai slimības dēļ nepieciešama palīdzība pamatvajadzību
nodrošināšanā, nekavējoties ziņot Labklājības pārvaldei.
Tālruņu numuri:
• 65323200; 28638567, 20270805 (Preiļi)
• 22049589 – Saunas pagasts,
• 20241389 – Pelēču pagasts,
• 22044340 – Aizkalnes pagasts.
Tāpat saziņai var izmantot e-pastu: labklajibas.parvalde@preili.lv.

Par skolēnu ēdināšanu

Preiļu novada Labklājības pārvalde informē, ka ir apzināti visi
43 trūcīgo ģimeņu bērni, kuriem varētu būt nepieciešama palīdzība.
Preiļu novada Izglītības pārvalde kopā ar skolu vadību un
Labklājības pārvaldi apzinājusi situāciju par ēdināšanas nepieciešamību
Preiļu novada izglītības iestāžu skolēniem, par ko Preiļu novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu.
Ja kādai ģimenei jau šobrīd ir radušās grūtības ar bērnu ēdināšanu,
nekavējoties to ziņojiet Labklājības pārvaldei, jo palīdzība tiks sniegta:
• 65323200; 28638567, 20270805 (Preiļi),
• 22049589 (Saunas pagasts),
• 20241389 (Pelēču pagasts),
• 22044340 (Aizkalnes pagasts).
Tāpat saziņai var izmantot e-pastu: labklajibas.parvalde@preili.lv.
Tām ģimenēm, kuras neatbilst nedz trūcīgas, nedz maznodrošinātas
ģimenes statusam, bet ir grūtības nodrošināt pārtikas produktus, ir
iespēja saņemt pārtikas pakas, ko izsniedz biedrība «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»». Pakas iespējams saņemt Labklājības pārvaldes
telpās darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00. Iepriekš lūgums
sazināties pa tālruni 65320123 (Anita Gāga).

Gaišie Lieldienu svētki ik gadu nāk ar atmodu dabā, ar sauli un
siltumu. No paaudzes paaudzē latvieši pārmanto tradīciju un pirms
Lieldienām sakopj savu māju un apkārtni, sagatavojas svētku svinēšanai gan ārēji, gan iekšēji.
Šogad laiks pirms Lieldienām ir īpašs. Zudusi steiga, cilvēki
nepulcējas uz kopīgām aktivitātēm un pasākumiem. Ir pietiekami
daudz brīva laika, lai paskatītos apkārt, ieviestu kārtību un tīrību tajās
vietās, kuras līdz šim ir palikušas novārtā.
Tomēr mājas sakopšana neaprobežojas tikai ar tīrīšanas darbiem.
Ikdienas steigā, iespējams, jau sen ir bijusi vēlme kaut ko mainīt
pašam savā dzīvē, ģimenes mājoklī vai savā īpašumā, tomēr tam
vienmēr ir pietrūcis laika. Izdarīsim to tagad!
Ne vienmēr iecerētajiem darbiem nepieciešami lieli līdzekļi. Šādas
lietas var izdarīt ar pavisam minimālu naudas summu vai pat bez tās.
Kā katram īstam saimniekam, arī mums mājās glabājas neizmantoti
materiāli un plauktos skaisti sakārtoti gozējas darba rīki. Papildinot
savu ideju ar paša roku darbu, rezultāts var izrādīties brīnišķīgs!
Lieldienu gaidīšanas laikā pabeigsim arī savus iesāktos darbus,
jo katrs pabeigts darbs paver ceļu jaunām iespējām.
Ienesīsim katrs savā sirdī un savā ģimenē svētku noskaņojumu, lai mums ikvienam būtu saulains un
svētīgs Lieldienu laiks!
Klavdija Zarāne, Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece

Palīdzība Preiļos grūtībās nonākušajiem

Kopš Latvijā ticis izsludināts ārkārtas stāvoklis,
pašizolācijā un karantīnā atrodas tūkstošiem iedzīvotāju. Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē arī pasargātu citus iedzīvotājus no iespējamās inficēšanās ar
Covid-19, #Paliecmājās piedāvā brīvprātīgo palīdzību iepirkumu – pārtikas produktu, sadzīves preču
sagādē.
#Paliecmājās īpaši aicina pieteikt palīdzību tos, kas
nelieto digitālās tehnoloģijas un atrodas Covid-19 riska
grupā, zvanot pa tālruni: 25661991. Tāpat arī aicinām
kaimiņus, aprūpētājus un sociālos darbiniekus mudināt
līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt palīdzību.
Mūsu brīvprātīgie var palīdzēt nopirkt produktus,
higiēnas preces, nopirkt bezrecepšu medikamentus, iz-

vest pastaigāt suni, nogādāt vai saņemt pasta sūtījumus.
Palīdzības pieteicējiem ir jāņem vērā, ka palīdzība tiek sniegta tikai BEZKONTAKTA veidā,
rūpējoties par Jūsu un brīvprātīgo drošību. Saskarsme netiek pieļauta. Kā arī brīvprātīgais var
tikai piegādāt preces, nevis apmaksāt produktus
vai pakalpojumus.
Vēlams izmantot pārskaitījumu, lai norēķinātos
par precēm. Skaidra nauda nododama nesaskaroties –
atstājot pie durvīm ievietotu maisiņā.
Ja ir nepieciešama reāla palīdzība, aicinām pieteikt
to platformā www.paliec-majas.lv vai zvanot pa tālruni
25661991.
Sintija Ančeva, Jaunatnes lietu speciāliste

Aicinām iedzīvotājus izmantot www.latvija.lv
ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm

Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju un ar valsts un pašvaldību iestādēm sazināties elektroniski ar portālā www.latvija.lv pieejamā e-pakalpojuma «E-iesniegums iestādei» starpniecību.
E-pakalpojums nodrošina privātpersonām ērtu veidu kā nosūtīt savu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu
vai jautājumu valsts un pašvaldību amatpersonām un atbilstoši Iesniegumu likumam, kas nosaka pienākumu
atbildēt arī uz elektroniski iesniegtu iesniegumu, saņemt atbildi ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»
nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu dežūrgrupās

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde (PII)
«Pasaciņa», ievērojot MK 2020. gada 12. marta
rīkojumu nr. 103 «Par ārkārtas situācijas izsludināšanu», no 2020. gada 6. aprīļa nodrošina bērnu
uzraudzības pakalpojumu dežūrgrupās.
Lai bērns varētu apmeklēt PII «Pasaciņa», vecāki
reizi nedēļā iesniedz Iestādē rakstisku apliecinājumu,
ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši
ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju
citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Bērns arī nedrīkst apmeklēt Iestādi, ja Slimību
profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs
viņu ir noteicis kā Covid-19 slimnieka kontaktpersonu
vai viņam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana. Kā arī,
tāpat kā līdz šim, bērns nedrīkst apmeklēt Iestādi, kā
tas noteikts citos saslimšanas gadījumos, kas nav saistīti ar Covid-19.
Ja bērnam, kurš atgriezies no ārvalsts 14 dienu
laikā no izbraukšanas brīža no šīs valsts un kurš ir
mājas karantīnā, parādās akūtas infekcijas slimības
simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts

uz Covid-19 infekciju ir negatīvs, bērns tiek ārstēts
kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas gadījumā un, ja
vairs nav slimības simptomu, bērns var atgriezties
Iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu
nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic. Ja
bērnam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, viņš tiks
ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies
Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem un ar
ģimenes ārsta izziņu.
Preiļu PII «Pasaciņa»visi iestādes darbinieki katru
nedēļu rakstiski apliecina, ka viņi un ģimene pēdējo
14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši
kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
Iestādes brīvie darbinieki, kuri nestrādā grupās,
izmanto ikgadējo atvaļinājumu. Bērniem, kuri neapmeklē PII iestādi, sakarā ar Covid-19 maksa par ēdināšanu netiks aprēķināta.
Dace Verbicka,
Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa»vadītāja
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SIA «Preiļu saimnieks» aicina iepazīties
ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
maksas uzkrājumu un apsekošanas aktiem

