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Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir Tavā varā,
nest gaismu, kā to sveces dara.

Lai Ziemassvētkos prieks
Jūsu mājās, labestība
un gaišums sirdīs!
Lai radošs, darbīgs un
veiksmīgs 2020. gads!
Preiļu novada dome

Pienācis laiks, kad zvaigžņu putekļi nogulst zem kājām
Un egle mirdz gaiši katrā mājā, –
Kad klusi pa durvīm ienāk gaišs prieks.

Gaišus un sirdsmiera
piepildītus Ziemassvētkus!
Lai labiem nodomiem
un skaistiem notikumiem
bagāts 2020.gads!

Aldis Adamovičs,
LR 13. Saeimas deputāts

Klavdija Zarāne ievēlēta par Preiļu novada
domes priekšsēdētāja otro vietnieku

Lai nodrošinātu Preiļu novada domes
darba nepārtrauktību sakarā ar radušos
situāciju, laikā, kad domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētājas vietnieks
ir aizkavēti pildīt savus amata pienākumus, 2019. gada 27. novembrī Preiļu
novada domes ārkārtas sēdē Nr. 17 par
pašvaldības priekšsēdētāja otro vietnieku tika ievēlēta Klavdija Zarāne.
Domes priekšsēdētāja otrā vietnieka
amatam tika izvirzīts tikai viens kandidāts.
K. Zarāne šajā amatā ievēlēta atklātā balsojumā ar 8 deputātu balsīm «par».
Jaunievēlētais domes priekšsēdētāja otrais vietnieks amata pienākumus veiks domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka
prombūtnes laikā. Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks saņems domes
priekšsēdētāja atalgojumu proporcionāli nostrādāto stundu skaitam.
ārkārtas domes sēdē tika ievēlēti arī domes pastāvīgo komiteju
locekļi, jo katrā komitejā deputātu skaits tika palielināts no pieciem uz
septiņiem.
Savukārt dienu iepriekš, 26. novembrī, Preiļu novada domē tika
sasaukta domes ārkārtas sēde Nr. 16, kurā deputāti veica grozījumus Preiļu
novada pašvaldības nolikumā, kā arī apstiprināja noteikumus «Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, domes priekšsēdētāja otrā vietnieka, pašvaldības
izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu
vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām».
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu novada iedzīvotāji sumināti konkursā
«Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2019»

3. decembrī, kas tiek atzīmēta kā Starptautiskā
cilvēku ar invaliditāti diena, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā tika sumināta Preiļu novada Labklājības
pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja Liene
Gžibovska un Preiļu novada iedzīvotājs Vladimirs
Jeronovičs, kuri tika pieteikti dalībai Latvijas
Republikas tiesībsarga, Invalīdu un viņu draugu
apvienības «Apeirons», kā arī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas konkursā «Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2019». Nominantus sveica Latvijas
Republikas tiesībsargs Juris Jansons, Labklājības
ministre Ramona Petraviča, Invalīdu un viņu draugu
apvienības «Apeirons» vadītājs Ivars Balodis un citas amatpersonas.
Konkurss notiek jau piekto gadu, tomēr Preiļu
novada iedzīvotāji tajā pieteikti pirmo reizi un guvuši
atzinību no konkursa rīkotājiem. L.Gžibovska saņēmusi atzinības rakstu nominācijā «Nodarbinātības veicinātājs» par aktīvu ieguldījumu, pārstāvot personas
ar invaliditāti, to tiesības un intereses. Preiļu novada
Labklājības pārvaldes gatavotajā pieteikumā par Lieni
teikts: «Viņa ir sava amata meistars, kas prot atklāt
talantus, kas mīt cilvēkos ar dzīves pārbaudījumu
bagāžu, kuri, iespējams, atmetuši ar roku domai būt
jelkad vēl noderīgiem, kur nu vēl strādāt darbu, kas
patīk, padodas un ir pieprasīts. Dienas aprūpes centra
vadītājas amatā L.Gžibovska strādā kopš 2012. gada.
Lai arī amata nosaukums skan ļoti formāli un nebūt
nesaistās ar jaunu talantu «atklāšanu», Lienei izdevies
savā darbā integrēt daudz radošu metožu, vadot visdažādākās nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti, kā
rezultātā ļoti daudzi atklājuši sevī prasmes, kuras
ļāvušas viņiem kļūt nodarbinātiem. Liene pratusi piemeklēt darbu, tādējādi attīstot kādu talantu, vairākiem
cilvēkiem ar invaliditāti, kuri iesaistās viņas vadītajās
nodarbībās. Līdzās tam ir darbs ar personām ar garīgās
attīstības traucējumiem. Katra prasme – galda klāšana,
telpas uzkopšana, rīvēšana vai dobju ravēšana, ko
Liene kopā ar kolēģēm Dienas aprūpes centrā prot
attīstīt pieaugušām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, ir kā pamatakmens uz šo cilvēku patstāvības
veicināšanu.»
Tieši L. Gžibovska izvirzījusi konkursa nominācijai «Uzdrīkstēšanās» Vladimiru Jeronoviču, kurš
saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas balvu. Izvēlētā

Priekšplānā – Natālija Skutele-Jeronoviča, otrajā rindā
(no kreisās): Vladimirs Jeronovičs, Liene Gžibovska un
Artūrs Čodars

nominācija ir ļoti atbilstoša tam, ko Vladimirs dara
ikdienā – viņš ir pilnas slodzes vīrs sievai Natālijai,
kura ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā, ir viņas asistents,
pavadot viņu uz dažādām procedūrām, sniedzot
atbalstu sievai Invalīdu biedrības vadītājas darbā, kā
arī uzņemoties rūpes par četrgadnieku dēlu un 8
mēnešus veco meitiņu. Ne viens vien pilsētā būs
pamanījis netradicionālo «vilcieniņu» – Vladimirs ar
dēlu uz pleciem stumj sievu ratiņkrēslā, savukārt sieva
stumj bērnu ratiņus, turot klēpī ģimenes četrkājaino
draugu – mazu sunīti.
Esam gandarīti, ka mūsu novada cilvēki un to
darbs ir ticis pamanīts.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora
vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Labiekārtota SIA «Preiļu slimnīca» teritorija

Biedrība «Latvijas Sarkanais Krusts» ir veiksmīgi realizējusi projektu Nr.17-03-AL21-A019.
2206-000001 «SIA «Preiļu slimnīca» publiski pieejamās āra teritorijas labiekārtošana». Projekts
noslēdzās 11.11.2019.
Projekta ietvaros tika labiekārtota SIA «Preiļu
slimnīca» āra teritorija, izveidojot nepieciešamo
atpūtas zonu dažādām mērķgrupām – Preiļu pansionāta iemītniekiem, slimnīcas klientiem, poliklīnikas
apmeklētājiem, kā arī pārējiem iedzīvotājiem. Projekta
ietvaros tika atjaunota gājēju ietve ar bruģa segumu,
kā arī uzstādīti soliņi, vairākas lapenes un veikti apzaļumošanas darbi. Teritorijas labiekārtošana veicinās
vides sakopšanu, saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī

nodrošinās kvalitatīvu sociālo aprūpi un rehabilitāciju
slimnīcas pacientiem, kas iepriekš nebija iespējama.
Projekts tika iesniegts projektu konkursā ELFLA
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».
Būvdarbus veica SIA «Averita», kas tika izraudzīta iepirkuma rezultātā. Projekta kopējās izmaksas
sastāda 18443,09 EUR, no kurām ELFLA publiskais
finansējums ir 9000,00 EUR, un Preiļu novada domes
līdzfinansējums sastādīja 9443,09 EUR.

