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Godināti Preiļu novada lielākie nodokļu maksātāji
• SIA «Agro Zvaigznītes» (valdes loceklis
Vilis Gribusts) – lielākais nodokļu maksātājs,
• SIA «Dija P» (valdes priekšsēdētāja Ņina
Poplavska) – lielākais nodokļu maksātājs,
• SIA «ARKA PREIĻI» (valdes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns) – lielākais nodokļu
maksātājs.

J

au vairākus gadus Preiļu novada uzņēmēji – lielākie nodokļu maksātāji un veiksmīgākie lauksaimnieki – kuplā skaitā tikās skaistā pasākumā Preiļu novada Kultūras
centrā. Šobrīd pašvaldībai nācās pamainīt pasākuma formātu. Šī gada februāra nogalē
Preiļu novada domes un Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadība sveica 2020. gada
lielākos nodokļu maksātājus, katram nogādājot pašvaldības Pateicību un dāvanu.

Lielākie nodokļu maksātāji, lielākie
darba devēji un straujāk augošie uzņēmumi 2020. gadā Preiļu novadā:
• A/S «Preiļu siers» (valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts) – lielākais nodokļu maksātājs un lielākais darba devējs,
• SIA «Agrolatgale Plus» (valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems) – lielākais nodokļu
maksātājs un straujāk augošais uzņēmums,
• SIA «VS Teks» (valdes loceklis Valdis
Skujiņš) – lielākais nodokļu maksātājs,
• SIA «Firma Jata» (valdes loceklis Viļgeļms Veleckis) – lielākais nodokļu maksātājs,
• SIA «Zolva» (valdes locekle Anna
Šņepste) – lielākais nodokļu maksātājs,
• SIA «TRANS SN» (valdes loceklis Sergejs Nečajevs) – lielākais nodokļu maksātājs,

• SIA «Preiļu Siltums» (valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Reisons) – lielākais nodokļu
maksātājs,
• SIA «TU Lauki» (valdes priekšsēdētāja
Inese Šustova) – lielākais nodokļu maksātājs
un straujāk augošais uzņēmums,
• SIA «SAL PLUS» (valdes priekšsēdētājs
Sandis Puzaks) – lielākais nodokļu maksātājs,
• SIA «Vega P» (valdes priekšsēdētājs
Viktors Solovjovs) – lielākais nodokļu maksātājs,
• SIA «Himalayan International» (valdes priekšsēdētājs Ramiss Aļijevs) – straujāk
augošais uzņēmums,
• SIA «Agrofirma Turība» (valdes
priekšsēdētājs Māris Bekešs) – lielākais
nodokļu maksātājs,

Mainīta vēlēšanu iecirkņa Nr. 708 atrašanās
vieta Aizkalnes pagastā

25. februāra domes sēdē deputāti izdarīja grozījumus Preiļu
novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 1, 25.§ «Par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu Preiļu novadā».
Saskaņā ar izdarītajām izmaiņām vēlēšanu iecirknim, kurš atrodas
Aizkalnes pagasta teritoriālajā vienībā, ir noteikta jauna atrašanās vieta.
Turpmāk vēlēšanu iecirknis Nr.708 atradīsies Aizkalnes tautas namā, Raiņa
iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV–5301. Iepriekš vēlēšanu iecirknis Nr. 708 atradās Aizkalnes pagasta pārvaldes telpās Raiņa ielā 5.
Vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu ierosināja mainīt Preiļu novada
vēlēšanu komisija, paskaidrojot, ka Aizkalnes Tautas nama ēkā būs iespējams labāk organizēt vēlētāju plūsmu, nodrošinot epidemioloģiskos drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Vēlēšanu iecirknis būs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ko nevarēja nodrošināt
Aizkalnes pagasta pārvaldes telpās, kur iepriekš atradās vēlēšanu iecirknis.
Maija Paegle
Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu
MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU UN SAIMNIECISKĀS
DARBĪBAS VEICĒJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu
veidošanos Preiļu novadā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:
• nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
• tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
• esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
• līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
• infrastruktūras uzlabošanu.
Projekta konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un atskaites veidlapa skatāma www.preili.lv. Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu
novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, līdz 1. aprīlim.
Sīkāka informācija pa tālruni +371 26636243 vai elektroniski
ineta.liepniece@preili.lv

