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Labdien, cienījamie
Preiļu novada iedzīvotāji!

Šodien silti sveicinu jūs
ikvienu pavasara ziedu mēnesī – maijā. Tāpat kā katru
gadu, novada zemnieki priecē mūs ar apsētajiem laukiem un kuplajiem ganāmpulkiem, pilsētas ļaudis ir
daudz izdarījuši, sakopjot
savus īpašumus. Pedagogi un
skolu jaunatne gatavojas mācību gada noslēguma eksāmeniem – netradicionālā gaisotnē. Ikviens no mums šajā
pavasarī rod labas emocijas
dabas atjaunotnē, un vienlaicīgi daudzi meklē risinājumus savas ģimenes turpmākai labklājībai
un savu uzņēmumu attīstībai nākotnē.
Mēs sākam saprast, ka 2020. gads visas pasaules dzīvē iezīmējas
kā lielu un nopietnu pārmaiņu gads. Arī Latvijā pagarinās ārkārtas
situācija, kas cilvēkiem liek dzīvot apdomīgi, ar sapratni un bez
steigas.
Noslēdzoties apkures sezonai pilsētā, esmu saņēmusi vairāku
iedzīvotāju telefona zvanus. Ierosinājumi bija dažādi. Vieni uzskatīja,
ka apkure pārtraukta par agru, jo dzīvoklī kļuvis vēsi un neomulīgi,
citi savukārt žēlojās par pārmērīgu siltumu mājoklī, jo apkure vēl
nebija atslēgta. Šādas emocijas valda katru gadu, un tas nav pārsteigums, jo gada aukstajos mēnešos maksājums par apkuri veido būtisku
daļu no ģimenes budžeta. Tomēr jāatgādina, ka katra daudzdzīvokļu
māja apkures sezonas noslēgumu var pieteikt pati, vienojoties par to
un paziņojot SIA «Preiļu saimnieks». Tāpēc ir svarīgi, lai katrā namā
būtu «mājas vecākais» vai «mājas pilnvarotais pārstāvis» – cilvēks,
kurš pastāvīgi «tur roku uz savas mājas pulsa» un pie kura problēmu
gadījumos var griezties dzīvokļu īpašnieki.
Ir svarīgi izprast arī veidus, kā mēs katrs varam rīkoties, lai ietekmētu siltumenerģijas patēriņu, mainot savus paradumus. Par apkures
rēķiniem nākas pārmaksāt arī nenosiltinātās mājās, jo ēkā caur jumtu,
fasādi un mājas pamatiem veidojas siltuma zudumi, kā arī visos
gadalaikos iedzīvotāji saskaras ar ventilācijas problēmām. Mājas
renovācija ievērojami uzlabo ēkas klimata kontroles iespējas, pagarina
tās dzīvi un arī uzlabo tās vizuālo pievilcīgumu. Bez šaubām, šis
ieteikums prasa procentuāli lielāku laika un finanšu ieguldījumu,
tomēr ilgtermiņā ēkas renovācija noteikti ir labākais risinājums, kā
samazināt ikmēneša centrālapkures rēķinus. 5. maijā Ministru kabinets ir nolēmis veicināt ēku energoefektivitāti un sekmēt dzīvokļu
īpašnieku lēmumu pieņemšanas procesu. Sekosim informācijai un
izmantosim izdevīgus piedāvājumus savu māju siltināšanai!
Situācija, kādā atrodamies jau divus mēnešus, liek domāt ne tikai
par materiālo labklājību nākotnē, tā katram no mums liek izvērtēt
savu domāšanu, attieksmi pret dzīvi un līdzcilvēkiem. Kaut arī ar
Ministru kabineta 7. maija rīkojumu ārkārtas situācijas ierobežojumi
ir mīkstināti, cilvēku personīgā atbildība palielinās.
Novēlu ikvienam no jums gaišu, pavasarīgu noskaņojumu un
aicinu ievērot valdības noteiktās vadlīnijas, būt apzinīgiem, rūpēties
par savu, savas ģimenes un apkārtējo cilvēku veselību!
Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Viens no renovēto namu ieguvumiem – kvalitatīva dzīves telpa un
sakārtota vide. Attēlā: daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Liepu ielā 24
mājas iemītniekus un garāmgājējus priecē ar pievilcīgu fasādi.

Ministru kabinets pagarina ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam.
Noteikti stingri veselības drošības pasākumi sadzīvē
un pakāpenisks ierobežojumu samazinājums

C

eturtdien, 7. maijā, Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus
pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts
priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības
pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.
Lēmums pieņemts balstoties uz valdībā apstiprinātajiem kritērijiem par pamatprincipiem, kas
nosaka to, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu atcelšanā
tiek vērtēta Latvijas epidemioloģiskā situācija, atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un atrast
kontaktpersonas, kā arī veselības aprūpes iestāžu kapacitāte un situācija ārvalstīs. Kritēriji tiek mērīti
četru nedēļu periodā un atceltie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu pastiprināšanas, gan
samazināšanas virzienā atkarībā no kritēriju izpildes.
No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās, transporta un tūrisma jomās.

Izglītība un sports

Izglītības jomā visu veidu mācību process joprojām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas bērnu nometnes.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus,
pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā šajā
mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti.
Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.
Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir
atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē būs atļautas.
Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:
• vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk
kā 25 personas,
• treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās
laiks neierobežots,
• nodarbību vada sertificēts treneris,
• tiek ievērota savstarpēja divu metru distance,
• fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas,
• treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem,
• jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un
trenera norādījumi,
• jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās

noteiktais cilvēku skaita ierobežojums.
Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs
stundas. Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.
Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu
darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7.00 un līdz 24.00.
Netiks atļauti publiskie un privātie sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likumu.
Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci,
vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās
joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa
nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta
pienākumus.