Veiktas izmaiņas Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā
6. decembrī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par
grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā, kas apstiprināts ar
2019. gada 5. marta Preiļu novada domes
sēdes lēmumu 1.§ (protokols Nr.3).
Vienbalsīgi, ar 10 klātesošo deputātu
balsīm, tika pieņemts lēmums veikt izmaiņas
Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un
struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā.
Deputāti nolēma ar 2019. gada 9. decembri
iekļaut štatu sarakstā jaunu amata vienību
Preiļu novada Būvvaldē – būvniecības informācijas sistēmas administrators.
Pamatojums jaunas amata vienības izveidošanai ir izmaiņas normatīvajos aktos, kas

nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra visa
būvniecības procesa informācija tiks ievietota būvniecības informācijas sistēmā (BIS),
kas ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības
procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar
būvniecības procesu un reģistriem saistītie
elektroniskie pakalpojumi. BIS darbību
nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 438
«Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi».
Tā kā līdz šim Preiļu novada Būvvaldē
nav bijis tehniskā darbinieka, būvniecības
informācijas sistēmas administratora pienākumos būs darbs ne tikai ar informācijas sistēmu, bet arī visas būvvaldes pārziņā esošās

dokumentācijas kārtošana. Būvniecības
informācijas sistēmas administratora pienākumos ietilps iesniegumu pieņemšana, būvniecības procesa būtības izskaidrošana
saskaņā ar jauno regulējumu, projektu pieņemšana, to reģistrēšana atbilstoši noteiktajai
būvvaldes nomenklatūrai, kā arī būvvaldes
arhīva veidošana, materiālu sagatavošana
būvvaldes sēdēm un sēžu protokolu noformēšana.
Kā informēja Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja, Būvvaldes locekle Vita Biezaite, neskatoties uz elektroniski
iesniegtajiem dokumentiem, parasti rodas
papildu būvniecības procesa saskaņojuma
dokumenti – ar institūcijām vai fiziskām personām, ko arī ir jāapstrādā un jāpievieno

attiecīgajām lietām. Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, vairāku pašvaldību štatos jau iekļauti šāda veida speciālisti.
Saskaņā ar izmaiņām profesiju klasifikatorā deputāti veica izmaiņas arī Attīstības
daļas speciālista amata nosaukumā. Amata
vienības «Konsultants» (inovācijas, bizness)
nosaukums tika precizēts atbilstoši amata
aprakstā paredzētajiem pienākumiem un tika
nomainīts uz amata nosaukumu «Vecākais
komercdarbības speciālists». Jaunā amata
kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru –
2412 03, amata alga saskaņā ar nosaukuma
precizējumu netiek mainīta.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

2019. gada decembris
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Noslēgušās deputātu un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem

No 25. novembra līdz 28. novembrim
Preiļu novadā norisinājās gadskārtējā
pašvaldības deputātu, iestāžu pārstāvju
un speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
Gan šaurākā, gan plašākā lokā sarunas
notika Saunas pagasta Priekuļos un Smelteru
ciematā – Salas pamatskolā, Aizkalnes un Preiļu pagastos, Pelēču pagasta Kultūras namā,
ārdavas saieta namā un Preiļu Kultūras namā.
Tikšanās laikā pagastos piedalījās pašvaldības deputāti, domes izpilddirektors un
domes speciālisti. Pagastu pārvalžu vadītāji
stāstīja par paveiktajiem svarīgākajiem darbiem šī gada laikā, par piedāvātajiem pakalpojumiem un sadarbību ar citām iestādēm
un organizācijām. Sarunas laikā, uzklausot
vietējo iedzīvotāju jautājumus un priekšlikumus, izkristalizējās jomas, kuras jāsakārto,
lemjot par to domē un atrodot pēc iespējas
labākus risinājumus.

Visos pagastos joprojām nepieciešams
piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus mazo lauku ceļu uzlabošanai, kas atkarībā no
laika apstākļiem vairākās vietās dažkārt ir
grūti izbraucami. Papildus ceļu sakārtošanai Preiļu pagastā iedzīvotājiem aktuāls
jautājums ir apgaismojums Līču ciemata
centrā.
Aizkalnes pagastā tikšanās dalībnieki
runāja par ūdens kvalitātes uzlabošanu ciematā, ceļu tīrīšanu no sniega līdz viensētām
un ceļu greiderēšanu. Tika runāts arī par šī
brīža situāciju Preiļu novada domē, kad no
amata pienākumu pildīšanas atstādināti
domes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks.
Saunas pagasta iedzīvotājiem aktuāla ir
apgaismojuma ierīkošana Smelteru un Prīkuļu ciematu centros. Tika runāts par koku
izgriešanu ceļa malā, izglītības iespējām un
darba pieredzes iegūšanu, darbojoties sabied-

riskajās organizācijās. Iedzīvotāji interesējās
arī par bijušās Priekuļu pamatskolas telpu
turpmāko izmantošanu.
Starp ierosinājumiem Pelēču pagastā bija
ārdavas iedzīvotāju vēlme sakārtot autobusu satiksmi no ārdavas uz Preiļiem,
uzstādīt lauku teritorijās vienotas norādes uz
objektiem, zemnieku saimniecībām un viensētām.
Pelēču iedzīvotāji izteica priekšlikumus
ierīkot apgaismojumu Pelēču ciematā,
sakārtot atkritumu šķirošanu, ierīkot gājēju
pāreju pretī veikalam Pelēčos un uzstādīt
ātrumu ierobežojošas zīmes Pelēču pagasta
centrā uz ceļa Preiļi–Daugavpils. Iedzīvotāji
jautāja arī par iespējām tīrīt Dubnas upi un
labiekārtot autobusa pieturu, uzliekot tai jumtiņu. Pelēču pagastā izskanēja arī pateicības
vārdi pašvaldībai par ikdienas darbu un
rūpēm par iedzīvotājiem.
Sarunās ar iedzīvotājiem lauku teritorijās

iesaistījās vairāki domes deputāti. Par ražīgu
darba gadu pašvaldībā stāstīja Maruta Plivda,
paveikto savā pagastā atspoguļoja Valentīna
Madalāne, savukārt par izglītības jautājumiem un iekļaušanos darba tirgū vēstīja
Nadežda Hļebņikova un Klavdija Zarāne.
Juris Želvis informēja iedzīvotājus par
iespējām sakārtot lauku ceļus un pagastu
infrastruktūru. Savu redzējumu par dažādiem
jautājumiem, kas ir deputātu redzeslokā un
skatīti Preiļu novada domē, kā arī par sadarbību izteica domes deputāti Aigars Zīmelis,
Iveta Stare un Ēvalds Vilcāns.
Tikšanās laikā pilsētā domes priekšsēdētāja otrā vietniece Klavdija Zarāne, vairāki
iestāžu vadītāji un speciālisti ar prezentācijas
palīdzību iepazīstināja klātesošos ar šajā
gadā paveikto, ar īstenotajiem un šobrīd aktīvajiem projektiem un pašvaldībai noteikto
funkciju pildīšanu.
Pilsētas iedzīvotāji interesējās par pils
renovācijas gaitu un finansējuma piesaisti
nākamajam renovācijas periodam. Izskanēja
jautājumi par sabiedriskās pirts izveidi Preiļos un ūdens peļķes likvidēšanu uz asfalta
pretī pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa». Nūjošanas entuziastiem aktuāls jautājums bija noskaidrot nūjošanas iespējas renovētajā pilsētas stadionā.
Domes vadība atzina, ka pēc tikšanās ar
iedzīvotājiem ierosinātie jautājumi ir jāpārrunā ar speciālistiem, vairāki no tiem būs
jāvirza izskatīšanai domes deputātiem.
Ar Preiļu novada pašvaldības izveidoto prezentāciju par novadu, ar ko iepazīstinājām tikšanās dalībniekus, ikviens var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā
www.preili.lv.
Maija Paegle

25. novembrī Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā sadarbībā ar Latgales
plānošanas reģionu tika organizēts pasākums «Mazā biznesa iedvesmas brokastis». Tikšanās laikā uzņēmēji, kas
nesen atgriezušies no ārzemēm un tagad
dzīvo un strādā dažādās Latgales pilsētās,
dalījās iegūtajā pieredzē ar Preiļu, Aglonas un Līvānu novada mazā biznesa veicējiem un tiem interesentiem, kuri vēl
tikai lolo ideju par sava biznesa uzsākšanu.
Pasākumu ar uzrunām atklāja Preiļu
novada domes deputāte un uzņēmēja ar
vairāk kā 20 gadu pieredzi Maruta Plivda,
Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante
Ineta Liepniece un Latgales Plānošanas
reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda
Leščinska. Pasākuma turpinājumā sekoja
motivējošas uzņēmēju-remigrantu prezentācijas, kuru laikā preiliete Baiba Volonte