Nominācijas lauksaimniekiem:
• z/s «Ramanīši» (Tekla Broņislava Romanovska) – par neatlaidīgu darbu zemnieku
saimniecībā un ieguldījumu Preiļu novada
attīstībā,
• IK «Līdumnieki 86» (Artis Prikulis) –
par graudkopības nozares attīstību novadā
un veiksmīgu ES projektu apguvi,
• z/s «Vecvanagi» (Normunds Seilis) –
par graudkopības nozares attīstību un veiksmīgu ES projektu apguvi,
• Jānis un Inga Vosorovi – par putnkopības nozares attīstību un pieredzes apmaiņas
atbalstu,
• z/s «Jūzupeņi» (Zigmunds Skutels) –
par graudkopības nozares attīstību un veiksmīgu ES projektu apguvi,
• Ineta Matisāne – par ieguldīto darbu
lopkopības nozares attīstībā,
• z/s «Dēļupīte» (Mārtiņš Bogdanovs) –
par gaļas liellopu nozares attīstību,
• z/s «Mazie Gavari» (Jānis Gavars) –
bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstība un par dalīšanos pieredzē dārzeņu audzēšanā,
• z/s «Pumpuri» (Inta Pīzele) – par neatlaidīgu darbu zemnieku saimniecībā lopkopības nozarē,
• z/s «Sila pļavas» (Agris Pastars) – par
graudkopības nozares attīstību novadā un
veiksmīgu ES projektu apguvi.
Pasākuma otrā daļa – uzņēmēju, lauksaimnieku un sadarbības partneru tikšanās –
norisinājās 4. martā tiešsaistē. Tikšanās laikā
skanēja uzrunas un sadarbības partneru

sniegtā informācija no Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras, SEB bankas un aktuālais
par investīcijas projektu izstrādi un īstenošanu Preiļu novadā.
Šobrīd Preiļu novadā reģistrēti 698 uzņēmumi, no kuriem 40 % ir lauksaimniecības
uzņēmumi. Jauktā lauksaimniecība ir izvirzījusies kā visplašāk pārstāvētā nozare
novadā, tai seko graudaugu audzēšanas
nozare, tālāk ierindojusies mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi un kokapstrāde.
Pēdējo desmit gadu laikā Preiļu novadā
reģistrēts 261 jauns uzņēmums, bet likvidēti
226, kas nozīmē, ka laika periodā kopš 2011.
gada līdz šodienai kopējais uzņēmumu skaits
novadā audzis par 35 komersantiem.
Analizējot datus par nozaru kopējo
apgrozījumu, līderos izvirzījusies piena pārstrāde, ko nodrošina AS «Preiļu siers». Arī
lielākie darba devēji pēc darbinieku skaita
Preiļu novadā ir nemainīgi jau daudzus
gadus: AS «Preiļu siers» – 319 darbinieki,
SIA «Preiļu slimnīca» – 182 darbinieki, SIA
«Preiļu saimnieks» – 132 darbinieki, SIA
«Firma Jata» – 108 darbinieki un SIA «VS
Teks» – 107 darbinieki.
Tikšanās noslēgumā izskanēja atziņa, ka
šī brīža situācija visā pasaulē iezīmējusies
kā apstāšanās un piebremzēšanas laiks, liekot
uz lietām un procesiem paskatīties citādāk.
Jaunās tehnoloģijas, mainīgās klientu prasības un sabiedrības pārmaiņas, mainīgā
darba vide un tajā pieņemtās normas – tas
viss kopumā maina uzņēmējdarbības vidi,
tomēr tas neizslēdz iespēju jaunām un
iepriekš pat neapjaustām iespējām. Novēlam
uzņēmējiem, lai šis laiks ir arī jaunu iespēju
laiks ar cerību, ka nākamajā gadā tomēr būs
iespēja tikties klātienē.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Līdz 22. aprīlim var pieteikties darbam 15 vēlēšanu iecirkņu komisijās

Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija informē, ka no 15. marta līdz 22. aprīlm notiek
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšana
pašvaldības vēlēšanām, kas paredzētas šā gada 5. jūnijā. Jaunajā administratīvajā teritorijā darbosies
15 vēlēšanu iecirkņi, divi no tiem Preiļu pilsētā. Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu domēs un pagastu pārvaldēs aizlīmētās
aploksnēs ar norādi «Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai» vai elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms uz e-pastu: preili_nvk@inbox.lv.