Tirdzniecības centri

Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības
centros strādās visi veikali. Ir atcelts ierobežojums,
ka tirdzniecības centros darbojas tikai pārtikas veikali,
preses tirdzniecības vietas, aptiekas, vakcinācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības preču veikali,
kā arī būvniecības un dārzkopības preču veikali.

Transports

Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes
ministra apstiprināti pasākumi, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu,
tai skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā
valkāt mutes un deguna aizsegu.

Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru
distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības
noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un
ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un
privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un
piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko darbību
veikšana. Arī privātos pasākumos mājās būs jāņem
vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu,
kas atbilst epidemiologu norādījumiem.
Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots

Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
14 dienu pašizolācija dzīvesvietā neattieksies uz Latvijas
valsts piederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā
arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvija, Lietuva vai Igaunija.
Informācija no Ministru kabineta mājas lapas
www.mk.gov.lv

Līdz ar valdības lēmumu par ierobežojumu
mazināšanu no 12. maija palielinās cilvēka personīgā atbildība, uzsver Veselības ministrija. Šobrīd
vīrusa izplatība ir mazinājusies, bet pandēmija vēl
nav beigusies. Tāpēc ļoti būtiski ir ievērot ikdienas
piesardzības pasākumus arī tiekoties ar radiem
vai draugiem, kā arī citās situācijās.
Tas nozīmē, ka jebkurā situācijā pēc iespējas ir
jāievēro 2 metru distance, kas ir svarīgi, lai samazinātu
risku inficēties. Ja ir iespēja, šobrīd joprojām labāk ir
palikt mājās. Savukārt, ja cilvēks ir saslimis, piemēram, klepo, palikt mājās ir viņa obligāts pienākums.
Tāpat nedrīkst aizmirst par klepošanas un šķaudīšanas
etiķeti – mute jāpiesedz ar elkoņa iekšpusi, kā arī
regulāri ir jāmazgā rokas vai, ja tas nav iespējams,
jāizmanto dezinfekcijas līdzeklis.
Gan epidemiologi, gan infektologi norāda, ka
vīrusa izplatība joprojām notiek sabiedrībā, turklāt
Covid-19 visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu

un draugu vidū. Tāpēc pirms pasākuma vai tikšanās
ar citiem sev jāpajautā – jā, tagad drīkst, bet vai man
tas ir vajadzīgs? Jāapzinās, ka katrs pasākums vai tikšanās ir risks saslimt. Cilvēkam, kurš ir inficējies vēl
var nebūt saslimšanas simptomu, bet ballītes laikā
netīšām var aplipināt citus. Pēc tam gan pašam, gan
citiem būs jāievēro stingrs režīms mājās kā Covid-19
pacientiem vai kontaktpersonām. Jāatceras, ka smagākas slimības sekas var būt gados vecākiem cilvēkiem un personām ar hroniskām slimībām, tāpēc īpaši
būtiski ir viņus pasargāt, ko var izdarīt, izvairoties no
tuva kontakta.
Ņemot vērā 7. maija valdības lēmumus, Veselības
ministrija sadarbībā ar citām nozarēm papildinās un
aktualizēs rekomendācijas, kas jāievēro publiskos
pasākumos vai organizējot sporta nodarbības, taču
pamats ir nemainīgs arī pie jaunajiem nosacījumiem.
Informācija no Ministru kabineta mājas lapas
www.mk.gov.lv

Tūrisms

Plašāka pulcēšanās nozīmē cilvēka personīgās
atbildības palielināšanos

2020. gada maijs

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada pašvaldība pārceļ nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Preiļu novada dome informē, ka izmantos likumprojekta «Par
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību» 4. punktā paredzēto tiesību
pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā «Par nekustamā īpašuma
nodokli» noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada
ietvaros.
Preiļu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņš būs viens – 2020. gada 16. novembris.
Vita Biezaite,
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

Preiļu novada dome
aicina darbā iepirkumu speciālistu
uz noteiktu laiku
Amatam ir noteikts valsts amatpersonas statuss.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs,
jurista kvalifikācija;
• vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar speciālajām zināšanām
publisko iepirkumu jomā, publisko iepirkumu likuma un ar to saistīto
normatīvo aktu pārzināšana;
• vēlama triju gadu pieredze ES projektu iepirkumu organizēšanā,
ar būvniecību saistītos iepirkumos;
• izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības
sajūta;
• spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību
normas;
• spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
• labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
• Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu (augstākās
kategorijas līmenī).

Darba pienākumos ietilpst:
• ar tirgus izpēti atbilstoši noteikumiem «Tirgus izpētes kārtība
Preiļu novada pašvaldībā» saistītās dokumentācijas sagatavošana un
izvērtēšana, līgumu projektu sastādīšana;
• ar iepirkumiem saistītās dokumentācijas (nolikumi, tehniskās
specifikācijas u.tml.) sagatavošana un izvērtēšana;
• pretendentu piedāvājumu vērtēšana;
• publisko iepirkumu norises gaitas protokolēšana;
• sekošana līdzi normatīvo aktu izmaiņām publisko iepirkumu jomā;
• pārskatu un atskaišu sagatavošana;
• citi darbi iepirkumu procesu nodrošināšanas ietvaros;
• būvdarbu līgumu, saimniecisko u.c. līgumu sagatavošana, tai
skaitā: pakalpojumu, pirkumu, piegādes, uzņēmumu, sadarbības u.c.
(izņemot nekustamo īpašumu jautājumu regulējošos), vienošanās
projektu, pilnvaru, rīkojumu; jāsniedz atzinumi par iesniegto līgumu
projektu atbilstību normatīvajiem aktiem un domes interesēm iepirkumu procedūras jomā.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule,
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas,
• valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam:
• atbildīgu un dinamisku darbu,
• darba algu 950,00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, CV sūtīt
uz e-pasta adresi: dome@preili.lv līdz 2020. gada 22. maijam.
Jautājumu gadījumā zvanīt 26682971, (darbadienās plkst. no 8.00
līdz plkst. 16.00).