(zīmola «LilCrochetLove» īpašniece), līvāniete Agnese Čakša (keramiķe) un rēzeknietis Igors Nikitins (brīvdabas kafejnīcas
«Fresh Terase» īpašnieks), dalījās stāstos par
atgriešanos dzimtenē, praktiskajiem un emocionālajiem izaicinājumiem uzņēmējdarbībā
un ikdienā.
Pasākuma noslēgumā notika tīklošanās,
kuras laikā esošie un topošie uzņēmēji neformālā gaisotnē apsprieda sev aktuālos jautājumus un veidoja sadarbību.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece uzsvēra, ka šāda formāta tikšanās ir nepieciešamas tieši mazā
biznesa veicējiem, lai iepazītos ar tiem uzņēmējiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm,
uzklausītu viņu pieredzi un zināšanas un pārņemtu nepieciešamo informāciju sava uzņēmuma darbības attīstībā. Par to, ka ir par ko
runāt, liecināja tīklošanās sarunas, kas noritēja visai spraigi. Savukārt, atbraucējiem ļoti

būtiski iepazīties ar vietējiem uzņēmējiem,
lai dibinātu kontaktus un sadarbotos, iepazītu
esošo situāciju. Labas idejas parasti dzimst
diskutējot, nevis apcerot tās vienatnē. Arī
turpmāk katrā šādā tikšanās reizē aicināsim
iedvesmojošus uzņēmējus pastāstīt savu
stāstu, kas uzdrošinātu un rosinātu darboties,

lai arī mūsu un apkārtējos novados paralēli
esošajiem, «ienāktu» jauni pakalpojumi un
produkti.
Klātesošie uzņēmēji atzina, ka šāda veida
atbalsta platforma ir jāievieš kā tradicionāls
pasākums Preiļu novadā.
Jolanta Upeniece

28. novembrī Preiļos viesojās Baltkrievijas robotikas komandu valsts izlases delegācija 50 cilvēku sastāvā, kas bija ceļā no Minskas uz Tallinu, lai no 29. novembra līdz
1. decembrim piedalītos vienās no lielākajām robotikas sacensībām pasaulē.

Vizītes sākumā delegācija tika uzņemta
Preiļu novada domē, ciemiņiem tiekoties ar
Preiļu novada domes otro vietnieci Klavdiju
Zarāni, Preiļu Robotikas kluba vadītāju Juri
Ertu, Preiļu 2. vidusskolas direktori Nadeždu
Hļebņikovu un Preiļu Tūrisma un informācijas centra vadītāju Ivetu Šņepsti. Tikšanās
laikā ar prezentācijas un video starpniecību
viesi tika iepazīstināti ar Preiļu novadu, savukārt turpinājumā notika saruna par iespēju
sadarbības līguma noslēgšanai starp Baltkrievijas asociāciju «Education for Future»
un Preiļu novada pašvaldību. Uz tikšanos
bija ieradies arī asociācijas «Education for
Future» vadītājs Aleksandrs Homičs (Alexander Khomich).
Preiļu Robotikas kluba vadītājs Juris Erts
skaidro, ka sadarbības līgums būtu labs pamats Latvijas un Baltkrievijas valstu turpmākai ciešākai sadarbībai attiecībā uz bērnu
iespējām izbraukt no Latvijas uz Baltkrieviju
un otrādi, lai varētu piedalīties robotikas
sacensībās.
«Mums ir doma ar iespējamo sadarbības
līgumu vērsties Baltkrievijas konsulātā un
uzsākt sarunu par atvieglotu vīzu formēšanu.
Baltkrievijas puse ir atvērta savas pieredzes

sniegšanai, viņiem ir liela pieredze un zināšanu bāze jaunāko bērnu apmācībā robotikas
jomā (dažādi konstruktori, t.sk. Lego), bet
tas, ko viņi vēlas iemācīties mūsu pusē, ir
elektronika. Sadarbības līgums būtu abpusēji
izdevīgs kopēja mērķa sasniegšanai – lai
bērni abās valstīs iegūtu padziļinātākas zināšanas robotikas jomā,» vēsta J. Erts.
Vizītes turpinājumā delegācija viesojās
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Skolas
direktore Ligita Pauniņa un skolēnu parlamenta pārstāvji viesus iepazīstināja ar skolu.
Ciemiņiem interesēja klātienē apskatīt skolu,
kuras audzēkņiem ir spoži panākumi robotikas čempionātos. Kaimiņvalsts kolēģi bija
pārsteigti par mācību iestādes moderno aprīkojumu, izskanēja daudz jautājumu skolas
direktorei, pedagogiem un skolēnu parlamenta pārstāvjiem. Īpašu interesi pedagogos
piesaistīja elektroniskais mācību žurnāls.
Vizītes izskaņā viesi izteica pateicību par
iespēju iepazīties ar viesmīlīgo Preiļu novadu
un robotikas apmācības pieredzi ģimnāzijā, kā arī izteica vēlēšanos apmeklēt Preiļus vēlreiz ar iespēju paciemoties tūrisma
objektos.
Jolanta Upeniece

Tīklojas uzņēmēji-remigranti

Preiļos viesojās delegācija no Baltkrievijas
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI
12. Svītrot saistošo noteikumu 65. punkta otro teikumu.

APSTIPRINāTI
ar Preiļu novada domes
2019. gada 26. novembra ārkārtas sēdes lēmumu,
protokols Nr.16, 1. §

13. Izteikt saistošo noteikumu 68. punktu sekojošā redakcijā:
«68. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos
līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz trīs tūkstošus euro,
slēdz pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks.»

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/9
«Grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos
nr. 2009/1 «Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

14. Izteikt saistošo noteikumu 70. punktu sekojošā redakcijā:
«70. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā pulksten 15.00, ja ar
Domes lēmumu vai Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai otrā vietnieka rīkojumu nav noteikts cits sēdes laiks.»

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

15. Izteikt saistošo noteikumu 71. punktu sekojošā redakcijā:
«71. Domes kārtējās sēdes var sasaukt Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks
vai otrais vietnieks, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Domes sēde var
notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no deputātiem. ārkārtas sēdes sasauc likumā un
šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.»

Izdarīt Preiļu novada domes 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2009/1
«Preiļu novada pašvaldības nolikums» (turpmāk tekstā – sasitošie noteikumi) šādus
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu sekojošā redakcijā:
«16. Domes priekšsēdētājam ir vietnieks un otrais vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots. Domes priekšsēdētāja vietnieka amatalgu nosaka Dome. Domes
priekšsēdētāja otrais vietnieks saņem Domes priekšsēdētāja atalgojumu proporcionāli nostrādāto stundu skaitam.»

16. Izteikt saistošo noteikumu 76. punktu sekojošā redakcijā:
«76. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai otrais vietnieks:
76.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz Domes sēdi;
76.2. pārliecinās par kvoruma esamību;
76.3. dod vārdu ziņotājam;
76.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
76.5. vada debates (dod vārdu deputātiem, kuri piedalās debatēs, atklāj un slēdz debates);
76.6. ierosina jautājumu nobalsošanu;
76.7. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde
jāturpina citā dienā;
76.8. var nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu izskatīšanu domes priekšsēdētāja
vietniekam vai attiecīgās komitejas vadītājam;
76.9. veic citas darbības, lai nodrošinātu normatīvo aktu un šī nolikuma ievērošanu.»

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.1 punktu sekojošā redakcijā:
«16.1 Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks:
16.1 1. Domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā pilda
Domes priekšsēdētāja pienākumus;
16.1 2. veic citus uzdevumus saskaņā ar šo nolikumu, Domes lēmumiem vai Domes
priekšsēdētāja rīkojumiem.»

3. Izteikt saistošo noteikumu 25.punktu sekojošā redakcijā:
«25. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, otrais vietnieks un citas vēlētas
pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi centrālās administrācijas darbinieki
saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Preiļu novada domes lēmumiem,
Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumu un Darba koplīgumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.»

17. Izteikt saistošo noteikumu 80. punktu sekojošā redakcijā:
«80. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības
iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties Domes sēdi ne
vēlāk, kā 10 minūtes, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē Domes
sēdes.»

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.14. punktu sekojošā redakcijā:
«25.1 4. Domes priekšsēdētāja otrajam vietniekam – saistošo noteikumu 16.1 punktā
noteiktajos gadījumos.»
5. Izteikt saistošo noteikumu 26. punktu sekojošā redakcijā:
«26. Dome no deputātiem ievēlē šādas komitejas:
26.1. Finanšu komiteja 7 (septiņu) locekļu sastāvā;
26.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 (septiņu) locekļu sastāvā;
26.3. Infrastruktūras un novada attīstības komiteja 7 (septiņu) locekļu sastāvā.
Dome var izveidot arī citas komitejas un noteikt to locekļu skaitu.
Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem
ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja.»

