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Preiļu novada dome aicina izteikt
viedokli par pilsētas centra pārbūvi
un Kārsavas ielas labiekārtošanu

Ikviens iedzīvotājs un interesents tiek aicināts izteikt viedokli
par divu sabiedriski nozīmīgu publisko teritoriju attīstību Preiļu
pilsētā:
• Preiļu pilsētas centra pārbūvi,
• Kārsavas ielas laukuma labiekārtošanu.

Preiļu pilsētas centra pārbūves skiču projektu izstrādājusi arhitekte
Sintija Erte, Kārsavas ielas laukuma labiekārtošanas skiču projektu
autors – arhitekts Viesturs Dzenis.
Sakarā ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem ar abu publisko
teritoriju skiču variantiem varat iepazīties Preiļu novada pašvaldības
mājas lapā www.preili.lv. Savus ierosinājumus aicinām sūtīt uz
e-pastu: sanita.melko@preili.lv.
Preiļu pilsētas centram ir izstrādāts detālplānojums, ko interesenti
var apskatīt www.preili.lv.
Aicinām būt aktīviem un izteikt viedokli
par pilsētas centrālās daļas attīstību!

4. maijs – Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas diena

Ievas Babres foto

Ik gadu 4. maijs ir valsts svētku diena – šajā datumā 1990.
gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju «Par
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu». Pēc daudziem
gadu desmitiem Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu
valsti.

Sveicam iedzīvotājus Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
31. gadadienā!

Aicinām ģimenes lokā izbaudīt Kultūras centra izveidoto piedāvājumu pavasarīgajā svētku dienā:
• 4. maijā no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 improvizēti «Baltā
galdauta svētki». Aicinām iedzīvotājus, ejot pastaigā pa pilsētu,
iegriezties Svētku laukumā un smelties svētku sajūtu, lai, atgriežoties
mājās, rastos vēlme svinēt svētkus savā ģimenē.
• 4. maijā plkst. 21.30, plkst. 22.00, plkst. 22.30 un plkst. 23.00
uz Preiļu Kultūras nama fasādes multimediāla projekcija «Preiļi –
tas ir sākt no jauna».
Patīkamus un gaišus svētkus!

Preiļu Galvenā bibliotēka aicina iedzīvotājus
izteikt viedokli par pakalpojumu
pieejamību un darbinieku kompetenci

Bibliotēku nedēļā aicinām visus Aglonas, Preiļu, Riebiņu,
Vārkavas novada bibliotēku apmeklētājus, atbalstītājus un ikvienu,
kurš vēlas izteikt savas domas par bibliotēku pakalpojumu kvalitāti,
pieejamību, darbinieku kompetenci.
Būsim pateicīgi saņemt ierosinājumus, komentārus, savu redzējumu
bibliotēku darbībā, tie palīdzēs mums uzlabot piedāvāto pakalpojumu
kvalitāti. Atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.
Aptaujas anketa aizpildāma elektroniski bibliotēkas mājas lapā un
www.preili.lv līdz 30. aprīlim.

Projekts «Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide
un attīstība Preiļu novadā» būvdarbu stadijā

Preiļu novadā tiek īstenots Eiropas Savienības
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanas 2. kārtas projekts Nr.9.3.1.1./18/I/009
«Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā».
2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā ar SIA
«Ošukalns celtniecība» ir noslēgti līgumi par Dienas
aprūpes centra Aglonas ielā 1a, Preiļos, āra infrastruktūras izbūvi (stāvlaukums, āra aktivitāšu laukums
un āra lapene) un telpu pārbūvi un atjaunošanu.
Tehnoloģiskajam pārtraukumam beidzoties, ir uzsākti būvdarbi, kurus plānots paveikt līdz šī gada jūnija
beigām.
Būvdarbu rezultātā tiks veikta esošās teritorijas
labiekārtošana, paplašināta autostāvvieta. Veicot autostāvvietas paplašināšanu, tiks paredzēta auto novietošana lielākam automašīnu skaitam, kā arī 2 vietas, vistuvāk ēkai, tiks īpaši iezīmētas invalīdu autotransportam.
Projekta ietvaros paplašinātā autostāvvieta būs pieejama
tikai DAC klientu vajadzībām, par ko norādīs pie iebrauktuves novietotā zīme, ka autostāvvietas iezīmēto
daļu kreisajā pusē būs atļauts izmantot tikai ar specializētām atļaujām. Ērta pieejas ceļa nodrošināšanai līdz
DAC būs izveidota ietve, kas savienos autostāvvietu
ar esošo ietvi, ar mērķi maksimāli izslēgt šķēršļus,
kas varētu būt ceļā no autostāvvietas līdz ieejai DAC.
Labiekārtotā teritorija sastāvēs no divām daļām:
viena daļa būs pilnībā norobežota teritorija ar ierīkotu
āra zonu aktīvai atpūtai ar dažādiem āra trenažieriem,
kas ir piemēroti personām ar funkcionāliem un garīgā
rakstura traucējumiem, kā arī lapenes, lai arī nelabvē-