Aglonas novadā

Aglonas novada dome Klientu apkalpošanas
centrs, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads,
LV–5304, tālr. 65324573, 28362433, 66954801.

Preiļu novadā

Aizkalnes pagasta pārvalde, Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV–5305,
tālr. 29434872,
Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV–5320, tālr. 28615900,
Saunas pagasta pārvalde, Brīvības iela 9, Prīkuļi,
Saunas pagasts, Preiļu novads, LV–5323, tālr. 20217079,
Preiļu novada dome, 1. stāvs, Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV 5301, tālr. 65322766.

Riebiņu novadā

Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde, Saules
iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads,LV–5326 (10. kabinets, 1. stāvs), tālr. 65324641,
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde, Liepu iela 5a,
Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, tālr. 65326103,

Galēnu teritoriālā pārvalde, Liepu iela 1, Galēnu
pag., Riebiņu novads, LV–5311, tālr. 65329003,
65329001,
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde, Skolas iela 3, Stabulnieku pag., Riebiņu novads, LV–5333,
tālr. 65326500,
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde, Miera iela 1, Silajāņu pag., Riebiņu novads, LV–5330, tālr.
26480852,
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde, Latgales
iela 1A–1, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV–5331,
tālr. 65326202.

Vārkavas novadā

Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4,
Vārkava, Vārkavas pagasts, LV 5337 tālr. 28239044,
Rožkalnu pagasta pārvalde, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV – 5325,
tālr. 28449248,
Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335,
tālr. 28239646.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikums pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas
mājas lapā https://www.cvk.lv. Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisija tālr. 29443794, 26598727.
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Par jaunizveidojamā Preiļu novada
plānošanas dokumentu projektu izstrādi

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā
Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties
ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu
un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi
ar Preiļu novada domes 2020. gada 22. decembra sēdes lēmumiem
Nr. 23, 20.§ un 21.§.
Ar Preiļu novada domes 2020. gada 29. decembra rīkojumu Nr. 4–
6/140 apstiprināta darba grupa šādā sastāvā:
1) Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, darba grupas
vadītāja;
2) Juris Želvis – Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks,
darba grupas vadītājas vietnieks;
3) Aldis Džeriņš – Preiļu novada domes izpilddirektors;
4) Elita Jermolajeva – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja;
5) Sanita Meļko – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas
vietniece;
6) Ineta Liepniece – Preiļu novada domes Attīstības daļas vecākā
komercdarbības speciāliste;
7) Skaidra Mukāne – Preiļu novada domes Grāmatvedības daļas
vadītāja – galvenā grāmatvede;
8) Jolanta Gžibovska – Preiļu novada domes finanšu analītiķe;
9) Sanda Čingule-Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka
vadītāja;
10) Romāns Petrovs – Aglonas novada Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs;
11) Inese Jakovele – Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas
vadītāja;
12) Sabīne Uļjanova – Vārkavas novada projektu koordinatore.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei adresējami Preiļu novada domei, Raiņa bulvāris 19, Preiļi,
Preiļu novads, LV–5301, juridiskām personām norādot nosaukumu,
reģistrācijas datus, adresi, bet fiziskām personām – savu vārdu, uzvārdu,
adresi.
Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pagastu iedzīvotāji
savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā
arī elektroniski: dome@preili.lv.
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
(tālr. 29444989, e-pasts: elita.jermolajeva@preili.lv)