18. Izteikt saistošo noteikumu 83. punktu sekojošā redakcijā:
«83. Dome lēmumu projektus un citus jautājumus apspriež saskaņā ar Domes sēdes
darba kārtību. Domes kārtējās sēdes darba kārtību izsludina Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai otrais vietnieks. Domes ārkārtas sēdes darba kārtību likumā noteiktā
kārtībā izsludina Domes priekšsēdētājs vai ārkārtas sēdes ierosinātājs.»

19. Izteikt saistošo noteikumu 95. punktu sekojošā redakcijā:
«95. Ja iesniegti labojumi lēmuma projektā, vispirms balso par labojumiem. Ja iesniegti
vairāki labojumi vienā lēmuma projektā, vispirms balso par labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās
pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, vadītāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem Domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs.»

6. Izteikt saistošo noteikumu 43. punktu sekojošā redakcijā:
«43. Komitejas sēdes protokolē. Protokolu paraksta komitejas vadītājs un visi klātesošie
komitejas locekļi.»

7. Izteikt saistošo noteikumu 45. punktu sekojošā redakcijā:
«45. Komitejas sēdes darba kārtību izsludina komitejas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Komitejas lēmumu projektus un citus jautājumus apspriež saskaņā ar komitejas sēdes darba kārtību. Komiteja apspriež tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā komitejas darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi
tad, ja tam piekrīt vairāk kā puse no klātesošajiem komitejas locekļiem.»

20. Izteikt saistošo noteikumu 99. punktu sekojošā redakcijā:
«99. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, domes
priekšsēdētāja otrā vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta pārvaldes
vadītāja vai pagasta pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso
ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem, saskaņā ar
Domes apstiprināto kārtību.»

8. Izteikt saistošo noteikumu 46. punktu sekojošā redakcijā:
«46. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu
var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības
telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs (un viņa vietnieks) jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru centrālās administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, vai tā vietnieku, vai otro vietnieku, un izpilddirektoru.»

21. Izteikt saistošo noteikumu 107. punktu sekojošā redakcijā:
«107. Domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja otrajam vietniekam, Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā saostošo noteikumu 161. punktā noteiktajos gadījumos, vienu reizi
nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiks – otrdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00, Domes
priekšsēdētāja vietniekam – trešdienās no plkst.14.00 līdz 17.00 un pašvaldības izpilddirektoram – pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00.
Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos,
par ko informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama domes interneta mājas
lapā.
Institūciju vadītāji un centrālās administrācijas atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem
saskaņā ar Domes priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un publicējams domes interneta mājas lapā.»

9. Izteikt saistošo noteikumu 58. punktu sekojošā redakcijā:
«58. Pēc saskaņojuma par nosūtīto lēmuma projektu saņemšanas atbildīgais darbinieks,
kurš tehniski apkalpo komiteju, par to informē komitejas vadītāju. Komitejas vadītājs iekļauj
attiecīgu jautājumu komitejas darba kārtībā un nosaka, kuri speciālisti uzaicināmi uz komitejas sēdi.»

10. Izteikt saistošo noteikumu 60. punktu sekojošā redakcijā:
«60. Ja komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem
lēmuma projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas vadītājs vai kāds no komitejas
locekļiem.»

22. Izteikt saistošo noteikumu 110. punktu sekojošā redakcijā:
«110. Iesniegumu reģistrēšanu organizē centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciālists. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram
pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek
iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti
iekšēji normatīvi akti.»

11. Izteikt saistošo noteikumu 63. punktu sekojošā redakcijā:
«63. Līgumus pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs (viņa prombūtnes
laikā priekšsēdētāja vietnieks vai otrais vietnieks saistošo noteikumu 16.1 punktā noteiktajos gadījumos), Domes izpilddirektors vai persona uz Domes priekšsēdētāja pilnvaras pamata. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu, kas sastāda ne vairāk, kā trīs tūkstoši euro.
Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami,
lai nodrošinātu centrālās administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz trīs tūkstošus euro, pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai centrālās administrācijas
amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.»

23. Izteikt saistošo noteikumu 121. punktu sekojošā redakcijā:
«121. Domes izdotos administratīvos aktus un/vai faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.»
24. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu sekojošā redakcijā:
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Esi imūns, vakcinējies!

25. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu sekojošā redakcijā:

5. pielikums
Preiļu novada pašvaldības
2009. gada 1. jūlija nolikumam

SIA «Preiļu slimnīca» atgādina, ka no šī gada oktobra mēneša gripas vakcīna
ir iekļauta valsts imunizācijas programmā, līdz ar to ir bezmaksas un pieejama
ikvienam Latvijas bērnam un topošajai māmiņai.
SIA «Preiļu slimnīca» uzsver, ka gripas vakcinācija grūtniecēm ir īpaši svarīga, jo
īpaši trausla attiecībā uz gripu ir mazu bērnu un grūtnieču veselība. Ne velti tieši šīs
grupas pieder pie augstākas saslimstības un komplikāciju riska grupām, kurām valsts
tagad kompensē gripas vakcīnu 100% apmērā.
Vakcinēšanās pret gripu iespējama jau no pirmā grūtniecības trimestra – tas neradīs
draudus ne auglim, ne mātei, tieši otrādi – pasargās gan grūtnieci, gan augli un vēlāk –
jaundzimušo bērniņu līdz pat 6 mēnešu vecumam un pašu jauno māmiņu.
Informējam, ka visiem bērniem, kuri pieder jebkurai riska grupai attiecībā uz
gripas infekciju, joprojām tiek nodrošināta 50% gripas vakcīnas kompensācija
no valsts līdzekļiem.
Labu veselību un pacientu labā pieņemtus lēmumus vēlot,
SIA «Preiļu slimnīca»

Sabiedriskās organizācijas un biedrības (nodibinājumi),
kurās Preiļu novada pašvaldība ir dalībnieks (biedrs)

1. Biedrība «Latgales reģionālās attīstības aģentūra»
2. Biedrība «Latvijas atkritumu saimniecības asociācija»
3. Biedrība «Latvijas Pašvaldību savienība»
4. Biedrība «Preiļu rajona partnerība»
5. Biedrība «Eiroreģions «Ezeru zeme»»
6. Biedrība «Bāriņtiesu asociācija»
7. «Lauku bibliotēku atbalsta biedrība»
8. Biedrība «Izpilddirektoru asociācija»
9. Biedrība «Tūrisma asociācija»
10. Biedrība «Sporta skolu direktoru padome»
11. Biedrība «Reģionālo attīstības centru apvienība»

Preiļu robotikas kluba dalībniekiem
teicami rezultāti pasaules lielākajās
robotikas sacensībās «Robotex 2019»

Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks K. Zarāne

26.11.2019.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2019/9 projektam
««Grozījumi Preiļu novada domes 2009. gada 1. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.2009/01
«Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

No 2019. gada 29. novembra līdz 2. decembrim Preiļu robotikas kluba komanda
piedalījās vienās no lielākajām robotikas
sacensībām pasaulē «Robotex 2019», kas
jau 19. reizi notika Igaunijas galvaspilsētā
Tallinā (Saku Suurhall sporta hallē). Kopā no daudzām pasaules valstīm sacensībās piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieki.
Preiļu robotikas kluba komandu, kuras
vairāki dalībnieki pārstāv arī Robotu skolu, pārstāvēja Edīte Meikulāne, Solvita
Ragauša, Rinalds Pākste, Dinārs Kemzāns, Matīss Buks, Aldis Buks, Armands
Upenieks, Matīss Dambītis.
Galvenā sacensību diena mūsu komandai bija sestdiena, kurā dalībnieki startēja ar
Mini sumo un Folkrace robotiem. Kad pagājušajā gadā mūsu dalībnieki uzvarēja šajās
abās disciplīnās mēs domājām, ka labāk
nevar būt, taču kļūdījāmies, jo šogad mūsu
robotu būvētāji startēja vēl labāk.
Folkrace disciplīnā vecākajā grupā
Matīss Buks un Aldis Buks ļoti spraigā
sacensībā izcīnīja 1. vietu, atstājot vietu uz
zemāka pjedestāla pakāpiena folkrace disciplīnas izgudrotājam no Zviedrijas, kurš ir
vairākkārtējs Zviedrijas čempions. Līdz ar
šo panākumu Matīss un Aldis ir kļuvuši par
divkārtējiem Robotex čempioniem, uzvarot
2 gadus pēc kārtas!
Folkrace disciplīnā jaunākajā grupā
Dinārs Kemzāns un Rinalds Pākste izcīnīja
2. vietu.
Mini sumo disciplīnā Matīss Buks un
Armands Upenieks izcīnīja 1. un 2. vietu.
Matīss Dambītis, Armands Upenieks,
Matīss Buks un Māris Bečs (PVĢ absolvents) ar Robotu skolas atbalstu sacensībās startēja ar Mega sumo robotiem, kur
Matīsa Dambīša startētais robots izcīnīja
godpilno, bet sāpīgo 4. vietu (līdzīgi kā
pagājušajā gadā)! Uz goda pjedestāla liedza kāpt spēcīgā Megasumo izlase no
Polijas.

Vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem
«Apotheka» aptiekā Preiļos
pieejams zīmju valodas tulks

Daudzās «Apotheka» aptiekās visā Latvijā šobrīd jau pieejams tiešsaistes zīmju
valodas tulks. Preiļos zīmju valodas tulka pakalpojums darba dienās pieejams
«Apotheka» aptiekā Tirgus laukumā 5.
Saziņa ar tulku notiek attālināti, izmatojot videozvana funkciju, un tas pieejams
darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet pirmdienās – līdz plkst. 19.00.
«Aptieka ir nozīmīga daļa no primārās veselības aprūpes sistēmas, tāpēc konsultācijai
ar farmaceitu, piemēram, lai uzklausītu simptomus, saņemtu norādes par zāļu lietošanu
vai to savienojamību ar citiem medikamentiem, jābūt pieejamai ikvienam viegli saprotamā veidā. Tagad, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, tas ir iespējams. Vājdzirdīgi un
nedzirdīgi cilvēki, protams, arī līdz šim apmeklējuši aptiekas – nākot uz aptieku ar jau
iepriekš sagatavotu lapiņu, kur uzrakstīts viss nepieciešamais. Šādā veidā cilvēks saņem
medikamentu, taču tas nenodrošina iespēju veikt farmaceitisko aprūpi, kas nepieciešama
pat pašās vienkāršākajās situācijās,» stāsta «Apotheka» valdes loceklis Jānis Kūliņš.
Latvijā zīmju valodu saziņai izmanto vairāk nekā 2000 vājdzirdīgi un nedzirdīgi
cilvēki, kuri ik dienas saskaras ar ierobežojumiem saņemt dažādus pakalpojumus, tostarp
farmaceita konsultāciju. Tāpēc turpmāk saziņai ar farmaceitu Latvijas Nedzirdīgo
Savienības Rehabilitācijas centra zīmju valodas tulku nodaļa nodrošina iedzīvotājiem
tiešsaistes zīmju valodas tulka pakalpojumu.
Zīmju valodas tulka fiziskās pieejamības nodrošināšana ir tikai pats sākums. Tāpat
kā visām jaunām lietām, arī šai būs nepieciešams laiks paradumu maiņai, lai turpmāk,
dodoties uz aptieku, pildspalvu un blociņu atstātu mājās.
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Solvitas un Edītes folkrace robots priekšsacīkstēs bija labākais, taču sacensību pusfināla braucieni diemžēl nebija pietiekami
veiksmīgi, kas liedza ieņemt vietu finālā.
Prieks par sasniegtajiem rezultātiem un
to, ka ģimnāzijas absolventi un Preiļu robotikas entuziasti Armands Upenieks, Matīss
un Aldis Buki, Matīss Dambītis un Māris
Bečs strādā vienotā komandā, lai ar panākumiem mūs patīkami pārsteigtu dažāda
līmeņa sacensībās. Japānas sacensības ir
prestižākās Mega Sumo sacensības pasaulē.
Trīs dienu garumā sacensībās guvām
daudz un dažādus iespaidus. Lūk ko par piedzīvoto saka ģimnāzisti Edīte, Solvita, Rinalds, Dinārs:
«Lielākajai daļai no mums šāda veida
sacensības bija pirmo reizi. Tā kā tās bija
starptautiskās un vienas no lielākajām sacensībām, tad tas deva vēl lielāku uztraukumu,
stresu, jo vajadzēja pārstāvēt Latviju. Tas
radīja paliekošas un fantastiskas atmiņas.
Visi komandas biedri atzīst, ka dalība sacensībās lika vairāk satuvināties, uzticēties viens
otram, vēl vairāk sadraudzēties. Dalībnieki uzskata, ka sacensībās bija jātiek galā ar
ļoti grūtām situācijām un jāizdomā, ko darīt
un kā rīkoties.
Piedaloties sacensībās, katrs redzēja
nepilnības savos robotos un guva idejas
jaunu robotu būvēšanai, un tagad tikai vajag
kārtīgu degsmi un laiku ideju realizācijai.
Komandai ļoti patika mini ekskursija «iRobot» un «Robotu skolā» Rīgā, kur varējām
redzēt, kā tur tiek būvēti roboti. Dalībnieki
apgalvo, ja būtu iespēja kaut ko mainīt, neko
nemainītu un, ja vajadzētu vēlreiz braukt –
brauktu.»
Dalība sacensībās bija iespējama ar
Preiļu novada domes un Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas finansiālu atbalstu.
Juris Erts,
Preiļu robotikas kluba
darba organizators

Preiļu novada VÇSTIS

Aicinām pieteikties konkursam
«Skaistākais Ziemassvētku noformējums»

Preiļu novada dome aicina privātmāju īpašniekus, daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iedzīvotājus, uzņēmumus, valsts un pašvaldības
iestādes piedalīties skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējumu konkursā «Skaistākais Ziemassvētku noformējums».
Konkursam jāpiesakās līdz 19. decembrim, aizpildot pieteikuma
veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai pagastu pārvaldēs.
Konkursa «Skaistākais Ziemassvētku noformējums» objektu izvērtēšana norisināsies 2019. gada 20. decembrī un 23. decembrī. Konkursa
uzvarētāju apbalvošana notiks ikgadējā Uzņēmēju pasākumā 2020. gada
februārī.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.preili.lv, turpat
ir atrodama arī pieteikuma veidlapa.
Papildu informācija, zvanot Vitai Biezaitei, tālrunis – 28367578.

Aicinām piedalīties aptaujā cilvēkus,
kuri dzīvo ārpus Latvijas
un potenciālos remigrantus

Projektā «Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā»
Preiļu pašvaldība veic aptauju cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas
un potenciālajiem remigrantiem. Ar anketas starpniecību aicinām
atbildēt uz dažiem jautājumiem. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti
tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas anketa pieejama
www.preili.lv
Aktivitāte notiek Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.–2021. gadam «Diasporas
likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai «Reģionālās remigrācijas koordinators») ietvaros.

Projekta «Open Landscape»
īstenošanas gaita

Preiļu novada dome turpina īstenot Projektu LLI-306 „Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos,
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus» (OPEN
LANDSCAPE) kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas un
Latvijas.
Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāts Dabas lieguma «Pelēču ezera
purvs» dabas aizsardzības plāns sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas botāniķu biedrību. Atbilstoši dabas aizsardzības plānam šajā ziemas sezonā tiek plānots veikt Pelēču ezera purva apsaimniekošanas darbus – krūmu un jauno koku izciršanu un to izvešanu no
purva. Pirms apsaimniekošanas darbu uzsākšanas notiks arī vienas
dienas seminārs purvu īpašniekiem un apsaimniekotājiem par ilgtspējīgu
purvu apsaimniekošanu.
Projekta ilgtspējai un dabas tūrisma attīstībai Preiļu novadā ir sagatavots tehniskais projekts izziņas takas (stāvlaukums, stendi, taka ar
koka segumu, skatu platforma) izveidei Dabas liegumā «Pelēču ezera
purvs», ko saskaņā ar vienošanos izveidos AS «Latvijas valsts meži»
pēc projekta beigām.
Projekta ietvaros ir izdoti 2 bukleti par purviem: «Purvā līdz ausīm»
un «Dabas daudzveidība purvā», kuri ir pieejami Preiļu novada domes
mājas lapā: www.preili.lv
Nākošā gada martā Preiļos tiek plānota projekta noslēdzošā konference, kurā ir paredzēts prezentēt projekta partneru kopīgi sasniegtos
rezultātus, kā arī apspriest ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodes dabas
daudzveidības saglabāšanai.