Piedalies Lielajā Talkā 16. maijā!

Preiļu novadā, tāpat kā visā pārējā Latvijā,
Lielās Talkas norise šajā gadā tiek plānota 16. maijā.
Sakarā ar valstī joprojām esošo ārkārtas situāciju,
pastiprinātiem drošības apstākļiem un pašreiz
noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, talkas
norise šajā gadā atšķirsies no citiem gadiem, kad
tieši pulcēšanās salīdzinoši lielās cilvēku grupās un
kādas teritorijas kopīga sakopšana bija viens no
galvenajiem Lielās Talkas vadmotīviem.
Ņemot vērā to, ka pašreizējā situācija valstī liek
būt piesardzīgiem un atbildīgiem, aicinām Preiļu
novada iedzīvotājus talkot vienatnē, divatā – ievērojot
divu metru distanci savā starpā, vai arī talkot kopā ar
ģimenes locekļiem, ar ko dzīvojiet kopā vienā mājsaimniecībā.
• SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties
pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
• DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat
draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
• ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā,
bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības
pārstāvjiem.
Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem, ar
ģimeni vai individuāli, nozīmē arī vairāk individuālo
talkas vietu pieteikumu. Tāpēc visus talkotājus aicinām
atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē,
kuru atradīsiet Lielās Talkas mājas lapā: www.talkas.lv.
Šī karte būs kā uzskates līdzeklis, kurā cilvēki redzēs
citu talkotāju aktivitātes, sniedzot iespēju savu talku rīkot drošā attālumā vai citā dienā. Karte sniegs
informāciju SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļas darbiniekiem, kur atrodas maisi ar Lielās Talkas laikā savāktajiem atkritumiem. Proti, ja jūs nereģistrēsiet savu talkas vietu
Lielās Talkas mājas lapas kartē, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» neizvedīs jūsu savāktos atkritumus.

Kā arī informējam, ka SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
savāks tikai speciālos Lielās Talkas maisus. Šogad
talkas ietvaros turpināsies dalītā atkritumu vākšana,
kas nozīmē, ka atkritumi būs jāvāc divu krāsu maisos:
1) zilajos – visa veida plastmasas atkritumi, kas
vēlāk nonāks otrreizējā pārstrādē;
2) baltajos – pārējiem atkritumiem.
Priecāsimies par jebkuru pieteikto talkošanas vietu,
izrādīto iniciatīvu un vēlmi veikt mūsu novada teritoriju sakopšanu. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam
padarīt Latviju tīrāku un sakoptāku! Mēs nedrīkstam
arī aizmirst, ka mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī
saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm!
Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu!
Vairāk informācijas par Lielās Talkas norisi Preiļu
novadā:
• Zenta Igolniece (tālr. 26438147) – bezmaksas
talkas atkritumu maisu saņemšana, inventāra nepieciešamība,
• Kristaps Určs (tālr. 26333038) – organizatoriskie jautājumi.
Inga Krekele,
SIA «Preiļu saimnieks» sabiedrisko
attiecību speciāliste

Kārtējā domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apmērā jauna
ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai divām dzīvojamām mājām Preiļu pilsētā.
Lēmums tika pieņemts saskaņā ar 2017. gada
7. jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības līdzfinansējumu
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju
(dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma un dzīvojamo
māju īpašnieku iesniegumiem.
Šī gada pašvaldības budžetā šai aktivitātei ir iezīmēti 8000 eiro. Šogad iespēju saņemt pašvaldības
atbalstu paspējušas izmantot trīs mājsaimniecības.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka domes saistošie
noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem
pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu
garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet kopumā ne vairāk
kā 400 eiro uz vienu mājsaimniecību.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais
kontrolieris Kristaps Určs pastāstīja, ka veidojas pozitīva tendence un katru gadu pieaug novada iedzīvotāju
atsaucība pieteikto objektu skaita ziņā. Pateicoties
saistošajiem noteikumiem, tiek atvieglota un uzlabota
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma

pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī samazināts vides piesārņojums.
Preiļu novada dome atgādina, ka šī gada laikā –
līdz 2020. gada 31. decembrim – iedzīvotājiem, kuriem īpašums atrodas Preiļu pilsētas, Līču ciema,
Aizkalnes ciema, Saunas ciema un Pelēču ciema teritorijās un kuriem nav pieslēguma pie centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem, ir nepieciešams reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. To nosaka Preiļu
novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Preiļu novadā», kuri uzliek par
pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.
Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem šī tēma ir
aktuāla, pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai un izbūvēt pieslēgumus jaunajiem centralizētajiem tīkliem. Sīkāka informācija un konsultācijas par iespējām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu,
zvanot pa tālruni 653 22766 vai rakstot e-pastu uz
kristaps.urcs@preili.lv.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pašvaldība turpina finansiāli atbalstīt jaunu
ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu

Maijā pārtikas komplektus izglītojamiem būs iespēja saņemt
ar lielāku produktu daudzveidību

30. aprīlī, kārtējā Preiļu novada domes
sēdē, deputāti izdarīja grozījumus šī gada
6. aprīļa domes sēdes lēmumā «Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no
trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā».
Izmaiņas skar lēmuma 1. punktu, kurš
nosaka, ka, sākot no šī gada maija mēneša,
valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā
izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada
administratīvā teritorija, pārtikas pakas
tiks piegādātas vienu reizi mēnesī.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājs Lauris Pastars informēja, ka grozījumu veikšana ir pamatota, lai mazinātu visu
pušu – gan piegādātāju, gan paku komplektētāju, gan paku saņēmēju savstarpējo kon-

taktu biežumu. Turklāt ne reti vecākus nākas
atraut no ikdienas darbu gaitām tieši dienas
vidū, jo precīzu paku izsniegšanas laiku
iepriekš nav iespējams paredzēt. Atbildīgāk
būtu visus maija mēnesim plānotos produktus sakomplektēt vienā reizē. Iestājoties
siltākam laikam, ir jādomā par operatīvu produktu nodošanu, jo produktu uzglabāšanas iespēju Labklājības pārvaldē tik lielos
apmēros nav. Turklāt maijā ir tikai 19 mācību
dienas. Tas nav tik ilgs laika periods, lai
veiktu divreizēju pārtikas komplektu izsniegšanu, kā tas notika aprīlī. Pirmajā reizē pārtikas komplekti bija paredzēti 14 mācību
dienām, otro reizi pārtikas pakas tika komplektētas 13 dienām.
Paku komplektēšana un izsniegšana
vienu reizi mēnesī dod iespēju nodrošināt
gan produktu daudzveidību skolēniem, gan

ieekonomēt līdzekļus, kas nepieciešami pārtikas produktu piegādei.
Finansējums ēdināšanas pakalpojuma
sniegšanai ārkārtas situācijā tika paredzēts
gan no valsts mērķdotācijas izglītojamo ēdināšanai, gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem skolēnu ēdināšanai.
2020. gadā Preiļu novada dome sedz 1.–
4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus
54% apmērā, 46% ēdināšanas izdevumu
apmaksu 1.–4. klašu izglītojamajiem sastāda
valsts mērķdotācija. 100% ēdināšanas izdevumu apmaksa pašvaldības budžetā paredzēta 5.–9. klašu skolēniem un 50% apmērā – 10.–12. klašu izglītojamajiem.
Saskaņā ar 2019. gada 10. decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 614
«Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglīto-
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jamo ēdināšanai» valsts budžeta mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai paredzēta klātienes mācību laikā. Arī pašvaldības budžetā
ieplānotie līdzekļi izglītojamo ēdināšanai ir
paredzēti izglītojamiem, kuri apgūst vispārizglītojošo programmu klātienē.
«Maijs ir pēdējais 2019./2020. mācību
gada mēnesis, kad pašvaldība nodrošina ēdināšanas pakalpojumu izglītojamiem. Nākamie deputātu lēmumi ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā būs atkarīgi no tā, kāda
situācija valstī veidosies turpmāk. Ceru, ka
mēs būsim apzinīgi rīkojušies, ievērojot piesardzības pasākumus, un jau gada otrajā pusē
varēsim pilnvērtīgi izbaudīt vasaru», atzīst
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais
vietnieks Klavdija Zarāne.
Maija Paegle, Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

2020. gada maijs

Preiļu novada VÇSTIS

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā».
Krīzes situācijā nonākušās personas varēs saņemt pabalstu

30. aprīlī Preiļu novada dome izdarīja grozījumus
2017. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/14
«Par sociālo palīdzību Preiļu novadā».
Izmaiņas saistošajos noteikumos nosaka, ka ģimenei vai
personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiāla palīdzība valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā un vienu
kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir
pabalstu krīzes situācijā 64,00 eiro mēnesī katram ģimenes
loceklim.
Labklājības pārvalde gan aicina iedzīvotājus rūpīgi
izvērtēt, vai ir iespēja dokumentāli pierādīt atbilstību krīzes
situācijas pabalsta saņemšanai, jo izvērtēšanā, vadoties pēc
Labklājības ministrijas sniegtā skaidrojuma, jāņem vērā
apstākļi, kas mainījušies pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī.
Noteikumos ietverti kritēriji, kādos gadījumos ģimenei
vai personai pienākas noteiktais pabalsts. Uz to var pretendēt
persona, kurai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav nekādu ienākumu. Iespējams, ka persona ir bezalgas atvaļinājumā ne

mazāk kā vienu mēnesi, persona ir zaudējusi ienākumu avotu,
bet nav tiesīga saņemt bezdarbnieka pabalstu, personai ir
piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir
pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu vai arī personai nepienākas dīkstāves pabalsts. Pabalsts krīzes situācijā
nepienākas personām, kuras pārtraukušas darba tiesiskās
attiecības pēc pašu vēlēšanās.
Uz pabalstu krīzes situācijā var pretendēt arī ģimene vai
persona, kurai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas
valsts. Ienākumi un uzkrājumi varētu būt iztērēti papildu
mājoklim, viesnīcai vai transportam, ko personai jāapliecina
ar attiecīgiem dokumentiem.
Krīzes situācijas pabalsts pienākas arī ģimenei vai personai, kura atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar
to tai nav iztikas līdzekļu. Arī šāds gadījums jāapliecina ar
attiecīgiem dokumentiem.
Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai Preiļu novada Labklājības pārvaldē jāiesniedz iesniegums un