Idejas atpūtai brīvā dabā Preiļu apkārtnē

Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs aicina interesanti
un aktīvi pavadīt brīvo laiku gan skolēniem, iesaistot ģimeni, gan
ikvienam, kurš vēlas smelties pavasara atmodas spēku dabā. Te
būs astoņas idejas Preiļu apkārtnē, kuras piedāvājam izmantot.
Izej Preiļu parka Dižkoku taku, kas ir 2,5 km gara un ved gar
16 dižkokiem. Dižkoku taka parkā sākas netālu no vēsturiskā Zirgu staļļa drupām, ejot uz Kapelas pusi. Pirmā koka atrašanās koordinātes: Lat: 56.287786, Lon: 26.726840. Dižkoku 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 «Preiļu parka
dižkoku taka».
Piedalies #geocaching meklēšanas aizrautīgajā spēlē! Preiļu
apkārtnē to ir virs 25. Tā ir iespēja ieraudzīt tādas vietas, kurās nepulcējas daudz cilvēku. Tas ir kā «aizej tur – nezin kur, atrodi to – nezin
ko», un tas ir patiešām interesanti!
Iepriekš piesakoties, apmeklē Riebiņu zirgaudzētavu un
Aglonas briežu dārzu!
Iepazīsti dažādus eksotiskos kokus Geļenovas parkā. Tas ir
ainavisks parks ar 23 eksotisku koku un krūmu sugām. Tā platība ir 8
hektāri. Parka vēsture aizsākās 19. gs. 90. gadu beigās. Te, starp citu,
ir arī viens #geocache!
Smelies iedvesmu pastaigā pa Raiņa jaunu dienu zemi –
Jasmuižas parku. Pavasarī tas ir pavisam īpašs – čalo Jašas upīte,
starp rudens lapām ārā spraucas pirmie pavasara ziedi, dzied putni un
smaržo pēc pavasara! Latvijā nav nemaz tik daudz trošu tiltu, bet
Jasmuižas parkā tāds ir uzbūvēts ap 1989. gadu un vēl mūsdienās pa
to var nokļūt līdz A.Paulāna darbnīcai – ceplim. Tiesa gan, šajos
apstākļos tas skatāms tikai no ārpuses.
Uztaisi selfiju pie plāksnes «Zalta dybyns», kas tika atklāta 2019.
gada vidū vēsturiski esošā apdzīvotā vietā «Zalta dybyns» (kas nozīmē
«Zelta dibens»). Tā atrodas privātā teritorijā Saunas pagastā, Preiļu
novadā.
Sarīko pikniku dabā, līdzi ņemot ēdienu no vietējām kafejnīcām! Preiļu pilsētas kafejnīcas ik dienu gatavo gardas un daudzveidīgas maltītes līdzņemšanai, sākot no tradicionālā piedāvājuma, beidzot
ar sushi! Dodies arī uz Latvijas Valsts mežu labiekārtotajām pikniku
vietām Dovales mežos, bet atceries – ko mežā ienesi, to iznes!
Saudzēsim dabu!
Atklāj velosezonu! Izbrauc kādu no jau izveidotajiem velomaršrutiem dažādām grūtības pakāpēm. Pieci Preiļu apkārtnes velomaršruti ar krāsām ir marķēti dabā. Vairāk informācijas vari iegūt
www.dekaini.lv, kas ir izstrādājuši šos maršrutus un piedāvā arī velonomu. Personīgo velosipēdu pēc ziemas miega savedīs kārtībā Preiļu
«Velodarbnīca 36».
Aicinām ceļot droši un atklāt pavasara burvību kopā ar savu ģimeni
Preiļu apkārtnē! Vairāk informācijas www.visitpreili.lv.
Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja

2021. gada marts

Noslēgts līgums par tipveida angāra ēkas
Rietumu ielā 7 nomas tiesībām

5. martā Preiļu novada pašvaldība noslēdza
nomas līgumu ar SIA «Preiļu putni» par nekustamā īpašuma Preiļu novadā, Rietumu ielā 7, iznomāšanu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības kopējā platībā 5,01 ha un plānotās neapdzīvojamās telpas – tipveida neapkurināma angāra ēkas
un divām moduļu tipa sadzīves ēkām, kuru būvniecība notiek pašlaik. Nomas tiesības uz nekustamo īpašumu uzņēmējs ieguva izsoles rezultātā.
Pirmā izsole, kas bija plānota 20. janvārī, nenotika
sakarā ar to, ka nebija pieteicies neviens pretendents.
Uz otro izsoli, kas notika 22. februārī, pieteicies bija
viens pretendents, kurš arī ieguva nomas tiesības.
Nomas līguma nosacījumi paredz to, ka uzņēmējs,
attīstot uzņēmējdarbību nekustamajā īpašumā, apņemas radīt ne mazāk kā 10 jaunas darba vietas.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece Sanita Meļko informēja, ka tipveida angāra ēkas
tiek būvētas saskaņā ar projekta «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» otrās darbības – «Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai
piegulošajā teritorijā» plānotajām aktivitātēm. Būvprojekts paredz izbūvēt tipveida neapkurināmo angāra
ēku, divu moduļu tipa sadzīves ēkas un funkcionāli
saistītu teritoriju. Viena no projekta darbībām paredz
to, ka tipveida angāra ēkas publiskās izsoles rezultātā
tiek iznomātas komersantam, kurš Preiļu novadā attīstīs
savu uzņēmējdarbību un radīs jaunas darba vietas.