līgu laikapstākļu gadījumā personām ar GRT būtu
iespēja uzturēties svaigā gaisā, to apvienojot ar nodarbinātību veicinošu prasmju attīstīšanas nodarbībām.
DAC telpu pārbūve un atjaunošana ēkas pirmajā
stāvā paredz apmeklētājiem ērtas pakalpojumu saņemšanas vides izveidi. Ieguldījumi paredzēti telpu (relaksācijas istabas izveide, virtuves nišas paplašināšana,
keramikas darbnīcas zonas izveide u.c.), ģērbtuves,
gaiteņa, sanitāro mezglu, āra ieejas pārbūvei un atjaunošanai, iekšējo inženiertīklu izbūvei un pārbūvei
(elektroinstalācija, ventilācijas sistēma, ūdensvads un
kanalizācija, apgaismojums, ugunsaizsardzības sistēmas). Arī ēkas 2. stāvā, kur atrodas DAC vadības
un psihologa darba kabineti un aktivitāšu telpa dažādu
radošo aktivitāšu un nodarbību nodrošināšanai personām ar GRT, tiks veikts telpu kosmētiskais remonts.
2021. gada 19. martā tika noslēgts līgums ar SIA
«Fixman» par āra aktivitāšu laukuma ar teritorijas
labiekārtošanu pie ēkas Jaunatnes ielā 1, Līčos, izbūvi.
Šīs ēkas 2. stāvā jau ir veikti remontdarbi, un notiek
darbs pie grupu dzīvokļu pakalpojuma izveides un
reģistrēšanas. Āra aktivitāšu laukums ir paredzēts personām ar GRT, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu, tādējādi nodrošinot iespēju veselīgāka un
pilnvērtīgāka brīva laika pavadīšanai. Arī šeit izbūvētajā laukumā tiks novietoti āra trenažieri, kas ir piemēroti personām ar funkcionāliem un garīgā rakstura
traucējumiem, un būvdarbus plānots pabeigt līdz šī
gada jūnija beigām.

Preiļu novada dome īsteno projektu nr.
9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei», kura ietvaros uzlabota pieejamība slimību
profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem
Preiļu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem.
2020. gada 18. augustā apstiprināti projekta grozījumi, palielinot finansējumu par 79369,00 EUR.
2020. gada rudenī tika uzsāktas pirmās aktivitātes –
vingrošanas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē,
jogas nodarbības, garīgo lekciju cikls u.c., ko pārtrauca
ārkārtas situācijas izsludināšana sakarā ar Covid pandēmiju. Patreiz notiek aktivitāšu pārorientācija, uzsākot tās attālināti zoom vidē vai plānojot nodarbības
līdz 10 dalībniekiem brīvā dabā. Notikušas smilšu terapijas nodarbības, slēpošanas nodarbības Preiļu parkā
slēpošanas trenera Arta Upenieka vadībā, ka arī regulāri otrdienās un ceturtdienās attālināti notiek jogas
nodarbības pasniedzējas Lilitas Kivlenieces vadībā
Zoom vidē (nodarbību sākums 18.20, pietikšanās pa
tālr. 20084373).
Projekta laikā plānotas dažādas fiziskas nodarbības, 2 vasaras nometnes bērniem, kā arī topošo

māmiņu un tēvu skolas nodarbības. Projekta ietvaros
tiek iegādāts arī inventārs nodarbību norisei.
Projekta atbalsta pasākumi kopumā vērsti uz iedzīvotāju paradumu maiņu, veselīga uztura lietošanas
veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu
veicināšanu, garīgās veselības saglabāšanu.
Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumus Preiļu novadā, uzlabojot to pieejamību novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas 196284,00 EUR, no
kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda
166841,40 EUR un valsts budžeta finansējums –
294442,60 EUR. Projekts tiek īstenots laika posmā
no 2017. gada jūnija līdz 2023. gada augustam.
Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta novada
mājas lapā www.preili.lv.
Ineta Valaine, projekta vadītāja

Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana
pandēmijas apstākļos
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SIA «Preiļu slimnīca» aicina darbā ekonomistu
uz noteiktu laiku (nepilna slodze)

Dokumentus – dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam
sūtīt uz e-pastu: lietvede@preiluslimnica.lv vai pa pastu uz adresi:
Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 30. aprīļa
plkst. 15.00. Vairāk informācijas www.preili.lv.