Pie Preiļu Brīvās skolas uzstādīts
multifunkcionāls vides objekts

Atbalstīts un realizēts Justa Ribinicka un biedrības
«PAKAC» iesniegtais projekts «Iedzīvotāji veido savu
vidi 2020». Pie Preiļu Brīvās skolas, Aglonas ielā 22,
uzstādīts multifunkcionāls vides objekts.
Projekta realizētājs Justs Ribinickis informēja, ka
jaunais un interesantais objekts tiks izmantots āra
nodarbībās un brīvā laika pavadīšanai izglītības
iestādes audzēkņiem. Iestājoties tumsai, multifunkcionālais objekts pārvēršas par gaismas objektu.
Projekta realizācijas laikā izveidotais vides elements ir neliels papildinājums pagājušajā gadā izvei-

dokumenti, kuri apliecina faktu par to, ka iestājusies krīzes
situācija.
Grozījumi saistošajos noteikumos veikti saskaņā ar 2020.
gada 20. martā pieņemto likumu «Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā», kura pārejas noteikumu 37.1. apakšpunkts paredz, ka laikā, kamēr visā valstī
ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību
un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām,
pašvaldība piešķir ģimenei vai personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu
krīzes situācijā. Likums nosaka, ka pabalsts tiek izmaksāts
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pašvaldības saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc akceptēšanas tie stāsies spēkā, tiks publicēti Preiļu
novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā
«Preiļu Novada Vēstis», pašvaldības mājas lapā www.preili.lv
un tiks nodrošināta to pieejamība Preiļu novada pašvaldības
administrācijas ēkā.
Maija Paegle

dotajam objektam ar uzrakstu «PREIĻI», kuram jau
tuvākajā laikā tiks atrasta piemērotākā vieta skolas
dārzā.
Justs Ribinickis pateicas projekta realizācijā iesaistītajām personām – Jānim Koroševskim, Aijai
Vanagai, Preiļu Brīvās skolas kolektīvam, biedrības
«Preiļi izglītotai Latvijai» saimniekiem, Viduslatgales
pārnovadu fondam un Preiļu novada pašvaldībai par
atbalstu.
Paldies Justam par iniciatīvu un projekta realizāciju!

Preiļu novada darbīgā kopiena sadarbojas, aug un pilnveidojas

7. maijā Preiļos norisinājās pavasarīga rosība projekta «Darbīgās kopienas» ietvaros – Preiļu novada
Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra apmeklētāju grupas pilngadīgām personām ar garīgā rakstura
traucējumiem stādītie pavasara zaļumi aizceļoja pie
Krīzes centra un pakalpojumu centra «Līči» klientiem
lietošanai uzturā, savukārt, ar rūpēm audzētie ziedu stādiņi tika pārstādīti iestādes teritorijā, krāšņojot iekopto
puķu dobi un priecējot garām gājējus.

Garšaugu, ziedu, tomātu un čili piparu audzēšana ir šī
gada pirmā aktivitāte projekta «Darbīgās kopienas» īstenošanas laikā. Atgādināsim, ka Preiļu un tuvāko novadu iedzīvotāji šī gada 22. janvārī novada Kopienas resursa centra
atvēršanas svētkos izveidoja māla puķu podiņus, kuri pēc to
apdedzināšanas keramikas ceplī nonāca Dienas aprūpes
centra apmeklētāju gādībā ar mērķi pielietot tos praktiskajā
darbnīcā – pavasara zaļumu stādīšanā.
Projekta koordinatore Anita Džeriņa pastāstīja, ka Latvijā
izsludinātā ārkārtas situācija ieviesa neplānotas izmaiņas,
un 30. aprīlī paredzētā talka, kurā Dienas aprūpes un Krīzes
centra dalībnieki un iestāžu pārstāvji kopīgi būtu iesaistījušies
garšaugu nodošanā un ziediņu izstādīšanas talkā puķu dobē,
izpalika. Plānotā aktivitāte tika pakārtota valstī noteiktajam
režīmam, un ar Labklājības pārvaldes darbinieku palīdzību
zaļumi ir nonākuši galamērķī. Mini talkas laikā radās jauna
ideja – projekta ietvaros iegādāties arī siltumnīcu, kurā
izstādīt ražīgi padevušos tomātu stādus.
Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska atzīst,
ka ir priecīgi par iespēju iesaistīties projektā. Neskatoties uz
to, ka ik gadu centra apmeklētāji audzē zaļumus savām vajadzībām, šoreiz ieguldītais darbs ir rezultējies ar lielāku pievienoto vērtību – Dienas aprūpes centra grupa ir veiksmīgi
nostiprinājuši savas dārzkopju prasmes un devuši labumu
arī kādai citai sabiedrības daļai.
«Ar mērķi stiprināt vietējo kopienu un uzlabot sabied-