SIA «Preiļu putni» pārstāvis – valdes loceklis Hermanis Dovgijs

Ņemot vērā projekta nosacījumus, izsoli uz tipveida būvēm iespējams veikt jau pie būvprojekta izstrādes
vai būvdarbu procesā. Šādi nosacījumi ir svarīgi
komersantam, lai objektu pielāgotu konkrētai uzņēmējdarbības specifikai, protams, saskaņojot izmaiņas
ar projekta realizētāju.
Maija Paegle

Apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi

«Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni»

25. februāra domes sēdē deputāti apstiprināja
Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/2
«Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni» un noteikumu paskaidrojuma rakstu.
Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar grozījumiem vairākos Labklājības ministrijas normatīvajos aktos, kas stājušies spēkā šī gada sākumā.
Labklājības pārvaldes direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Anita Gāga informēja,
ka Labklājības ministrijas normatīvajos aktos ir grozīts
trūcīgas personas/mājsaimniecības ienākumu slieksnis
un doti norādījumi, kādam ienākumu slieksnim jābūt,
piešķirot maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.
Plānots, ka maznodrošinātās personas ienākumu slieksnis Preiļu novadā būs 327 eiro pirmajai un vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 229 eiro otrajai un nākamajām personām mājsaimniecībā.
Ņemot vērā Labklājības ministrijas norādījumus,
pašvaldība saistošajos noteikumos ir tiesīga maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikt ienākumu slieksni
ne augstāku par 436 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām
mājsaimniecībā. Ienākumu slieksnis nedrīkst būt

zemāks par likumā noteikto trūcīgas mājsaimniecības
ienākumu slieksni, kas šogad noteikts 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190
eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Personas, kuras atbilst maznodrošinātas personas
statusam, nevar pretendēt uz pabalstiem, bet viņām ir
iespēja saņemt Eiropas komisijas pārtikas pakas, kas
arī ir liels ieguvums. Pakas saturs sastāv no higiēnas
precēm, pārtikas produktiem, un, ja ģimenē ir skolēni,
tad pakas papildus ir nokomplektētas arī ar kancelejas
precēm. Maznodrošinātā persona var pretendēt arī uz
sociālo vai pašvaldības dzīvojamo platību.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc atzinuma
saņemšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā un publicēšanas Preiļu novada pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā «Preiļu Novada
Vēstis».
Saskaņā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti 2016. gada 30. jūnijā pieņemtie
Preiļu novada domes saistošies noteikumi «Noteikumi
par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu Preiļu novadā».
Maija Paegle

Jauniešu sadarbība un solidaritāte krīzes laikā,
izmantojot radošumu un mākslu jeb SOLIDART
(Network for the youth debate about the solidarity
in crisis times through creativity and art) – tā saucas Eiropas Savienības programmas «Eiropa pilsoņiem» atbalstītais projekts, kurā piedalīsies arī
Preiļu novada pašvaldība.
Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu
jauniešiem, dodot iespēju viņiem komunicēt, debatēt,
attīstīt radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus
izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties
vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.
Programma «Eiropa pilsoņiem» darbojas jau vairākus gadus, dodot iespēju sadarboties dažādu valstu
institūcijām – pašvaldībām, biedrībām u.c. No 2018.
gada arī Preiļu novada pašvaldības Attīstības daļas
speciālisti meklēja starptautiskos kontaktus, gan izvie-

tojot informāciju par Preiļu novadu partneru meklēšanas datu bāzē, gan komunicējot ar dažādu valstu pārstāvjiem un strādājot pie iespējamo projektu idejām.
SOLIDART projektā piedalās 8 valstis, un vadošais
partneris ir Grosupljes pašvaldība Slovēnijā, bet pārējie
partneri ir no Polijas, Bulgārijas, Grieķijas, Portugāles,
Latvijas, Francijas un Spānijas. Projektā paredzēts iesaistīt Preiļu novada Jauniešu centru «ČETRI» gan informācijas izplatīšanai, gan arī konkrētās aktivitātēs. Projektu
finansē Eiropas Savienība, un iespējams līdzfinansējums
no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas.
3.martā notika partneru pirmā attālinātā tikšanās,
kurā tika apspriesti veicamie uzdevumi, kas saistīti ar
projekta formalitāšu kārtošanu un iespējamo aktivitāšu
realizēšanas plānu, ko pagaidām apgrūtina Covid-19
radītie ierobežojumi.
Elita Jermolajeva

27. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 notiks lielākā vides akcija – Zemes stunda, kas apvienos cilvēkus visā pasaulē, kuri iestāsies par dabu. Ikviens
iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija
tiek aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz
vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi
draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko
klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā – dabas daudzveidības izzušana, klimats
un ar to saistītās sekas.