Par projektu
Projekts «Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu
reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus» (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no
2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Projekta mērķir ir
izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai
Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos. Preiļu novada dome ir viens no
sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu
un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta
partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka
direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un
Viesītes novada pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84
eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums –
318 212,63 eiro, Preiļu novada domes projekta budžets 65 444,11 eiro.
Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv
Inese Matisāne,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gada decembris

Preilietis Igors Kolosovs saņem
inženiera Jāņa Lintera fonda apbalvojumu

8. novembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, atzīmējot
140. gadadienu kopš Latvijas
radiofonijas pamatlicēja Jāņa
Lintera dzimšanas, nodibinājums «Inženiera Jāņa Lintera
fonds» svinīgajā ceremonijā godināja 18 Jāņa Lintera fonda
laureātus.
Svinīgajā sarīkojumā tika godināts preilietis, VAS «Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs» darbinieks Igors Kolosovs, kurš tika
apbalvots ar elektronisko sakaru
nozarē augstāko profesionālo apbalvojumu – inženiera Jāņa Lintera
Atzinības rakstu, prēmiju un piemiņas medaļu par personisko ieguldījumu Latvijas televīzijas un
radio infrastruktūras ilgtspējas
nodrošināšanā.
Jāņa Lintera fonda apbalvojums ir atzinība un pateicība par

No kreisās: inženiera Jāņa Lintera fonda valdes locekle Sandra Lielmeža,
Igors Kolosovs, Latvijas Sakaru arodbiedrības valdes locekle Katrīna Hohberga

izciliem nopelniem Latvijas elektronisko sakaru attīstībā un ekspluatācijā. Apbalvojumu piešķir
katru gadu.

Preiļu novada dome apsveic
Igoru Kolosovu ar augstā apbalvojuma saņemšanu!
Jolanta Upeniece

Pašvaldība sveic dimanta kāzu jubilārus

Preiļu iedzīvotāju Staņislava
un Skaidrītes Brišku laulība reģistrēta 1959. gada 28. septembrī
Rīgā, bet šobrīd abi jau gandrīz
četrus gadus par savu dzīves
vietu izvēlējušies Preiļus. Brišku
ģimeni Dimanta kāzās sveica
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietniece sociālajos jautājumos Irēna Stašulāne.
Staņislavs un Skaidrīte Briškas savus darba gadus aizvadījuši
Rīgā. Iepazinušies, strādājot uzņēmumā VEF, nodibinājuši ģimeni,
un pēc aktīvajām darba gaitām
ieradušies uz dzīvi Latgales pusē.
Kaut gan Skaidrīte dzimusi Vestienā, tomēr abi par nākamo dzīvesvietu izvēlējušies Staņislava
dzimto pusi – Galēnus, no kurienes
pēc vairākiem gadiem pārcēlušies
uz Preiļiem.
Abiem jubilāriem ir kopīgas
intereses – kultūras dzīve, mūzika,
teātru un koncertu apmeklējumi.
Šobrīd, dzīvojot Preiļos, Skaidrīte
un Staņislavs ir iekļāvušies

kopienas aktivitātēs. Abi ir čakli
lasītāji un regulāri apmeklē bibliotēku, kopā ar preiliešiem ir apceļojuši Latvijas bibliotēkas un
apmeklējuši Rundāles pili.
Neskatoties uz dažādiem dzīves

pārbaudījumiem, Skaidrīte un Staņislavs Briškas ir saglabājuši inteliģenci, gaišumu, pozitīvismu un
atklāj kopdzīves svarīgu nosacījumu – prasmi dažkārt piekāpties.
Maija Paegle

Preiļu parkā 2018. gada vasarā tika veikta arboristu-speciālistu vadīta koku apsekošana,
kuras laikā tika apzināti esošie
parka dižkoki. Darbu laikā tika
fiksēta katra dižkoka atrašanās
vieta, izmēri, suga, piešķirts dižkoka numurs, novērtēts katra
koka stāvoklis un nepieciešamie
kopšanas darbi, kuri tika veikti
decembra mēnesī.
Pēc apsekošanas tika konstatēts,
ka parka teritorijā atrodas 9 Valsts
nozīmes dižkoki, kā arī vairāki
koki, kuri ir vērtējami kā Vietējās
nozīmes dižkoki. Šī gada aprīlī
Preiļu novada domes sēdē tika piešķirts Vietējās nozīmes dižkoka
statuss 7 kokiem. Minētie 16 parka koki ir apzīmēti ar speciālām
atpazīstamības zīmēm – ozolkoka
lapām.
Koki atrodas izklaidus visā parka teritorijā, kas ļāva izveidot dižkoku taku, kura aptver visu parku. Dižkoku taka šogad tika izveidota kā viena no aktivitātēm ERAF
projektā «Rīteiropas vērtības»
(Nr.5.5.1.0/17/I/007).
Dižkoku taka parkā sākas netālu no vēsturiskā Zirgu staļļa drupām,
ejot uz Kapelas pusi. Takai pie katra koka ir uzstādīts informatīvais
stends ar informāciju par konkrēto
dižkoku un norādi uz QR kodu,

kuru noskenējot ar savu android
sistēmas viedierīci, var atvērt dižkoku takas mobilo aplikāciju. Dižkoku mobilās aplikācijas informācija tiek piedāvāta vairākās valodās,
tādējādi veicinot arī ārvalstu tūristu
un parka apmeklētāju iespējas
izzināt Preiļu parku, tā dabu un
vēsturi. Sniegto informāciju var
lasīt latviešu, lietuviešu, krievu,
poļu, angļu un vācu valodās.
Dižkoku mobilajā aplikācijā ir
iespēja uzzināt informāciju par

Preiļu parku, tā vēstures faktiem,
kokiem un dabu. Papildus pie katra
koka tiek uzdots jautājums, kura
atbildi var uzzināt pie nākamā dižkoka, tādējādi pārbaudot savas zināšanas. Lai pastaiga dižkoku takā
būtu atraktīvāka, pie katra koka
tiek piedāvāta sportiska, jautra vai
fiziska aktivitāte, kuru var veikt
gan grupā, gan individuāli.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa
un parka vadītāja

g

Tapusi jauna un mūsdienīga Preiļu parka
dižkoku taka, kopā ar mobilo aplikāciju

6

Preiļu novada VÇSTIS

Aizvadīts Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā

7. decembra rītā sen neredzēta dzīvība kūsāja
Preiļu 2. vidusskolas vieglatlētikas manēžā. Uz tradicionālo Preiļu novada atklāto ziemas čempionātu
vieglatlētikā pulcējās ne tikai Latgales reģiona
«karalienes bruņinieki», bet tālais ceļš nebiedēja
arī Ogres novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
un Murjāņu sporta ģimnāzijas atlētus. Sportisti
mērojās spēkiem divās vecuma grupās – jaunatne
(2004. gada dzimušie un jaunāki) un pieaugušie
(2003. gadā dzimuši un vecāki), kuri sacentās
astoņās vieglatlētikas disciplīnās.
Spēcīgi jaunie vieglatlēti bija ieradušies no Latvijas
sportistu kalves – Murjāņiem, kas atspoguļojās gan
rezultātos, gan arī izcīnītajās vietās. Jānis Šķēle triumfēja trijās disciplīnās: 60 m/b – 8,5, tāllēkšanā – 6 m
52 cm un augstlēkšanā – 185 cm. Savu varētprasmi
apliecināja arī murjāniešu sprinteri Linards Pauliņš
un Patrīcija Ozoliņa, izcīnot uzvaras 60 m distancēs
attiecīgi ar 7,0 un 7,6 sekundēm. Nevarēja nepamanīt
arī jaunās vieglatlētes Elīzes Lembergas meistarību,
kura atzīmējās ar uzvarām 60 m/b – 9,3 un tāllēkšanā – 5 m 42 cm.
Daudzas godalgas aizceļoja arī uz Daugavpils
novada Bērnu un jauniešu sporta skolas vieglatlētu