Māju vecākie un dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas uzkrājumu
uz 31.12.2019., apsekošanas aktiem, kā arī uzturēšanas darbu plāniem 2020. gadam.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, šos dokumentus
varēs saņemt TIKAI elektroniski, nosūtot uz psaimnieks@preili.lv
parakstītu iesniegumu.
Atgādinām, ka šajos dokumentos ir norādīti katrai mājai ieteicamie
remontdarbi, taču iedzīvotāji var lemt arī par citiem darbiem, kas viņiem
šķiet nepieciešami – ja dzīvokļu īpašniekiem ir priekšlikumi par mājas
renovāciju vai uzlabojumiem, tos var rakstiski iesniegt SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS».
Noteiktā apsaimniekošanas maksa 2020. gadā mainīta netiek.
Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek veikti pēc dzīvokļu
īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu
ietvaros. Taču, ja plānoto remontdarbu tāme pārsniedz uzkrājuma
līdzekļus, apsaimniekošanas maksa, saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem,
var tikt paaugstināta.
Inga Krekele,
SIA «Preiļu saimnieks» sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļos tiek dezinficētas
daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas

2020. gada aprīlis

Simtiem krāsainu tauriņu nolaidušies
Preiļu pilsētā

Simtiem krāsainu tauriņu nolaidušies Preiļu pilsētā, lai iepriecinātu, ieskandinātu un modinātu šīs ziemas nogurdinātos. Kā
tauriņa spārna vēziens, kas tiecas
pretī pavasarim, tā arī mūsu
alkas – pēc dzirkstoša prieka –
pāri ikdienībai un realitātei.
Bet pašā pilsētas sirdī diennakts
sardzē nostājušies 3 braši zaķi ar
tauriņķeramajiem rokās. Garauši
ietērpti drēbītēs, un tie ir apņēmības
pilni notvert kādu no šiem krāsainajiem lidoņiem.
Protams, taurenis vienmēr tiecas pēc kāda skaista zieda, kur nolaisties un izrādīt savu spārnu krāšņumu, tāpēc pilsētas centrā uzstādīti pieci statīvi, kas sen jau ir
piemirsušies mūsu atmiņā un šoreiz
pārveidoti par stilizētiem tīģerkrokusiem.
Noformējums pārkrāsots un uzlabots maksimāli jau no esošajiem
materiāliem. Katra noformējuma

detaļa atdzimusi jaunā veidolā.
Lai katrs mūsu sapnis vai ideja
ir kā tauriņa sākuma stadija –
kāpurs, kūniņa un tad līdz izkūņošanās brīdim piedzimst par skaistu
taureni, kas paceļas spārnos, simbolizējot dvēseles atmodu un ener-

ģiju. Tas ir veltījums visiem, kas
mājās, un īpaši tiem, kas ir frontes
pirmajās līnijās! Ar nepacietību
gaidām vasaru, sauli, jūru! Pasaule
mainās un mēs tai līdzi!
Inese Anina, Preiļu novada
domes Noformēšanas māksliniece

Psihologa telefonkonsultācijas Preiļos

Preiļu novada Labklājības pārvalde informē, ka krīzes situācijā nonākušiem Preiļu novada iedzīvotājiem
ir iespēja saņemt psihologa telefonkonsultāciju.
Aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 11:00. Ja nepieciešams, ZVANI – 20270805!

Pašvaldība aicina izvērtēt nepieciešamību un riskus,
apmeklējot bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumus

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērojot
Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus telpu tīrīšanai,
lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus, SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS», sākot ar š. g. 27. martu, ir uzsācis apsaimniekošanā
esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu papildu
sanitārās kopšanas pasākumus – dezinfekciju ar spēcīgu virsmu
dezinfekcijas līdzekli VIROCID.
Katru darba dienu laika posmā no plkst. 9.00 līdz 12.00 SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» sētnieki un nepieciešamības gadījumā šim
darbam piesaistītie palīgstrādnieki ar dezinfekcijas līdzekli un lupatiņu
apstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu ieejas durvju rokturus, kāpņu margas, pastkastītes, palodzes, kā arī pagrabtelpu ieejas
durvju rokturus. Arī paši strādnieki ievēro maksimālu piesardzību –
lieto sejas maskas, aizsargbrilles, gumijas cimdus.
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa netiks palielināta. Visi izdevumi
un paveikto darbu apjomi tiks apkopoti un par izmaksu kārtību tiks
lemts atsevišķi.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina
arī pašiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ievērot piesardzības
pasākumus!
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem, dzīvojamo māju iedzīvotāji tiek aicināti:
• Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās
apmeklējot, ievērot savstarpējo divu metru distanci. Piemēram, kāpņu
telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kurās maksimāli
iespējams ievērot divu metru distanci;
• Neapmeklēt bērnu rotaļu laukumus;
• Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru
dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji;
• Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt
vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma,
šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);
• Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas
u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām
(durvju rokturi, koda durvju, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
• Sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus. Ir daudz citu paņēmienu, lai pasveicinātu savu kaimiņu.
Dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un ārtelpas ir kāpņu telpa,
gaitenis, ratiņu telpa, pagrabs, bēniņi, pagalms, zaļā zona, bērnu rotaļu
laukums, autostāvvieta un citas teritorijas, ko lieto visi dzīvojamās mājas
iedzīvotāji.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina, ka visdrošākais veids, kā
sevi pasargāt no vīrusa, ir personīgās higiēnas ievērošana, jo kāpņu
telpu dezinfekcijai, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku tajās nāk un iet, ir
īslaicīgs efekts. Būsim piesardzīgi un atbildīgi ikdienas gaitās, ar sapratni
izturēsimies pret ierobežojumiem un novērtēsim sētnieku darbu!