Ikviens cilvēks tiek aicināts rīkoties jau tagad,
paužot atbalstu dabai, lai aizsargātu mūsu un planētas
veselību un labklājību. Tikai kopīga pasaules iedzīvotāju nostāja uzlabot vides kvalitāti palīdzēs mūsu
centieniem panākt zinātnei atbilstošas starptautiskās
vienošanās par dabu, klimatu un ilgtspējīgu attīstību.
Simboliski izslēdzot apgaismojumu Sidnejā 2007.
gadā, Zemes stunda ir kļuvusi par vienu no pasaules
lielākajām vides akcijām. Zemes stunda jau 14 gadus
iedvesmo indivīdus, uzņēmumus un organizācijas 190
valstīs un teritorijās rīkoties klimata pārmaiņu un dabas
daudzveidības samazināšanās novēršanai.

Preiļu novada pašvaldība piedalās programmas
«Eiropa pilsoņiem» projektā

Aicinājums 27. martā piedalīties vides akcijā –
Zemes stunda
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI

7. Pēc šo saistošo noteikumu 5.un 6. punkta izpildes komisija sagatavo lēmumprojektu
un Preiļu novada pašvaldības dome pieņem lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu vai noraidīšanu.
8.Šo saistošo noteikumu 8.punkta kārtībā pieņemto lēmumu Komisija nosūta iesaistītajām
personām kā arī publicē Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv.

APSTIPRINĀTI
Ar Preiļu novada pašvaldības domes
2020. gada 22. decembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.23, 10§)

III. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
robežu pārskatīšanas pabeigšana
9. Kad lēmums par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu ir kļuvis neapstrīdams, Komisija veic tiesisko un organizatoriski tehnisko
darbību kopumu, kas nepieciešams, lai pārskatītu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu.
10. Pārskatot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, Komisija, vai
tās piesaistītais pašvaldības speciālists, uz kartogrāfiskās pamatnes, izstrādā dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu.
11. Izstrādāto projekta priekšlikumu Komisija nosūta izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai
iesaistītajām personām. Projekta priekšlikumu kopā ar paziņojumu par izvērtēšanas uzsākšanu
ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī izliek paziņojumus par projekta izskatīšanu
redzamā vietā(-ās) dzīvojamajā mājā, kuras funkcionāli nepieciešamo platību ierosināts
pārskatīt.
12. Divu mēnešu laikā no projekta priekšlikuma nosūtīšanas iesaistītajām pusēm kā arī
pieguļošo, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nomniekiem ir tiesības sniegt savu viedokli un argumentus par Komisijas piedāvāto projekta priekšlikumu. Pēc šī termiņa beigām
Komisija apkopo saņemtos viedokļus un mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
12.1. apstiprināt sagatavoto projektu un sagatavot lēmumprojektu par projekta apstiprināšanu Preiļu novada domei;
12.2. atbilstoši saņemtajiem viedokļiem veikt korekcijas izstrādātajā projektā un sagatavot
lēmumprojektu par koriģētā projekta apstiprināšanu Preiļu novada domei;
12.3. izstrādāt jaunu projektu un atkārtoti to nodot izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai
šo noteikumu 11.punkta kārtībā.
13. Preiļu novada pašvaldības dome ar lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu apstiprina dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala plānu.
14. Ja Komisija konstatē, ka, nosakot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, ir iespējama zemesgabala reālā sadale, vai ir iespējama reālā sadale izstrādājot
detālplānojumu, tas tiek norādīts Preiļu novada pašvaldības domes lēmumā un ierosinātāji
atbilstoši normatīvajiem aktiem ierosina zemesgabala sadalīšanu.