Natālija Rivža atkārtoti ievēlēta
par Preiļu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju

25. marta Preiļu novada domes sēdē pieņemts lēmums atkārtoti
apstiprināt Natāliju Rivžu Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
amatā uz pieciem gadiem.
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10. pantā norādītajam Natālija Rivža
atbilst prasībām atkārtotai apstiprināšanu bāriņtiesas priekšsēdētāja
amatā, ir izgājusi apmācību procesu un N. Rivžai ir pieredze bāriņtiesas
darbā.
Lēmums pieņemts saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta ceturto
daļu un pamatojoties uz pašvaldības pieprasīto un saņemto Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par Preiļu novada bāriņtiesas
darba izvērtējumu pēdējo triju gadu periodā.
Natālija Rivža pirmoreiz tika ievēlēta amatā 2016. gada 26. februārī.
No 2020. gada 12. septembra līdz 2022. gada 11. martam N. Rivža
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. N. Rivžas prombūtnes laikā ar
2020. gada 28. maija domes lēmumu par Preiļu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju apstiprināta Valentīna Krīvāne.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā
tiek īstenots VKKF projekts
mūzikas instrumentu iegādei

Preiļu Mūzikas un mākslas skola cenšas nodrošināt audzēkņiem
maksimāli plašu mūzikas instrumentu spēles apguves spektru. Taču
instrumentu bāzes atjaunošana un papildināšana ir akūts jautājums, kurš jārisina sistemātiski un sistēmiski un saistīts ar lieliem
finansiāliem ieguldījumiem.
Lielā mērā šī problēma attiecināma uz pūšaminstrumentu spēles
nodaļu. Atsevišķās instrumentu grupās situāciju uzlabo vecāku atsaucība
(piemēram flauta, saksofons). Vecāki iegādājas privātos instrumentus,
par ko viņiem milzīgs paldies! Diemžēl sadzīvē mazāk populāro instrumentu iegāde – tuba, trompete, trombons, eifonijs nav audzēkņu
vecāku redzeslokā, turklāt šie instrumenti ir arī nesalīdzināmi dārgāki.
Šogad Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir atbalstījis divus projektus materiāli-tehniskās bāzes pilnveidošanai Preiļu Mūzikas un mākslas skolā. Projekta Preiļu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana (Nr. 2021-1-MDM-M02027) tika iegādāta trompete
(Yamaha YTR3335) un trombons (Yamaha YSL354E).
Kopējais projekta finansējums sastāda 1200,00
EUR. Iegādājoties projektā minētos instrumentus,
skolai pavērās plašākas iespējas uzņemt audzēkņus
šajās specialitātēs. Gaidām jaunos trompetistus un
trombonistus!
Edgars Znutiņš, projekta vadītājs

2021. gada aprīlis

Preiļu parkā uzstādītas Lielās šūpoles

Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības
koncepcijā (pieņemta Preiļu novada domes sēdē
31.01.2019.) parka labiekārtošanas aktivitāšu plānā
tika paredzētas lielās šūpoles. To atrašanās vieta,
šūpoļu konceptuālais izskats un izmēri tika izstrādāti Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības
koncepcijas grafiskajā daļā, kura ir saskaņota
Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldē.
Šogad Lielās šūpoles tika uzstādītas uzkalniņā,
netālu no parka estrādes, un tās varēs dažādot parka
apmeklētāju izklaides un atpūtas iespējas. Šūpoles ir
kopējā parka labiekārtoto elementu vēsturiskajā pelēkajā krāsā, tādā tonī ir arī atjaunoto tiltiņu margas.
Darbus veica SIA «Evro wood». Drīzumā tiks labiekārtots arī segums zem šūpolēm.
Šūpošanās aktivitātes ir pieejamas ikvienam, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības norādījumus.
Šūpojoties, lūdzu, ievērojiet drošību un labas uzvedības normas. Aicinām arī vecākus un aizbildņus rūpēties par bērnu drošību un neatstāt bērnus bez uzraudzības!
Lai jauka un prieka pilna šūpošanās!
Sanda Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Apstiprinātas izmaksas grupu dzīvokļiem
Preiļu novadā

25. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti
apstiprināja grozījumus Labklājības pārvaldes
nolikumā, paredzot izveidot struktūrvienību –
grupu dzīvokļi, kā arī tika apstiprinātas izmaksas
grupu dzīvokļa pakalpojumam.
Grupu dzīvokļa pakalpojuma maksa pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem ar pašaprūpes prasmēm noteikta 12,02 eiro diennaktī vienai
personai – gan iedzīvotājiem no Preiļu novada, gan
personām no citām pašvaldībām.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskos jautājumos Anita
Gāga pastāstīja, ka pakalpojuma sniegšana sāksies jau
tuvākajā laikā, jo ir apzinātas personas, kuras vēlas
izmantot iespēju mitināties grupu dzīvokļos un
Labklājības ministrijā iesniegti izskatīšanai dokumenti,
lai minēto pakalpojumu reģistrētu sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā.
Iespēja saņemt šo pakalpojumu ir pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016.
gadā tika speciālistu komandā izvērtētas un kurām
atbalsta plānā paredzēta šāda pakalpojuma sniegšana.
Vēlmi saņemt grupu dzīvokļa pakalpojumu izteikuši
gan Preiļu novada iedzīvotāji, gan vairākas personas
no valsts sociālās aprūpes centriem, kuras vēlas dzīvot
sabiedrībā.
Lai nodrošinātu pakalpojuma funkcionēšanu,
papildus būs nepieciešama pilna sociālā darbinieka