Saistībā ar valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju, lai mazinātu
Covid-19 infekcijas izplatīšanās
riskus, Preiļu novada pašvaldība,
izvietojot paziņojumus, aicina
vecākus ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus bērnu rotaļu un
aktīvās atpūtas laukumos līdz
ārkārtas stāvokļa atcelšanai.
Sākoties siltajam laikam un bērniem neapmeklējot izglītības iestādes, ir novērojams, ka bērnu rotaļu
laukumos pulcējas bērni. Pašlaik
bērnu rotaļu laukumi Preiļos netiek
norobežoti vai slēgti, tomēr pašvaldība aicina izvērtēt drošu laukumu
apmeklējumu, sagatavojoties tam,
lai mazinātu vīrusa izplatību un
neapdraudētu savu un līdzcilvēku

veselību un dzīvību. Tāpat, atrodoties ārtelpā, iedzīvotāji lūgti ievērot
divu metru distanci no citiem
apmeklētājiem un mazgāt rokas
pirms un pēc laukumu apmeklējuma; pēc iespējas nodrošināt sevi
un bērnus ar personiskajiem dezinfekcijas līdzekļiem, ko ņemt līdzi,
apmeklējot laukumus; bērnus pieskatīt un ievērot higiēnas prasības.
Kā norāda atbildīgie dienesti,
vīruss izplatās ne tikai no cilvēka
uz cilvēku, bet to iespējams iegūt
arī no dažādām virsmām, uz kurām
vīruss var saglabāties pat dienām
ilgi. Īpaši daudz vīrusu var atrasties
uz koplietojamiem objektiem. Mazi
bērni biežāk spēlējoties pieskaras virsmām, sejai un cits citam,

tāpēc inficēšanās risks pieaug.
Pašvaldība vērš uzmanību, ka
uzturēšanās ārpus telpām nav aizliegta, taču, ņemot vērā ārkārtējo
situāciju valstī, aicinām vecākus ar
bērniem šajās dienās pēc iespējas
mazāk atrasties sabiedriskās vietās
un, stiprinot savu imunitāti, brīvo
laiku pavadīt svaigā gaisā pastaigās
parkos, mežos, gar ezeriem, bet
stingri ievērojot divu metru attālumu no citām personām, lai izvairītos no iespējamās inficēšanās.
Aicinām iedzīvotājus ar sapratni attiekties pret ierobežojumiem
un paskaidrot bērniem par nepieciešamību ievērot noteikumus!
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu novada pašvaldības
deputāti ārkārtas domes sēdē 26.
martā pieņēma lēmumu sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta
dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā projekta pieteikumu «Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Preiļu novada ūdenstilpēs».
Preiļu novada domes Attīstības
daļas projektu vadītāja Sanita
Meļko pastāstīja, ka vairāku gadu
pieredze ir pierādījusi, ka pilnvērtīgākai zivju aizsardzības pasākumu veikšanai ir nepieciešams
papildināt jau esošo aprīkojumu,
tāpēc projekta ietvaros plānots
iegādāties 2 eholotes ar iekšējiem
ūdeņiem izmantojamu GPS, 4 meža kameras un 2 planšetdatorus. Lai
novērotu nelikumīgo makšķerēšanas rīku izlikšanu, nepieciešams
vairākās vietās uzstādīt meža kameras, bet eholotes nepieciešamas
nelikumīgo makšķerēšanas rīku
atrašanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 7387,78 eiro.
Vairākus gadus pēc kārtas Preiļu novada dome ir veiksmīgi realizējusi zivju resursu pavairošanas
projektus, ar Zivju fonda atbalstu
ielaižot Pelēču ezerā daudzus tūkstošus zandartu un līdaku mazuļu.