Preiļu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/15
«Par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju» 85. panta trešo daļu un 86.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada administratīvajā teritorijā tiek:
1.1. ierosināta daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšana;
1.2. informēti procesā iesaistīto nekustamo īpašumu īpašnieki, noskaidroti to viedokļi
un pašvaldībā pieņemts lēmums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas
uzsākšanu;
1.3. izvērtēti iesniegtie viedokļi, izstrādāti priekšlikumi daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanai un, ņemot vērā situāciju attiecīgajā kvartālā, pieņemts pašvaldības lēmums attiecībā uz dzīvojamajai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu;
1.4. noteikta maksa par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanas tehniskajām izmaksām.
2. Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu nodrošina Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk Komisija) un pēc Komisijas atzinuma lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu pieņem Preiļu novada pašvaldības dome.

II. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
robežu pārskatīšanas uzsākšana
3. Iesniegumu par Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu iesniedz Preiļu novada domes Klientu
apkalpošanas centrā Raiņa bulvāris 19, Preiļos (turpmāk – Klientu apkalpošanas centrs):
3.1. ja iesniedzējs ir privatizētā objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), Iesniegumam
pievieno:
3.1.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, kurš pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā
noteiktajā kārtībā, norakstu (uzrādot oriģinālu), kurā iekļauts arī apliecinājums par gatavību
segt izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
pārskatīšanu;
3.1.2. rakstveida pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību un
iesniegt Iesniegumu (ja tas nav iekļauts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā);
3.1.3. skici, kura izstrādāta uz zemes robežu plāna, dzīvojamās mājas privatizācijas
uzsākšanas brīdī noteiktā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna
vai situācijas plāna, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamajā
zemes gabalā;
3.1.4. dokumentu, kas apliecina, ka zemes īpašnieks ir informēts par dzīvokļu īpašnieku
kopības pieņemto lēmumu;
3.2. ja iesniedzējs ir zemes gabala īpašnieks, Iesniegumam pievieno:
3.2.1. skici, kura izstrādāta uz zemes robežu plāna, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā;
3.2.2. apliecinājumu, ka attiecīgā privatizētā objekta pārvaldnieks ir informēts par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas ierosināšanu.
3.2.3. apliecinājumu, par gatavību segt izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.
4. Komisija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt iesniedzējam papildus dokumentus
informācijas precizēšanai.
5. Pēc Iesnieguma saņemšanas Komisija, piesaistot attiecīgās jomas speciālistus:
5.1. izvērtē dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un atlikušās zemesgabala platības izmantošanas iespējas, kā arī citu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās, vai arī lemj par
ierosinājuma noraidīšanu;
5.2. ja tiek konstatēts, ka nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus, informē par to kvartāla
robežās esošo dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašniekus, zemes īpašniekus un attiecīgā
kvartāla robežās esošo citu dzīvojamo māju pārvaldniekus;
5.3. publicē Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv informāciju par
saņemto ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
un par nepieciešamību pārskatīt/nepārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošos dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus;
5.4. nosaka privatizēto objektu īpašniekiem (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu īpašniekiem) un zemes īpašniekiem tiesības divu mēnešu laikā no 5.3 punktā
minētās publikācijas datuma izteikt apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Preiļu novada pašvaldībā;
5.5. sagatavo pārskatāmai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala kartogrāfisko pamatni, kas attēlo pašreizējo virszemes topogrāfisko situāciju, ņemot vērā dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī noteikto dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu;
5.6. aprēķina un izvērtē apbūves blīvumu, intensitāti, brīvās zaļumu teritorijas (bērnu
rotaļu laukumu platības, nepieciešamās autostāvvietas un velosipēdu novietnes, atkritumu
konteineru novietnes, inženiertehniskās apgādes objektus, piekļuves iespējas, aizsargjoslas,
būvlaides, apbūves līnijas, sarkanās līnijas) kā arī citus rādītājus atbilstoši Preiļu novada
teritorijas plānojumam un citiem normatīvajiem aktiem;
5.7. kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai pieprasa viedokli no valsts un pašvaldības
iestādēm, dzīvojamās mājas pārvaldnieka.
6. Pēc šo saistošo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteiktā termiņa beigām Komisija izvērtē
saņemtos iesniegumus un pieņem atzinumu:
1.1. uzsākt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu;
1.2. noraidīt ierosinājumu par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanu.