rības dzīves telpu, šogad projektā paredzētas vēl trīs aktivitātes. Nākamā aktivitāte norisināsies vasaras pilnbriedā, kur
Salas pamatskolā dažādām etniskajām grupām tiks atspoguļota latviskā kultūra, Tēvu dienas ietvaros pirmsskolas
izglītības iestādes «Pasaciņa» izglītojamie kopā ar tēviem
piedalīsies keramikas darbnīcās un izgatavos koka kastes
zaļajiem stādiņiem, savukārt, sagaidot Ziemassvētku laiku,
Kopienas resursa centrā notiks pasākums, kura gaitā klātesošie izgatavos dažādus rotājumus eglītēm,» vēsta A.Džeriņa.
Projekta «Darbīgās kopienas» mērķis ir attīstīt izglītības
iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu.
Projekts tiek īstenots Latgales reģionā, iesaistot Preiļu,
Aglonas un Rēzeknes novadus un Daugavpils pilsētu.
Dažādu aktivitāšu īstenošanā reģionā iesaistītas vairāk nekā
40 izglītības iestādes un 1400 dalībnieki – pedagogi, bērni,
vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c.
pārstāvji. Projekta ietvaros notiek pedagogu un vietējās
kopienas aktīvistu (vecāku, pašvaldību institūciju darbinieki,
NVO pārstāvji, brīvprātīgie, mediji u.c.) apmācības un dažādi
pasākumi, kā arī tiek veidoti kopienu resursu centri.
Par tuvākajām aktivitātēm Preiļu novada Kopienas
resursu centrā iedzīvotāji tiek aicināti interesēties pie projekta
koordinatores Anitas Džeriņas.
Jolanta Upeniece

2019. gada sākumā Preiļu pašvaldības deputāti
apstiprināja Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības
koncepciju, kurā ir veikta vēsturisko materiālu un dabas
daudzveidības izpēte, esošās situācijas apzināšana un
ieskicētas nākotnes vīzijas. Koncepcijā ir veikta arī parka
Ainavas struktūras analīze, sniegti risinājumi un apsaimniekošanas vadlīnijas. Vairāki parka infrastruktūras
attīstības priekšlikumi bija izteikti praktiskā veidā, kuru
konkretizēšanai un piesaistei dabai bija nepieciešama
grafiskās daļas izstrāde. 2019. gada laikā tika izstrādāta
parka koncepcijas plānoto ieviešamo aktivitāšu grafiskā
daļa. Tā kā šādas aktivitātes ir nepieciešams saskaņot ar
LR Kultūras Ministrijas Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldi, tad šī gada februārī izstrādātais dokuments
tika iesniegts saskaņošanai. Šobrīd jau esam saņēmuši
atbildi, ka pārvalde akceptē un neiebilst pret izstrādāto
dokumentāciju un risinājumu realizācijas piedāvājumu.
Preiļu muižas kompleksa un parka koncepcijas grafisko
daļu izstrādāja ainavu arhitekte Anna Boroduļina. Grafiskā
daļa izstrādāta saskaņoti ar pašvaldības deputātu akceptēto
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas
dokumentu. Dokumenta izstrādes gaitu uzraudzīja projektā
iesaistītie domes speciālisti – Preiļu muižas kompleksa un
parka, Tehniskās daļas, Būvvaldes darbinieki un pilsētas māk-

sliniece. Minētā dokumenta esamība turpmāk palīdzēs tajā
iekļauto plānojumu un darbus veikt pēc iespējas ātrākā laikā.
Grafiskajā daļā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu tika
definētas jaunas skatu perspektīvas parka teritorijā. Parka
infrastruktūra un teritorija vēsturiski ir nedaudz mainījusies,
līdz šim pētniecības gaitā Preiļu parkā vēsturiskās skatu
perspektīvas pētīja un definēja parku un ainavu arhitekte
I. M. Janelis. Jaunu skata perspektīvu nepieciešamība galvenokārt bija vajadzīga ap esošo pili, koncentrējot skatu uz to, jo
vēsturiski tādas nebija iezīmētas. Skatu perspektīvas ļauj
vieglāk strādāt parka dārzniekam, atklājot ainaviskos punktus
un skatus no vairākām attālākām parka vietām. Minētajā dokumentā tika veikts grafiskais attēlojums perspektīvā paredzētajiem informācijas stendiem un norādēm. Kopumā parkā ir
paredzēti 7 informatīvie stendi, kas tiks izvietoti pie svarīgākajām parka ieejām no visām pusēm. Parka vidienē paredzētas
13 informatīvās norādes, lai apmeklētāji varētu orientēties
parka infrastruktūras objektu izvietojumā.
Grafiskajā daļā ir paredzēts risinājums parka ieeju veidošanai no A.Paulāna ielas puses, iepretim estrādei. Šobrīd,
lai pārvietotos uz parku no pie Aglonas ielas esošās automašīnu stāvvietas, ir jādodas caur grāvi. Līdz ar to minētajā
dokumentā ir izstrādāts risinājums veidot gaisa tiltiņu, lai
ikviens apmeklētājs varētu brīvi nokļūt parkā. Tāpat arī tiek

paredzēts pandusa risinājums estrādei, blakus solu rindām,
kas nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Parkā, uz salas ar Mīlestības kalniņu, tiek paredzēta
pastaigu laipu taka mitrajā salas daļā. Tādējādi tiks izveidota
klusa dabas pastaigu laipa, kur varēs novērot dabas procesus,
putnus, vērot un iepazīt dabas vidi.
Izstrādāts risinājums piknika vietas izveidei uz Lielās
salas, netālu no vecās estrādes pamatiem, tur ir paredzēta
ugunskura vieta, soliņi ar galdiņiem, kā arī turpat rotaļu
laukums – šūpoles dažāda vecuma apmeklētājiem. Lielās
šūpoles paredzētas pie esošās estrādes, netālu no ugunskura
vietas – uzkalnā. Lai varētu aktīvi izmantot parka teritoriju,
ir ieplānota arī šķēršļu taka, kura atrastos parka Austrumu
malā, netālu no Estrādes un esošās slēpošanas trases.
Grafiskajā plānojumā ir sniegti risinājumi apstādījumu
veidošanai vairākās parka vietās, īpaši, lai veidotu dabisku
augu, koku, krūmu aizsegu esošajām dzīvojamajām mājām
un to redzamību nošķirtu no parka teritorijas vai lai parkā
esošās dzīvojamās mājas integrētu parka ainavā. Papildus ir
izstrādāts arī jauns soliņu un atkritumu urnu risinājums, lai
tie būtu praktiskāki pielietojumā.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Izstrādāta Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas grafiskā daļa
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Preiļos ceļotājus šogad aicinās jauns
un radošs objekts