slodze. Plānots, ka pārējais personāls strādās dalītas
slodzes darbu, un šo darbu varētu veikt pakalpojumu
centra «Līči» darbinieki, jo gan grupu dzīvokļi, gan
pakalpojumu centrs izvietots vienas ēkas dažādos
stāvos.
Grupu dzīvokļu pakalpojuma izmaksas sākotnēji
tiks segtas no pašvaldības budžeta, bet, iesniedzot
visus nepieciešamos dokumentus, ir iespēja saņemt
kompensāciju no Latgales plānošanas reģiona īstenotā
deinstitucionalizācijas projekta. Kompensējamā finansējuma ietvaros būs iespēja segt arī daļu komunālo
pakalpojumu izdevumu, jo kompensācija par vienu
iemītnieku projekta ietvaros sastāda 12,75 eiro diennaktī.
A. Gāga paskaidroja, ka uz nākamo domes sēdi
varētu tikt virzīts jautājums par grupu dzīvokļu iemītnieku līdzmaksājumu. Viens no projekta nosacījumiem
paredz klientiem pašiem veikt līdzmaksājumu par dzīvojamo telpu – virtuves un koplietošanas telpu – ekspluatāciju. Pēc šī brīža aprēķiniem līdzmaksājuma
daļa varētu sastādīt ap 20 eiro mēnesī.
Grupu dzīvokļu pakalpojums izveidots ERAF projekta ietvaros, kas vērsts uz infrastruktūras izveidi
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Ja cilvēka prasmes ir pietiekošā līmenī, viņam nav
jānonāk institūcijā, personai ir jāpiedāvā iespēja dzīvot
savā pašvaldībā un jāļauj integrēties sabiedrībā.
Maija Paegle

Nordplus-eTwinning projekta «Wonders of the digital world»
noslēgums LV – Preiļu 1. pamatskolā

Projekta dalībnieks Markuss Lukjanskis

Iecerētā partnerskolu uzņemšana no Dānijas (Sct.Jacobi Skole),
Lietuvas (Siauliai Juventa Progymnasium) un Igaunijas (Peetri
Kindergarten-Secondary School) pagājušā gada maijā neizdevās
pandēmijas dēļ. Cerējām, ka projekta noslēgumu realizēsim klātienē
šopavasar, bet atkal nekā.

No 6. līdz 9. aprīlim tomēr tikāmies – šoreiz gan neierasti – Zoom
platformā ar daudzveidīgu pro-

grammu, kura tapa, izmantojot
dažādus sadarbības rīkus – Google,
Kahoot, Padlet, Tricider. Tika fil-

mēts, montēts, tulkots, meklēta
informācija un foto, veidotas prezentācijas un viktorīnas par Preiļiem, Aglonu un Latviju. Informācija par katras dienas notikumiem
tika ievietota TwinSpace.
Annija Akmentiņa & skolas
pašpārvaldes komanda skolotājas
Ilzes Brokas vadībā nofilmēja lielisku videoekskursiju par Preiļu
1. pamatskolu, kuru projekta vajadzībām samontēja un titrus angļu
valodā pievienoja Katrīne Vasiļevska. Annija Akmentiņa un Juris
Mičulis iejutās vadītāju lomās.
Atraktīvi ar ikrīta laika apstākļiem iepazīstināja Undīne Stalidzāne, Rainers Baumanis, Markuss
Lukjanskis, Arnita Eglīte, Envija
Skumbina. Aizraujošus inženierzinātņu eksperimentus bija sagatavojuši, nofilmējuši un prezentēja
Andīna Anspoka, Undīne Stalidzāne, Juris Mičulis, Kārlis Bērzinieks, Daniels Kudrjašovs, Paula
Butāne (Paulas eksperiments projekta dalībnieku balsojumā tika
atzīts par interesantāko).
Rīta vingrošanu ar latviešu
tautas deju elementiem bija saga-
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tavojušas Annija Akmentiņa un
Katrīne Vasiļevska. Starpbrīžus ar
mūziku piepildīja Kārlis Berzinieks.
Paula Butāne, Undīne Stalidzāne, Daniels Kudrjašovs, Andīna
Anspoka iejutās gidu lomā, iepazīstinot viesus ar mūsu skolu. Savukārt projekta dalībniekus ekskursijā pa Preiļu pilsētu veda – Annija
Akmentiņa, Markuss Lukjanskis,
Envija Skumbina, Ieva Zukule,
Daniels Kudrjašovs, Arnita Eglīte,
Rūta Mičule, Rainers Baumanis,
Katrīne Vasiļevska.
Paula Butāne un Ieva Zukule
prezentēja pašu sagatavoto prezentāciju «Kā mums gājis pa šo gadu»
(pandēmijas gads).
Lai gan attālinātās sapulces
rada mulsumu un nogurdina, mūsu
skolēni lieliski tika galā ar uzticētajiem pienākumiem. Annija, Undīne, Katrīne, Markuss bija īpaši
aktīvi, viņi spēja iekustināt mūsu
viesus –tika uzdoti jautājumi, spēlētas spēles, teiktas uzslavas un
apspriesti eksperimenti.
Projekta pēdējā dienā katram
projektā iesaistītajam skolēnam