2014. gadā tika konstatēti fakti, ka ezerā nelikumīgi tiek izķerti
zandarti, tāpēc Preiļu novada pašvaldības policija sāka aktīvi veikt
reidus uz Preiļu novada ūdenstilpēm: Pelēču, Limankas, Dovales un Šusta ezeriem. 2017. gadā
pašvaldības policija veica 48 reidus, kuru laikā tika izņemti 7 tīkli,
21 ūda, 2 murdi un 1 žebērklis.
2018. gadā reidu laikā tika izvilktas 15 ūdas, 2 murdi, 12 paštaisīti
makšķerēšanas rīki ar vairāk kā 3
āķiem. 2019. gadā izvilkti 8 tīkli,
kuru garums bija no 25,5 metriem
līdz 90 metriem, 2 ūdas, 1 murds,
6 paštaisīti makšķerēšanas rīki ar
5 āķiem.
Lai nodrošinātu zivju resursu
aizsardzības pasākumus Preiļu
novada ūdenstilpēs, pašvaldība ir
piesaistījusi Zivju fonda finansiālu atbalstu nepieciešamā aprīkojuma iegādei. 2015. gadā iegādāta
piepūšamā laiva ar motoru un
laivas pārvadāšanas piekabi un speciālais aprīkojums: 1 termokamera
un 2 jaudīgi LED lukturi (3800
lumeni). Ar termokameras palīdzību tumsā iespējams saskatīt pārkāpējus līdz 315 m rādiusā, savukārt LED lukturi ļauj viegli orientētos tumsā.

2017. gadā tika iegādāts binoklis ar attēla stabilizēšanas funkciju
un 14x lielu palielinājumu, kas
nodrošina pārkāpēju saskatīšanu no
liela attāluma, digitālā fotokamera
ar 65x lielu optisko palielinājumu
augstas kvalitātes attēlu nodrošināšanai kā arī drons ar tālvadības
pulti ūdenstilpņu apsekošanas reidu
veikšanai pat nepieejamās vietās.
Preiļu novada teritorijā pavisam ir 7 ezeri. No tiem publiski
pieejami ir vairāki, bet visaktīvāk
gan makšķernieki, gan atpūtnieki
izmanto Pelēču un Limankas ezerus, kuri atrodas ģeogrāfiski izdevīgākā stāvoklī.
Pelēču ezeram ir izstrādāti ekspluatācijas noteikumi. Ezerā atrodas dabas liegums «Pelēču ezera
purvs», kura platība ir 12 ha. Dabas
liegums ir arī starptautiskās vērtības Natura 2000 teritorija, tādēļ
bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ir svarīgi saglabāt ezerā
mītošos augus un zivju resursus.
Pelēču ezera zivju krājumu pamatmasu veido plauži, raudas, līņi
un asari, mazāk ruduļi, pliči un
karūsas.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Preiļu novada dome iesniegusi projekta
pieteikumu Zivju fonda pasākumā
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2020. gada 26.marta ārkārtas sēdes lēmumu,
protokols Nr.6, 1. §.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/2

«Grozījumi 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, 23. pantu un 24. pantu

Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2009/01
«Preiļu novada pašvaldības nolikums» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot 15.15. apakšpunktu;
2. papildināt ar 21.161. apakšpunktu šādā redakcijā:
«21.161. veic normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības kapitāla daļu turētāja funkcijas
pašvaldības kapitālsabiedrībās un ir tiesīgs ar rīkojumu nodot pašvaldības kapitāla daļu
turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai;»
3. papildināt ar 281. punktu šādā redakcijā:
«281. Domes komitejas sēdes norisei izmanto datortehniku un dokumentu vadības sistēmu
DocLogix (turpmāk – DocLogix), kas nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem.
4. papildināt ar 282. punktu šādā redakcijā:
«282. Elektronisku pieeju komitejas sēdes darba kārtībai, lēmuma projektiem, atzinumiem
par tiem, izziņas materiāliem, deputātu iesniegumiem, priekšlikumiem un jautājumiem
domes deputātiem nodrošina elektroniski, nosūtot to Domes deputātiem uz viņu norādītajām
e-pasta adresēm, ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un trīs
stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.»
5. Papildināt ar 371. punktu šādā redakcijā:
«371. Ja deputāts nevar ierasties uz komitejas sēdi klātienē vai piedalīties sēdē, tad
viņam par neierašanos uz komitejas sēdi un neierašanās iemesliem vismaz 2 stundas pirms
komitejas sēdes jāpaziņo komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, priekšsēdētājam vai
Administrācijas atbildīgajam darbiniekam – Domes sekretāram. Ja deputāts neievēro šī
punkta noteikumus vai neiesniedz prombūtni attaisnojošus dokumentus, tad neierašanās uz
sēdi tiek atzīta par neattaisnotu.
371.1. Ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa
vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs
var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
371.2. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences palīdzību un deputāts sēdei ir reģistrējies, nosūtot reģistrācijas
apliecinājumu Domes sekretāram uz tā norādīto e-pasta adresi vismaz 30 (trīsdesmit) minūtes
pirms komitejas sēdes.
6. papildināt 71. punnktu ar 71.1. un 71.2. apakšpunktiem šādā redakcijā:
«71.1. Domes sēdes norisei izmanto datortehniku un dokumentu vadības sistēmu
DocLogix (turpmāk – DocLogix), kas nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem.
71.2. Elektronisku pieeju Domes sēdes darba kārtībai, lēmuma projektiem, atzinumiem
par tiem, izziņas materiāliem, deputātu iesniegumiem, priekšlikumiem un jautājumiem
domes deputātiem nodrošina elektroniski, nosūtot to Domes deputātiem uz viņu norādītajām
e-pasta adresēm, ne vēlāk kā trīs dienas pirms Domes kārtējās sēdes un trīs stundas pirms
Domes ārkārtas sēdes».
7. papildināt 74. punktu ar 74.1., 74.2. un 74.3. apakšpunktiem šādā redakcijā:
«74.1. Ja deputāts nevar ierasties uz Domes sēdi, tad viņam par neierašanos un neierašanās
iemesliem vismaz 2 stundas pirms Domes sēdes jāpaziņo Domes priekšsēdētājam vai
Administrācijas atbildīgajam darbiniekam – Domes sekretāram. Ja deputāts neievēro šī
punkta noteikumus vai neiesniedz prombūtni attaisnojošus dokumentus, tad neierašanās uz
sēdi tiek atzīta par neattaisnotu.
74.2. Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka
domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
74.3. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences palīdzību un deputāts sēdei ir reģistrējies, nosūtot reģistrācijas
apliecinājumu Domes sekretāram uz tā norādīto e-pasta adresi vismaz 30 (trīsdesmit) minūtes
vismaz 30 (trīsdesmit) minūtes pirms domes sēdes. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts
nevar piedalīties likuma «Par pašvaldībām» 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.
Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne

Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā

Atbilstoši likumam «Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli» Ministru
kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 (prot. Nr. 11 1. §) «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» (turpmāk
tekstā – Rīkojums) ir izsludinājis visā
valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz
2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas
spēkā esamības laikā.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu visā
valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa
norise klātienē visās izglītības iestādēs, un
mācības tiek nodrošinātas attālināti.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.3 punktu, lai
nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, pašvaldības
aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases

2020. gada 6. aprīļa Preiļu novada domes sēdes lēmums

izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir
noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo
1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai,
kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto
izglītojamo izglītības ieguves formas vai
vietas). Turklāt, pašvaldība aprīlī, ja tai ir
neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši
pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga
izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un
9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo
izglītības ieguves formas vai vietas).
Uz doto brīdi ir apzināti vispārējās izglī-