«apcirkņiem». Nav iemesla sūdzēties arī Rēzeknes,
Krāslavas, Dagdas, Viļānu un Mālpils veiksmīgākajiem atlētiem.
Bet kā tad ir veicies mūsējiem? Godalgoto vietu
ieguvēju ir daudz, un interesenti labprāt var «paķimerēties» www.athletics.lv mājas lapas sadaļā «Sacensību
kalendārs», lai atrastu interesējošo rezultātu. Gribas
izcelt šoreiz izcilāko rezultātu īpašniekus un, lai man
piedod tas, kurš šoreiz būs nepamanīts. Ar uzvarām savās vecuma grupās atzīmējās Raivo Liniņš –
1000 m soļošana, Jānis Bečs – lodes grūšana, Sofja
Kirillova – 1000 m soļošana. Sudraba godalgas Laurim Šmeikstam – 60 m, Sofijai Dolgā – tāllēkšana,
Daniilam Kožemjakinam – augstlēkšana, Unai Kraupšai un Raivim Žiharam – 1500 m, Dāvim Salcēvičam – 1000 m soļošana. Bronzas godalgas ar atzīstamiem rezultātiem izcīnīja Andis Briška – 60 m/b, tāllēkšanā un Līva Saleniece tāllēkšanā.
Jaunie vieglatlēti turpina gatavoties ziemas sezonas
galvenajiem startiem – Latvijas čempionātam, kur, pa
ceļam uz to, paredzēti starti mazāk nozīmīgās sacensībās, lai pārbaudītu savu gatavību.
Paldies savējo tiesnešu brigādei, kura ar uzticētajiem pienākumiem veiksmīgi tika galā! Veiksmīgu un
panākumiem bagātu jauno vieglatlētikas sezonu!

Sportisko prasmi rāda paši jaunākie džudo sportisti

2019. gada decembris

Labi rezultāti kārtējā džudo turnīrā

Attēlā (no kreisās): 1. vietas ieguvējs Iļja Volkovs un treneris Aleksejs Sapegins

24. novembrī BJBS «Rīga» sporta kompleksā «Daugavas sporta
nams» norisinājās 12. Dinamo LAT Feelfree.lv kausa sacensības džudo.
Sacensībās piedalījās no 2006. gada līdz 2011. gadam dzimušie
jaunie džudo sportisti – gan meitenes, gan zēni.
Preiļu džudo kluba treneris Aleksejs Sapegins informēja, ka no Preiļu
jaunajiem censoņiem lielisku rezultātu parādīja Iļja Volkovs, iegūstot
1. vietu savā vecuma grupā.
Sveicam uzvarētāju un novēlam sportistiem veiksmīgus turpmākos
startus!
Piedalīšanās kārtējā džudo turnīrā parādīja preiliešu gatavību mēroties
spēkiem ar Latvijas spēcīgākajiem sportistiem un veicināja aktīva un
veselīga dzīvesveida izvēli.

Spēļu vakars Jauniešu centrā

19. decembrī, sagaidot Ziemas brīvdienas, aicinām uz SPĒĻU
VAKARU Jauniešu centrā «Četri».
Programmā: plkst. 16:00 – Fliiper turnīrs, plkst. 16:30 – galda
futbola turnīrs, plkst. 17:00 – novusa turnīrs.
Pieteikšanās – 10 minūtes pirms turnīra starta!
Nāc trenēties jau tagad!

Izskanējis kārtējais Makšķernieku
stāstu vakars Preiļos

6. un 7. decembrī Rīgā, Ziemeļvalstu ģimnāzijas sporta zālē, norisinājās KYODAI džudo turnīrs, ko organizēja Džudo klubs «Kyodai».
Sacensībās piedalījās zēni un meitenes U7 (2013.
dzimšanas gads), U8 (2012. dzimšanas gads), U9
(2011. dzimšanas gads), U10 (2010. dzimšanas gads),
U11 (2009. dzimšanas gads) un U13 (2007.–2008.
dzimšanas gads) grupās.
Kārtējo reizi apsveicami rezultāti turnīrā gūti

Preiļu džudo kluba jaunajiem sportistiem. 1. vietu
savā vecuma grupā izcīnīja Aleksandrs Kokaļs,
Kristers Pastars un Vitālijs Belovs. 2. vietā ierindojās
Ksenija Ivanova. 3. vieta preiliešiem Katerinai Ivanovai, Renatam Grigorjevam un Dominikam Verzem.
1.–3. vietu ieguvēji visās vecuma grupās saņēma
medaļas, diplomus un piemiņas balvas. Visi sacensību
dalībnieki piedalījās arī loterijā, kurā tika izspēlētas
balvas no «Džudiņa kausa» sponsoriem.

Novembra nogalē Preiļu novada BJSS sporta
zāle pulcināja volejbola cienītājus, kuri piedalījās
Preiļu novada čempionātā volejbolā.
Turnīrs pulcēja sešas komandas, kuras, dienas
garumā mērojoties spēkiem, katra ar katru noskaidroja
meistarīgāko. Aktīvi čempionātā iesaistījās kaimiņi –
Vārkavas novada volejbola draugi, uzliekot divas
komandas (Vecvārkava un Rimicāni). Galarezultātā
uzvaras laurus un kausu savā īpašumā ieguva mājnieku
spēcīgi nokomplektētā komanda «Preiļi». Otrajā vietā,

ka ar sistemātiskiem treniņiem sportisko formu noturēt
var ilgstoši, sevi apliecināja «Veterāni». Trešajā vietā
ciemiņi – «Rimicāni».
Tālākajās vietās sarindojās: «Vecvārkava», JEPVĢ
un «Dieva nepieņemtie». Katras komandas vērtīgākais
spēlētājs savā īpašumā ieguva piemiņas statueti.
Volejbola interesentiem 21.decembrī Preiļu novada
BJSS, Preiļu 1.pamatskolas un JEPVĢ sporta zālēs
būs iespēja vērot senioru spēkošanos tradicionālajā
«Ziemassvētku ieskaņu kausa» turnīrā.

Noslēdzies novada čempionāts volejbolā

6. decembrī Preiļu Kultūras namā interesentus aicināja gadskārtējais tradicionālais Makšķernieku stāstu vakars. Šoreiz Preiļos
viesojās raidījuma «Copes garša» veidotājs, Latvijas čempionātu
spiningošanā dalībnieks Armands Ērglis un portāla «Copes lietas»
eksperts, publikāciju autors, daudzu makšķerēšanas sacensību dalībnieks Mārtiņš Babris.
Armands Ērglis stāstīja par to, kā top raidījums – kā to veido un kur
notiek uzņemšana. Preiļu puses copmaņu uzmanību piesaistīja filmiņa
par Latgali, kad raidījuma veidotāji ciemojās pie kaislīgā makšķernieka
Pētera Bernāna. Vienā no saviem jaunākajiem raidījuma «Copes garša»
video īpaši emocionālā veidā Armands Ērglis atklāj, kā noķerta Latvijas
čempionāta spiningošanā lielākā līdaka. Nepieciešams mērķtiecīgs darbs,
pareiza taktika, disciplīna un komandas saliedētība, un tad rezultāti
neizpaliks, tā atzīst pieredzējis copmanis un čempionātu dalībnieks.
Taču arī pārsteigumu un nervus kutinošu brīžu kā jau makšķerēšanā
netrūkstot.
Mārtiņš Babris kā spiningošanas teorētiķis un praktiķis dalījās savā
makšķerēšanas pieredzē un rādīja makšķerēšanas aprīkojumu lielo zivju
izvilkšanai no ūdenstilpēm, jo Mārtiņš bieži izmēģina dažādu jaunu spiningošanas inventāru un neapgūtas copes tehnikas. Kā publikāciju autors
Mārtiņš Babris labprāt raksta par makšķerēšanas lietām un atzīst, ka
cope ir rūpīga plānošana, mānekļu atlase un arī domāšana, kā to zivi
noķert. Savā blogā Mārtiņš Babris ikvienam novēl uzturēties dabā un
izbaudīt visu to, kas mums apkārt pieejams par brīvu.
Pasākuma gaitā ar lielu interesi varēja klausīties viesu atziņas makšķerēšanas jomā, stāstījumus par dažādiem braucieniem un piedzīvoto.
Preilieši atzinīgi izteicās par dzirdēto un redzēto, un vairāki vietējie
copmaņi atzina, ka šī gada makšķernieku stāstu vakars ar atraktīvajiem
pasākuma viesiem pat pārspēja iepriekšējo gadu makšķernieku saietus
Preiļu Kultūras namā.
Pasākuma dalībnieki pateicas Makšķernieku stāstu vakara organizatoram Elgastam Dimantam un saka ‘paldies’ Preiļu novada Kultūras
centram, SIA «Arka» un kafejnīcai «Levaž» par sarūpēto tējas galdu
pasākuma omulīgas atmosfēras nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja Maija Paegle, Leonīds Valdonis, Sintija Ančeva
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2019. gada decembris

Preiļu novada VÇSTIS

10. janvārī plkst. 14.00 Preiļu Kultūras namā
notiks Preiļu novada Senioru Jaungada svētki.
Visi mīļi aicināti un gaidīti!