bija iespēja izteikt savas domas par
projektu. Gandrīz visi 54 projekta
dalībnieki to arī izdarīja. Īpaši jāuzslavē mūsējie – «Jums izdevās lieliski stāstīt par savām sajūtām šo
divu gadu laikā.»
Mūsu ciemiņiem noslēgumā
bijām sagatavojuši koncertu, kuru
vadīja Rūta, Undīne, Envija, Annija, Kārlis, Ieva, Andīna, Arnita,
Katrīne.
Projekta gala produkta – e-grāmatas – veidošana tika uzticēta Latvijas komandai – ar to mēs lieliski
tikām galā.
Paldies Preiļu 1. pamatskolas
kolektīvam un skolēnu ģimenēm
par sapratni, atbalstu, līdzi jušanu
un atsaucību.
Tāpat lielu paldies vēlamies
teikt Nordplus-eTwinning un mūsu
partnerskolām no Lietuvas, Dānijas
un Igaunijas par lielisko uzņemšanu savā skolā, pilsētā un valstī
un piedalīšanos mūsu organizētajās
aktivitātēs.
Laila Vibornā, Ieva Babre,
projekta īstenotājas Preiļu
1. pamatskolā

2021. gada aprīlis
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2021. gada 25.februāra sēdes lēmumu,
protokols Nr.3, 15. §

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2021/2
«Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni
Preiļu novada pašvaldībā»»

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»
14. panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327,00 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošus noteikumus Nr. 2016/9 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā».
4. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. janvāra.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda
Preiļu novada domes 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 2021/2
«Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Preiļu novada pašvaldībā»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

2020. gada 24. novembrī ir pieņemti grozījumi «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā», likumā «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā», likumā «Par dzīvojamo telpu
īri», kas stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī, līdz ar to mainot
sociālās palīdzības sistēmu un nosakot maksimālo ienākumu
sliekšņa apmēru pirmajai vai vienīgajai un pārējām personām
mājsaimniecībā, kādu pašvaldībai ir tiesības noteikt, lai mājsaimniecību atzītu par maznodrošinātu.
Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā no 2021. gada 1. janvāra
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā
noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni (272 euro
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro
pārējām personām mājsaimniecībā).

Savukārt grozījumi minētā likuma 36.panta ceturtajā daļā
paredz, ka Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanas un garantētā minimālā ienākuma pabalsta
aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī trūcīgas
un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību.
Atbilstoši minētā likuma pārejas noteikumu 41.punktu, pašvaldības sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz
31.12.2020., ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet
ne ilgāk kā līdz 30.11.2021., un šajā laikā tā ir pamats valsts un
pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai.
Noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni ar 01.01.2021. un par cik ar 01.01.2021. pašvaldība tiesīga noteikt tikai maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni, paredzēts, ka noteikumi piemērojami no 2021. gada
1. janvāra un vienlaicīgi zaudē spēku Preiļu novada domes
2016. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2016/9 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā».
Ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, ir nepieciešams noteikt
maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni Preiļu
novada pašvaldībā, kuri piemērojami no 2021.gada 1.janvāra.
Noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni ar 01.01.2021.

Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, Preiļu novada Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par plānoto Nav attiecināms.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija
par konsultācijām
ar privātpersonām

Netiek mainītas.
Nav notikušas.

Latvijas–Krievijas pārrobežu projekta «Parki bez robežām» (Lv-RU-023)
aktivitāšu ietvaros Preiļu parkā tika uzstādīts elektroniskais apmeklētāju
plūsmas skaitītājs. Minētā iekārta uzskaitīs parka apmeklētājus un sniegs
datus, kurās dienās, stundās parka apmeklētāju plūsma ir visaktīvākā,
vismazākā utt. Šādi arī varēs labāk izprast, cik tad ir intensīva parka apmeklētāju plūsma.

Tā kā lielajā 47 ha parkā ir vairākas
ieejas, tad Apmeklētāju plūsmas skaitītājs
ir iegādāts tāds, kurš nav stacionārs, to var
periodiski pārvietot uz citām parka ieejām.
Līdz ar to būs iespējams veikt apmeklētāju plūsmas uzskaiti no vairākām parka
ieejām un analizēt plūsmu dinamiku.
Iegūtie apmeklētāju uzskaites dati
tiks izmantoti tūrisma statistikas veidošanai un parka attīstības plānošanai.
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts «Parks
without borders» Nr. LV-RU-023.
Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam
finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to
potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un
Krievijas Federāciju. Programmas
mājas lapa ir www.latruscbc.eu
Sanda Čingule-Vinogradova,
projekta vadītāja

Jau ierasts, ka Covid pandēmijas
ierobežojumu laikā nevaram uzstāties
koncertos un fiziski braukt un savu
spēles prasmi apliecināt konkursos.
Taču šajā laikā krietni aktuālāka
ir kļuvusi dalība dažādos online konkursos. 10. martā Astanā notika
Starptautiskais instrumentālās mūzikas konkurss Grande Mozart, kurā
piedalījās dalībnieki no Latvijas,
Azerbaidžānas, Lietuvas, Krievijas,
Polijas, Igaunijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Armēnijas, Maltas, Baltkrievijas un Ukrainas.