tības iestāžu izglītojamie no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri
mācās Preiļu novada skolās un deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija, un arī tie, kuri mācās citu pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs.
Dome nolemj:
1. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt
ēdināšanu vispārējās izglītības izglītojamiem
no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
un izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada
administratīvā teritorija, piegādājot pārtiku
(pārtikas paku) divas reizes mēnesī, sākot
no 2020. gada aprīļa mēneša.
2. Noteikt, ka vienam izglītojamam darba
dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (ieskaitot
PVN):
2.1. Pirms paku nogādāšanas sazināties
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ar 1. punktā minētajām ģimenēm, vienojoties
par pārtikas paku nodošanas vietu un laiku.
3. Uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram A. Džeriņam nodrošināt:
3.1. izglītojamiem piegādājamo pārtikas
paku iepirkšanu, paku komplektācijā ņemot
vērā pilnvērtīga uztura raciona un pārtikas
ilglaicīgas saglabāšanās principu;
3.2. pārtikas paku piegādi 1. punktā
minētām ģimenēm.
4. Pārtikas piegādi veikt pasludinātās
ārkārtējās situācijas laikā, bet ne ilgāk par
31.05.2020. (Līdzekļus paredzēt no sadaļas
«pārējie izglītības pakalpojumi»).
5. Uzdot Preiļu novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību daļai ne vēlāk
kā trīs darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Preiļu novada pašvaldības tīmekļvietnē.
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Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra
zālē vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursa «Radi rotājot» virtuālā izstāde

Pelēču pamatskolas Floristikas pulciņa dalībnieki

Virtuālā izstāde tāpēc, ka
klātienē, diemžēl, to apskatīt nav
iespējams. Piedāvājam caur Preiļu
novada mājas lapu ielūkoties bērnu darbos.
Izstādes darbu autori: Preiļu
novada Bērnu un jauniešu centra
Zīmēšanas pulciņa audzēkņi (skolotājs Kazimirs Anspaks), darbnīcas «Es protu» audzēknes (skolotāja Vija Kokoriete), dizaina
studija (skolotāja Irina Vilcāne),
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi (skolotāja Anita
Puncule), Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi (skolotāji Anita
Puncule un Kazimirs Anspaks),
Pelēču pamatskolas Floristikas pulciņš (skolotāja Dace Utināne).
Izstāde apskatāma
līdz 31. maijam.

Meklējam brīvprātīgos palīgus grūtībās
nonākušajiem Preiļos

Kopš Latvijā ticis izsludināts ārkārtas stāvoklis, pašizolācijā un karantīnā atrodas tūkstošiem
iedzīvotāju. Īpaši svarīga pašizolācija ir vecāka gada gājuma cilvēkiem, kā arī tiem, kam ir hroniskas
saslimšanas. Šiem cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz veikalu var izrādīties īpaši bīstams. Tikpat
kritiskā situācijā ir arī cilvēki, kam pēc atgriešanās no ārzemēm obligāti nepieciešams uzturēties
14 dienu karantīnā, bet nav pieejams tuvinieku atbalsts.
Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku palīdzības apjomu, #Paliecmājās aicina pieteikties brīvprātīgos,
kas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi, piesakot savu dalību mājas lapā www.paliec-majas.lv.
Pieteikties var ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, kam nav konstatēts Covid-19, kas pēdējo
14 dienu laikā nav bijis ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā ar iespējamu Covid-19 slimnieku.
Lai kļūtu par brīvprātīgo, apmeklē mājaslapu www.paliec-majas.lv, izvēlies opciju, ka vēlies
sniegt palīdzību un seko turpmākajiem norādījumiem!
Ja rodas neskaidrības saistībā ar pieteikšanos brīvprātīgajiem, zvaniet uz tālruni 28291082 (Sintija).
Sintija Ančeva, Jaunatnes lietu speciāliste
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Aicinājums
Preiļu novada jauniešiem

Jaunieši Preiļos aicināti aktīvi iesaistīties aktivitātēs virtuālajā vidē, sekojot Instagram Jauniešu centra «ČETRI»
kontam instagram.com/jcentrs4 un facebook.com/jcentrs4.
Sintija Ančeva,
Jaunatnes lietu speciāliste

Pirms došanās pie ārsta, iedzīvotājiem ir jāsazinās
un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas kārtību

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus
un mediķus no iespējamas inficēšanās ar Covid-19, Nacionālais veselības
dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības
iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes
ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir
ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista!
Zvanot vai sūtot e-pastu, jānorāda nepieciešamais pakalpojums, pieejamais nosūtījumus (papīra formātā vai E-veselības portālā) un jāinformē
par savām sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli,
pieņems lēmumu vai sniegt pakalpojumu klātienē, vai nodrošināt attālinātu konsultāciju, vai pakalpojuma saņemšanu atlikt uz vēlāku laiku.
Ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas
norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no saskarsmes ar citiem pacientiem,
piemēram, uzgaidāmajās telpās.
Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem
ārkārtas situācijas laikā pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv.
Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi,
ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un profilakses kontroles centra norādījumus.

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