2020. gada tūrisma sezona Preiļos sākas ar
jauna objekta atklāšanu – viesus sāk uzņemt jaunā
porcelāna darbnīca «Piece of Touch», kas ir preilietes, jaunas meitenes izlolots sirdsdarbs.
Pēc studijām Rīgā, Latvijas Mākslas akadēmijā,
Sintija atgriezās Preiļos, pilsētā, kur bija izaugusi un
pavadījusi bērnību. Ar drauga, ģimenes un projekta
atbalstu tika izveidota keramikas darbnīca – «Piece
Of Touch», kas tulkojumā nozīmē «gabaliņš no pieskāriena», ar ideju, ka katrs radītais darbs ir neliela
daļa no keramiķes, kas nonākot jaunās vietās, turpina
tālāk dzīvi, vēstot par radīšanas prieku un padarot
skaistāku ikdienu.

Lielākoties Sintija strādā ar porcelānu, viņai patīk
materiāla vieglums, caurspīdīgums un smalkums. Gan
ģimenes, gan lielākas grupas, kad tas būs iespējams,
varēs apciemot darbnīcu un iepazīties tuvāk ar darba
procesu un materiālu daudzveidību, kā arī pieteikties
meistarklasei un izveidot savu unikālo keramikas
trauku vai dekoru pašiem.
Jaunajā darbnīcā ierīkots arī savu darinājumu veikaliņš. Daudzi ir iecienījuši pasniegt dāvanā Sintijas
radītās porcelāna rotaslietas un traukus.
Kontakti: +371 25729888 (Sintija), adrese: Jaunā
iela 8, Preiļi, e-pasts: pieceoftouch@gmail.com, FB /
Instagram – Piece Of Touch

Labdarības akcija «Piepildīt sapni – 7»

Viduslatgales pārnovadu fonds nu jau septīto
pavasari uzsāk labdarības akciju «Piepildīt
sapni». Mūsu komanda izzina piecu novadu
bērnu ar īpašām vajadzībām vēlmes un piesaista
ziedotājus, lai kopīgiem spēkiem piepildītu viņu
kārotos sapnīšus.
Katram savs sapnis pagalvī, taču ir tādi, kuru
piepildījums nav atkarīgs no mums pašiem. Smagi,
ja lolotais sapnis saistīts ar mūsu vai bērnu veselību.
Mēs gan nevaram kā burvju fejas iedot bērniem labu
veselību, bet varam kopā sarūpēt līdzekļus, lai bērnu
ilgošanās pēc noderīgas, attīstošas vai iepriecinošas
lietas kļūtu par īstenību.
No Preiļu novada piepildīsim 6 bērnu sapņus.
Irina sapņo par velosipēdu, lai kopā ar draudzenēm
varētu izbraukāt parka celiņus. Emīls, kā lauku
puika, sapņo par pedāļu traktoru ar piekabi un kausu.
Ievas sapnis ir pozitīvas emocijas, kuras viņa vēlas
gūt izbraucot ar «Zērgli» un lidojot vēja tunelī
Aerodium. Gabrielas sapnis ir planšete. Dāvida lielākā vēlme ir pabūt Siguldas bobsleja un kamaniņu
trasē, un satikt slavenu bobslejistu. Agneses un viņas

mammas vēlme un nepieciešamība ir medicīnas
preces, kurām naudas līdzekļu pietrūkst.
Ikviens var kļūt par akcijas «Piepildīt sapni» ziedotāju. Ziedojot mēs atdodam kādu daļu savas
naudas, bet iegūstam pretim bērnu laimīgās acis,
uzticēšanos pieaugušajiem un pasaulei, pārliecību,
ka skaļi izteiktas vēlēšanās tiek sadzirdētas un mēs
palīdzam viens otram tās īstenot.
Ja vēlaties iepriecināt kādu bērnu vai jaunieti
Latgalē, tad dodiet ziņu vai ziedojiet Viduslatgales
pārnovadu fonda mājas lapā ar norādi «ZiedojumsPiepildīt sapni» vai Fonda birojā. Kādas sirsniņas
sapnis piepildīsies ar Jūsu palīdzību! Jebkura Jūsu
ziedotā summa palīdzēs piepildīt bērna sapni, veicinās viņa dzīves kvalitātes uzlabošanos!
Visi saziedotie līdzekļi nonāk paredzētajam
mērķim. Fonda administratīvās izmaksas netiek
segtas no Jūsu ziedojumiem. Fondam ir sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, – ziedotāji var piemērot
ienākuma nodokļu atlaidi ziedotajām summām.
Vairāk informācijas par bērnu sapņiem Viduslatgales pārnovadu fonda mājas lapā www.vlpf.lv

Nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» rekvizīti:
Adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301, Saņēmējs: Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu
fonds», Reģ. nr. 40008210954, AS «SEB Banka», konta nr. LV35UNLA0050021079970
AS «Citadele banka», konta nr. LV17PARX0016753060001
AS «Swedbank», konta nr. LV72HABA0551046892983
Ziedojumi tiešsaistē mājaslapā: www.vlpf.lv Norāde maksājuma uzdevumā: «Ziedojums-Piepildīt
sapni». Informācija par akciju, zvanot Irēnai Suhodoļskai, 28370261, e-pasts: vlpf@inbox.lv