Savicka), Artis Borovskis (pedagogs
Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare
Kristina Sauliša).
Izaicinājumu netrūkst, jau tiek slīpēti
un ierakstīti jauni skaņdarbi konkursiem! Atliek novēlēt, lai arī turpmāk
nekādi apstākļi nemazina muzicēšanas
prieku!
Paldies audzēkņiem par centību, pedagogiem un koncertmeistariem par iniciatīvu un vecākiem par atbalstu!
Edgars Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
direktors

Preiļu parkā
uzstādīts apmeklētāju
plūsmas skaitītājs

Izcils Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
starts online konkursā Astanā
Liels prieks, ka šajā konkursā piedalījās arī mūsu jaunā pianiste Valērija
Dementjeva (pedagogs Irīna Skvorcova)
un ieguva I vietu. I vietu savās apakšgrupās ieguva arī pūšaminstrumentu
spēles programmas audzēkņi Alise Savicka (pedagogs Oļegs Koļesņičenko,
koncertmeistare Ilze Savicka), Daniels
Jānis Pastars (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša), Sabīne Vaivode (pedagogs Oļegs
Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina
Sauliša), Renārs Koļesņičenko (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Ilze
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Aicina iesniegt jaunatnes
iniciatīvas projektus mācību
motivācijas palielināšanai

Preiļu novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta
«PuMPuRS» ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un
jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts
dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta
«PuMPuRS» ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem
skolēni projekta «PuMPuRS» ietvaros, tiks atbalstīti
arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno
paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar
jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 %
tiek nodrošināts no projekta «PuMPuRS» līdzekļiem.
Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa,
ne vairāk un ne mazāk.
Projekti iesniedzami līdz 2021. gada 5. maijam.
Rezultātu paziņošanas termiņš – līdz 7. jūnijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 28.06.2021.
līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Preiļu Novada VÇSTIS

Preiļos taps jauni tūrisma objekti
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izveidot Boksa muzeju (kolekciju). Raimonds aicina ikvienu pārskatīt savas vecās lietas, grāmatu
plauktus, aprunāties ar vecākiem
vai vecvecākiem par šo tēmu –
varbūt savu ieguldījumu topošās
kolekcijas izveidošanā varat sniegt
arī Jūs!
Ja atrodat kādus boksa priekšmetus, ekipējumu, plakātus, medaļas, diplomus un citus materiālus
un varat tos ziedot, sazinieties ar
Raimondu pa tālr. 29171768 vai
Facebook lapā «Boxclub 13Th
Round».
Savukārt, godinot Preiļu puses
vecticībnieku bagātīgo vēstures un
kultūras mantojumu, Moskvinas
vecticībnieku draudzes locekļiem
ir ideja izveidot Vecticībnieku muzeju. Savākti daudzi materiāli, apģērbs, priekšmeti, kas ataino vecticībnieku tradīcijas un sadzīvi,
taču pašreiz nav piemērotas vietas
to uzglabāšanai un izlikšanai ap-

skatei. Kopā ar pašvaldību tiks
meklēts risinājums vecticībnieku
vēsturisko lietu izvietošanai apskatei visiem interesentiem.
Moskvinas vecticībnieku draudze ir pazīstama kopš 17. gadsimta
beigām, kad senās ticības sargi,
kuri Krievijas pareizticīgo baznīcas
lielās šķelšanās laikā bēga no
dzimtām pusēm, atrada patvērumu
grāfa Borha zemēs. Pašreizējais
lūgšanu nams, kurš veltīts Dievmātes Patvērumam un Sv. Nikolajam, tika uzcelts 1877. gadā. Līdz
1940. gadam draudze bija viena no
lielākajām lauku kopienām Latgalē – vairāk nekā 2 tūkstoši ticīgo.
No Moskvinas draudzes nākuši
daudzi garīgie tēvi. Šeit vienmēr
bija izglītoti un spēcīgi dziedātāji,
kurus aicināja kalpot Rīgas Grebenščikova baznīcā. Moskvinas
lūgšanu nams zvanu tornī atrodas
zvans ar pārsteidzošu vēsturi.
Draudzes locekle, aktīva vecticībnieku vēstures pētniece Tatjana
Kolosova–Peresta jau pāris gadus
tūristiem piedāvā iepazīt Moskvinas vecticībnieku vēsturi, vadot
autorekskursijas Moskvinas lūgšanu namā. Ekskursijas laikā ir
iespēja uzzināt par vecticībnieku
ierašanos Inflantijā, vecticībnieku
tradicionālo kultūru un sadzīvi,
Moskvinas lūgšanu nama zvana
neparasto likteni, kādi pazīstami
cilvēki Latvijā ir vecticībnieki, latviešu rakstnieku rakstīto par šīs
ticības pārstāvjiem. Tāpat var uzzināt par Pāvelu Tretjakovu, Maskavas mākslas galerijas veidotāju, un
Moskvinas ciematu – kas tiem ir
kopīgs. Ekskursijas Moskvinas lūgšanu namā iepriekš jāpiesaka pa
tālr. 24922041. Šajā tūrisma sezonā arī jaunums – meistarklases jostiņu vai lupatu lellīšu veidošanā.
Aicinām iesaistīties Boksa muzeja izveidē, kā arī pēc ierobežojumu atvieglošanas apmeklēt Moskvinas lūgšanu namu un iepazīt
bagātīgo vecticībnieku kultūras
mantojumu!
Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja

tupeļi, bietes, sīpoli. Mēs aicinām
iedzīvotājus nevis izmest vai
sapūdēt, bet gan bez atlīdzības
atdot tiem, kuriem tas viss varētu
noderēt. No pieredzes zinām, ja
kaut kā ir daudz, mums grūti iedomāties, ka citiem pietrūkst, vai
ka tas, ko metam laukā, varētu
kādam būt zelta vērtē. Brīvbodes
mērķis ir būt par vietu, kur cilvēki var viens otram dot, neprasot
pretim.
Mēs ticam, ka ziedošana stiprina uzticamas un solidāras saites
starp kopienas ļaudīm. Mainoties
ar lauku labumiem, iedzīvotāji
īsteno rūpes viens par otru, uzzina
vairāk par savu līdzcilvēku dzīves
apstākļiem un vajadzībām. Brīvbode ir viena no iespējām, kā
iedzīvotāji var ne tikai mainīties

ar lauku labumiem, bet arī ar informāciju, pārrunāt problēmas,
saņemt impulsu līdzdarboties pagasta vai pilsētas dzīvē un apsvērt
pārstāvniecības iespējas. Ja mēs
kā iedzīvotāji ziedojam, veicam
brīvprātīgo darbu, mēs esam līdzdalīgi sabiedrības dzīvē, jūtamies
drošāk, ja zinām, ka varam grūtā
brīdī viens uz otru paļauties.
Lauku labumu brīvbodes tiks
īstenotas divas reizes gadā – maijā
un septembrī. Brīvbode nestrādās
kā veikals, kurā ik dienu piegādā
preci. Tā ir vieta labdarībai, tā darbojas kā ziedojumu un maiņas
punkts. Tāpēc gan ziedotāji, gan
saņēmēji aicināti zvanīt. Brīvbožu
īstenotāji palīdzēs noorganizēt
preču atvešanu un aizvešanu, ja
būs nepieciešams.

Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams.

Ivetas Šņepstes foto

reiļos dzīvo darbīgi cilvēki, kas ciena kultūrvēsturi un līdzcilvēkus, radoši veido paši vai kaut ko kolekcionē. Jau šobrīd
Preiļos darbojas Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
P. Čerņavska keramikas māja, Leļļu galerija jeb miniatūrā karaļvalsts, Metāla mākslas galerija, I. Pliča senlietu kolekcija, Porcelāna
galerija, Kaķu sēta (kolekcija, kas veltīta kaķu tēmai), Aizkalnē –
Raiņa muzejs «Jasmuiža». Drīzumā šiem tūristu iecienītajiem objektiem pievienosies vēl divas kolekcijas, kas veltītas boksam un vecticībniekiem.

Pagājušā gada vidū no ārvalstīm savā dzimtajā pilsētā Preiļos
atgriezās remigrants Raimonds
Šnepsts un izveidoja vietu savam
sapnim un hobijam – boksam. Pagājušā gada 25. septembrī Preiļos
tika atklāts boksa klubs «Boxclub
13th round». Bokss viņam ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, un kopš
kluba atklāšanas, neskatoties uz
ārkārtās situācijas radītajiem apstākļiem, boksa treniņi ir ikdiena
vairākiem desmitiem vietējo bērnu,
jauniešu un pieaugušo. Protams,
piemērojoties situācijai, treniņi
notiek ārā jebkuros laikapstākļos,
bet tas nav mazinājis interesi par šo
sporta veidu. Redzot savu audzēkņu interesi par boksu, Raimonds
pats apguvis tā vēsturi, vēlas ar to
dalīties arī ar citiem. Tādēļ ir radusies doma savākt dažādus priekšmetus, grāmatas, preses izdevumus
vai rakstus, jebko, kas saistīts ar
boksu. Nākotnē ir doma Preiļos