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde

Ziemassvētku radošās darbnīcas

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā līdz 20. decembrim norisinās tradicionālās Ziemassvētku radošās darbnīcas.
Nodarbības notiek otrdienās – piektdienās no plkst. 11.00 līdz
plkst. 16.00. Savlaicīga pieteikšanās obligāta.
Tālrunis informācijai – 26742058.

Maksas kursi «Šūšanas pamati»

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» komplektē
maksas kursu grupu «Šūšanas pamati» (36 stundas).
Plānotais mācību sākums – 2020. gada janvāris. Interesentiem
pieteikšanās pa tālruni 28340855 vai elektroniski preilinvo@inbox.lv.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā

17. decembrī – 1. rūķu diena

Laimīgās stundas no plkst. 15.00 līdz 18.00.
Aicināti visi Namiņa audzēkņi, kuri vēlas izbaudīt
pirmssvētku sajūtu, kopā būšanas prieku un pa
īstam sasmaržot Ziemassvētkus! Darbosies:
• Piparkūkotava,
• Tūkstoš zvaigžņotava,
• Maskošanās,
• Brīnumainās kociņpārvērtības,
• Eglīšu rotāšanās,
• Pelēnu būšanas,

• Aizkavējušās vēstules rakstīšana Salavecītim,
• Ekrānšovs iz Ziemassvētkiem,
• Šokolādes gardumpoda gudrības,
• Zirņuturza rūķēniem.

18. decembrī – 2. rūķu diena

Laimīgās stundas no plkst. 15.00 līdz 18.00:
• Pašgatavotu māla vilciņu sacensības,
• Rūķu disenīte ar jautrām izdarībām,
• Salatētis ar dāvanām.

Meklē savu rūķa cepurīti jau tūlīt!

Biedrība «Sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš»» realizējusi
projektu «Dzīdojūt man, mameņa, uzsedz boltu vyllaineiti»

Biedrība «Sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš»» realizējusi projektu «Dzīdojūt man, mameņa,
uzsedz boltu vyllaineiti». Folkloras kopai «Golūda» ir iegādātas sešas jaunas austas villaines, kas uzlabo
folkloras kopas vizuālo skatuves tēlu.
Jaunās seģenes jau piedzīvojušas vairākus pasākumus un filmēšanos LTV1 raidījumā «Sirds
dziesma».
Folkloras kopa «Golūda» priecājas par jaunajām seģenēm, tādēļ
ar prieku piedalās gan Preiļu novada, gan citu novadu rīkotajos
pasākumos.
Projekts atbalstīts Nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu
fonds» un Preiļu novada domes rīkotajā projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2019».
Daina Rubīne,
projekta vadītāja

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi novadā

d 19. decembrī plkst. 11.00 Pelēču Kultūras
namā Ziemassvētku pasākums bērniem «Rūķu piedzīvojumi Ziemas mežā». Par jautrām rotaļām,
dziesmām un dejām Ziemas mežā gādās rūķu saime
un Pelēču pamatskolas grupiņas – «Taurenīši» un
«Bitītes».
d 19. decembrī plkst. 18.00 Preiļu Kultūras
namā Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra Ziemassvētku koncerts «Lai mirdz!». Koncertā piedalās:
• teātra grupa «Kājām gaisā»,
• «Entee Dance Studio» no Daugavpils,
• popgupa «Lāsītes»,
• vokālā studija «Mazās lāsītes».
Būsiet visi mīļi gaidīti!
d 21. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju
kopas «Gaida» Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
Ieeja – brīva
d 23. decembrī plkst. 13.00 Labklājības pārvaldes zālē, Aglonas iela 1a, Dienas aprūpes centrs
aicina ielīksmot svētkus kopā ar folkloras kopu
«Naktineica». Programmā:
• svētku uzrunas,
• koncerts,
• jautras rotaļas,
• piparkūka «uz zoba»,
• svētku sajūtas ražošana.
Laipni aicināti visi svētku gaidītāji!
d 23. decembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Preiļu
pilsētas un Preiļu pagasta pārvaldes pirmsskolas
vecuma bērnu eglīte «Ziemassvētki mostas tavā sirsniņā». Ieeja ar ielūgumiem

d 25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju
kopu «Dancari» un «Talderi» Ziemassvētku koncerts.
Ieeja – brīva
d 26. decembrī plkst. 19.00 Pelēču KN Ziemassvētku koncerts «Ziemassvētki rūķu zemē».
Piedalās: pašmāju rūķi un viesi no dažādiem rūķu
ciemiem. Vakara turpinājumā groziņballe kopā ar
Aldi Kisi. Galdiņus rezervējam pa telefonu
20499496. Ballē ieeja – bez maksas
d 27. decembrī plkst. 20.00 Saunas TN Vecgada koncertkarnevāls «… un atkal gads ir aizvadīts». Spēlē Inga un Normunds. Biļešu cena –
EUR 3
d 28. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA
LIELā BALLE «Cabaret» nakts pieskāriens».
Piedalās: mūzikas grupa «HENRIX BAND», deju
grupa «KARMA dancers», iluzionists DANTE PEZZOLI. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN. Biļešu
cenas: bez galdiņa rezervēšanas – EUR 7, ar vietas
rezervēšanu pie galdiņa – EUR 10
d 29. decembrī plkst. 12.00 Saunas TN Baltinavas teātra «Palādas» izrāde «Ontona Zīmyssvātki».
Biļešu cena: EUR 3
d 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Svētku laukumā, Jaunā 2020. gada sagaidīšana un svētku salūts
d 2020. gada 1. janvārī plkst. 00.30 Preiļu KN
Gadu mijas balle. Spēlē grupa «Aimāri». Biļešu
iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras
nama kasē. Biļešu cena – EUR 5. Pasākuma naktī
biļešu cena – EUR 7

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

8

Izstāde Preiļu Galvenajā bibliotēkā

Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
decembrī un janvārī apskatāma Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra apmeklētājas Margaritas Kozakas
izstāde «Pērļu harmonija».

Aicinām uz «Mazā Biznesa
iedvesmas brokastīm»

Mazā Biznesa Iedvesmas brokastis 2020. gada 15. janvārī
pulksten 11.00 Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā).
Brokastosim kopā ar:
• Ullu Milbretu – Café M-zero waste coffee shop dibinātāju,
• Ingu un Gati Reinfeldiem – cilvēka attīstības centra «Rāmzeme» dibinātājiem.
Pieteikšanās pasākumam pa tālruni 26636243.

7. februārī – Uzņēmēju
un lauksaimnieku Gada balle

Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku Gada balle notiks
2020. gada 7. februārī Preiļu novada Kultūras centrā. Sākums
pulksten 19.00. Pieteikšanās un informācija pa tālruņiem:
26636243 (Ineta) vai 29426188 (Elza Spodra).

Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties
uz JURISTA AMATU (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:
• augstākā juridiskā izglītība;
• pieredze publisko iepirkumu jomā;
• pieredze administratīvajā procesā;
• pieredze juridisko dokumentu izstrādē;
• pieredze interešu pārstāvēšanai tiesu instancēs;
• normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast,
analizēt un piemērot tiesību normas;
• izteikta analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
• labas iemaņas darbā ar datoru.
Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikuma vēstule,
• dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV),
• izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Mēs piedāvājam:
• atbildīgu un dinamisku darbu,
• darba algu EUR 1030,00 (pirms nodokļu nomaksas).
Dokumentus ar norādi «Pieteikums uz jurista amatu» lūdzam
iesniegt līdz 2019. gada 19. decembrim Preiļu novada apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), kabinets Nr.103, Raiņa
bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv
Papildu informācija pa tālruni: 29481795.

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