Atjaunots pacientu pieraksts
uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem

Nacionālais veselības dienests informē, ka,
sākot ar 23. aprīli, ir atjaunots pacientu pieraksts
uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid-19 infekcijas
izplatīšanās ierobežošanas nolūkā vēl nav pieejami un netiek sniegti.
SIA «Preiļu slimnīca» seko Nacionālā veselības
dienesta norādījumiem un pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestāde iespēju
robežās nodrošina iedzīvotājiem, kuriem tie tika
atcelti noteikto ierobežojumu dēļ. Ja pieraksts nav
atcelts, tad tiksi pieņemts iepriekš noteiktajā laikā,

ja tas ir laika posmā no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī,
ja šobrīd ir izrakstīts nosūtījums, tad pakalpojumam
tiksi pierakstīts rindas kārtībā. Uz šobrīd atliktajiem
pakalpojumiem tiksi uzņemts gaidīšanas rindā vai
sarakstā.
Atceries! Ārstniecības iestādē uz pakalpojuma
saņemšanu jāierodas precīzi noteiktajā laikā!
Ja pakalpojums kļuvis neaktuāls – atsaki savu pierakstu! SIA «Preiļu slimnīca» poliklīnikas tālrunis
+371 65307750.
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko
attiecību speciāliste

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»

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.
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.
Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās
izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras

īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie
no 1. līdz 4. kursam.
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.
Projekti iesniedzami līdz 2020. gada 1. jūnijam
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti
līdz 2020. gada 5. jūlijam. Projekta ieviešanas laiks –
3 līdz 18 mēnešiem. Papildu info – www.preili.lv vai
rakstot uz e-pastu: sintija.anceva@preili.lv.
Sintija Ančeva,
Jauniešu iniciatīvu projektu koordinatore Preiļu novadā
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Preiļu 1. pamatskola uzņem skolēnus 1. klasē

Preiļu 1. pamatskolā sākusies
skolēnu uzņemšana 1. klasē.
Iesniegumu var uzrakstīt skolas
kancelejā. Līdzi jāpaņem
skolēna dzimšanas apliecība.
27. augustā plkst. 17.00 –
1. klašu audzinātāju tikšanās
ar pirmklasnieku vecākiem.

Preiļu 1. pamatskolas administrācija

Autobusu pasažieru ievērībai

No 27. aprīļa maršrutā Nr. 6988 «Preiļi – Riebiņi» darba dienās
tiek atjaunoti reisi:
• reiss Nr. 03 ar atiešanas laiku no Preiļiem plkst. 06:50,
• reiss Nr. 04 ar atiešanas laiku no Riebiņiem plkst. 07:05.

No 5. maija tiek atsākta autobusu kustība šādos iepriekš slēgtajos maršrutos:
• Preiļi – Rudzāti – Turki – Līvāni plkst. 14:15 no Preiļiem (svētdienās),
• Līvāni – Turki – Rudzāti – Preiļi plkst. 16:10 no Līvāniem (svētdienās),
• Preiļi – Varakļāni plkst. 13:15 no Preiļiem (svētdienās),
• Varakļāni – Preiļi plkst. 15:35 no Varakļāniem (svētdienās),
• Preiļi – Aizkalne – Ārdava plkst. 06:50 no Preiļiem (otrdienās,
ceturtdienās),
• Ārdava – Aizkalne – Preiļi plkst. 07:50 no Ārdavas (otrdienās,
ceturtdienās),
• Preiļi – Aizkalne – Preiļi plkst. 11:30 no Preiļiem (otrdienās,
ceturtdienās),
• Preiļi – Upmala – Vanagi – Līvāni plkst. 14:15 no Preiļiem (otrdienās, ceturtdienās),
• Līvāni – Vanagi – Upmala – Preiļi plkst. 16:10 no Līvāniem (otrdienās, ceturtdienās).

Tālrunis uzziņām – 65322117 (Preiļi).

Tiešo maksājumu vienotā iesnieguma
termiņš ir pagarināts līdz 15. jūnijam

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un esošos ierobežojumus, šogad ir pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas
termiņš no 22. maija uz 15. jūniju un attiecīgi arī vienotā iesnieguma grozījumu termiņš ir pagarināts no 15. jūnija līdz 30. jūnijam.
Vienotā iesnieguma termiņš pagarināts, jo lauksaimniekiem šobrīd
nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas, aizpildot vienoto iesniegumu. Šogad Lauku atbalsta (LAD) darbinieki sazinās ar tiem lauksaimniekiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepieciešama palīdzība
aizpildīt iesniegumus. Lauksaimnieku pa tālruni izteiktais mutvārdu
iesniegums ir pamats vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar lauksaimnieku tiek ierakstīta un kalpo kā apliecinājums datu pareizībai.
Papildus atgādinām, ka lauksaimnieki ar LAD var konsultēties,
zvanot pa tālruni 67095000.
Grozījumi arī paredz iespēju LAD nepieciešamības gadījumā šogad
pieprasīt no lauksaimnieka lauka fotogrāfiju, lai pārliecinātos par attiecīgās platības atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Tā kā ir
jāievēro sociālā distancēšanās, var veidoties situācijas, kad LAD
nevarēs veikt pārbaudes uz vietas saimniecībā un lauka fotogrāfijas
varētu tikt pieprasītas gadījumos, ja izvērtējot visus pieejamos tālizpētes materiālus, nebūs iespējams pārliecināties par attiecīgās platības
atbilstību maksājuma saņemšanas nosacījumiem.

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