Lauku labumu brīvbodes maijā

Viduslatgales pārnovadu
fonds sadarbībā ar piecām biedrībām maijā īstenos neparastu,
bet būtībā vienkāršu un derīgu
ieceri: lauku labumu brīvbodes.
No 5. maija līdz 31. maijam
Preiļos, Smelteros, Aizkalnē,
Galēnos un Līvānos iedzīvotājiem būs iespēja atdāvināt lauksaimniecības preces un produktus
tiem, kam to vajag, kas labprāt tos
izmantotu. Faktiski brīvbodes darbosies kā lauksaimniecības preču
un produktu ziedojumu un bezatlīdzības maiņas punkts.
Pavasarī, kad iedzīvotāji tīra
pagrabus, revidē uzkrājumus, sēj
un stāda, noteikti paliek pāri gan
sēklas, stādi, mēslojums un melnzeme, gan pērnā gada raža – ievārījumu burkas, marinējumi, kar-

Aicinām iedzīvotājus ziedot sēklas, stādus, stādīšanas materiālu, pērna gada ražu – kas vēl
labs un nav sabojājies, bet ko paši vairs nejaudā apēst.

• Preiļos brīvbodes darbību nodrošinās ģimeņu
atbalsta centrs «Puķuzirnis», t. 25947125
• Preiļu novadā lauku labumus mainīt palīdzēs
divas biedrības: sabiedriskais centrs «Aizkalne»
29988509 un sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš», t. 29583578
• Riebiņu novadā brīvbode darbosies Galēnos,
to kūrēs Galēnu kultūrvēstures biedrība, t. 28362473
• Līvānos varēs mainīties biedrībā «Baltā māja»,
t. 26191652

Lauku labumu brīvbodes īsteno nodibinājums
«Viduslatgales pārnovadu fonds», tās finansiāli
atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.
EEZ un Norvēģijas granta apjoms Viduslatgales
pārnovadu fonda projektam «Labdarības aplis» ir
104 712, 51 EUR eiro.
Par aktivitāti atbildīgs nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds».
Evija Gurgāne,
projekta vadītāja, vlpf@inbox.lv

4

2021. gada aprīlis

Senior, nāc, parunāsim!

Krasi jūtams, ka pandēmijas laiks ir ievilcies. Grūti šo laiku
pārvarēt visiem, arī senioriem. Sakarā ar to jau no pagājušā gada
janvāra Preiļu novada Pensionāru biedrība strādā citādā režīmā.
To var apmeklēt individuāli katru dienu, izņemot sestdienas un
svētdienas. Ir iespējas izmantot esošo bibliotēku, pastrādāt ar
datoru, darboties radoši ar esošajiem materiāliem.
Daudzi atzīstas, cik jūtas vientuļi. Nav ar ko parunāt, apmainīties
domām. Pensionāru biedrība piedāvā individuālas sarunas par dažādām
tēmām senioriem, var aprunāties par savu likteņstāstu, šī brīža problēmām.
Iespējams pieteikties uz sarunu par jebkuru aktuālu tēmu
katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00, zvanot Preiļu novada
Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājai Marijai Briškai, mob.
tel. 26668665.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņa pārcelšanu

Atgādinām iedzīvotājiem, ka nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņš par Preiļu novada administratīvajā teritorijā
esošo nekustamo īpašumu noteikts līdz 2021. gada 15. novembrim.
Lēmums pieņemts 2021. gada 29. janvāra Preiļu novada domes
ārkārtas sēdē, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 5. pantu.
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Aicinājums nākamajiem pirmklasniekiem
un viņu vecākiem

Preiļu 1. pamatskola aicina nākamos pirmklasniekus un viņu
vecākus doties virtuālā ekskursijā pa skolu. Ekskursijas video
varat apskatīt Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu novada pašvaldības
mājas lapās.
Iesniegumu bērna mācību uzsākšanai pamatskolā var uzrakstīt
skolas kancelejā Daugavpils iela 34, Preiļi. Līdzi jāņem dzimšanas
apliecība.

Cienījamie novada iedzīvotāji!

Aicinām līdz 31. maijam piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Preiļu novada priekšrocībām, izaicinājumiem
un izaugsmes redzējumu.
Jau no 1. jūlija mēs būsim jaunā Preiļu novada iedzīvotāji –
novada, kurā apvienosies Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu un
Aglonas pagasta teritorijas.
Mēs visi ceram, ka pārmaiņas nāks par labu novada attīstībai – gan visiem kopā kā sabiedrībai, gan katram iedzīvotājam
un viņa ģimenei individuāli.
Lai uzzinātu Jūsu viedokli par jaunveidojamā Preiļu novada
priekšrocībām, izaicinājumiem un izaugsmes redzējumu,
AICINĀM veltīt 10 MINŪTES, atbildot uz ANKETAS jautājumiem. Atbildes neaizņems daudz laika, bet sniegs viedokli,
kas ir būtisks Preiļu novada turpmākās attīstības plānošanā.
Elektroniski aizpildāmā anketa ievietota Preiļu novada
domes mājas lapā www.preili.lv.
No 26. aprīļa aptaujas anketas pieejamas arī papīra formātā
novadu domēs, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un citās iestādēs.
Paldies par atsaucību!

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