IV. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
robežu pārskatīšanas izdevumu samaksas kārtība
15. Pašvaldība sedz administratīvos izdevumus, kas tai radušies sakarā ar ierosinātāju
iesniegumu izskatīšanu un Komisijas lēmumu pieņemšanu, kā arī izdevumus par iesniedzēja
informēšanu.
16. Citus izdevumus, tai skaitā ja Komisijas rīcībā nav situācijai atbilstošs detalizācijas
plāns konkrētajam zemesgabalam vai nepieciešama papildu informācija no Valsts zemes
dienesta kadastra datiem, vai cita papildu informācija, vai nepieciešama topogrāfiskā uzmērīšana, sedz ierosinātājs.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda
Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/15
«Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārrakstīšanu»

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2020. gada 22. decembra
Sēdes lēmumu, protokols Nr.23, punkts 4.§.
PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 28. janvāra
Sēdes lēmumu Protokols Nr.1, 1. §

Preiļu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/13

Grozījumi 2014.gada 22.decembra Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.2014/18
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta
pirmo prim, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Preiļu novada domes 2014. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/18
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā» šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu:
«2.1 Vientuļš pensionārs šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav laulātā un pilngadīgu
bērnu.»»
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 punktu:
«3.1 Juridiskām personām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisku darbību, dome
piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas
2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus. Nodokļa maksātāju
kategorijas, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz atvieglojumu, pieteikumam
pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās
pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, kura izveidota saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta
uzskaites veidlapu paraugiem.»
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.2 punktu:
«3.2 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus šo noteikumu 3.4.punktā minētajām
kategorijām piešķir kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada
18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un
108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr.1407/2013) un normatīvo
aktu par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosacījumus. De minimis
atbalstu piešķir līdz Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 7. panta 4. punkta un 8. pantā
minētajam termiņam.»
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3 punktu:
«3.3 De minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktā
minētos nozares un darbības ierobežojumus. Ja de minimis atbalsta pretendents darbojas arī
nozarēs, kas minētas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1. punkta «a», «b» vai «c» apakšpunktā,
tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts regulas
Nr.1407/2013 1. panta 2. punktā».
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4 punktu:
«3.4 Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma līmenī šo saistošo noteikumu ietvaros
plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos
fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr.1407/2013
3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums
ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr.1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota
uzņēmuma definīcijai.»
6. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.5 punktu:
«3.5 De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām
de minimis regulām, līdz regulas Nr.1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam
robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām
pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte
vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas
Komisijas lēmumā.»
7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6 punktu:
«3.6 Dome nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr.1407/2013
6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10
(desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem piešķirts pēdējais
de minimis atbalsts.»
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7 punktu:

«3.7 Ja de minimis atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013
prasības, tam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu saņemto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr.1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija
saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes
Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas
Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus,
no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai,
ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes
Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas
Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas
metodi.»
9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8 punktu:
«3.8 De minimis atbalsta pretendentam tiek piešķirtas likumīgās tiesības saņemt de minimis
atbalstu brīdī, kad tiek pieņemts Domes lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.»
10. Izteikt saistošo noteikumu 3.4. punktu šādā redakcijā:
«3.4. Juridiskās personām – saimnieciskās darbības veicējiem – par īpašumā esošu
nekustamo īpašumu, kurā notiek saimnieciskā darbība – 25%, 50% vai 70% apmērā, ja
nodokļa maksātājs atbilst visām šīm prasībām:»
11. Izteikt saistošo noteikumu 3.4.3.punktu šādā redakcijā:
«3.4.3. Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas
gadā nav samazinājies – 25 % atlaide.»
12. Izteikt saistošo noteikumu 3.4.4. punktu šādā redakcijā:
«3.4.4. Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas
gadā ir pieaudzis no 1 līdz 4 (no viena līdz četriem) darbiniekiem – 50% atlaide.»
13. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.5. punktu:
«3.4.5. Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas
gadā ir pieaudzis no 5 (pieciem) un vairāk strādājošiem – 70% atlaide.»
14. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.4. punktu:
«6.4. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot orģinālu) šo noteikumu
3.4.punktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai.»
15. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu:
«8.1 Pretendējot uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, iesniegumam pievieno
de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā
izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un
apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, kura izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis
atbalsta uzskaites veidlapu.»
16. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
« 9. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma
un saistošo noteikumu pamata, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.»
17. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:
«2. Apliecinu, ka: nodarbināto skaits ir palielinājies par ___ strādājošiem, salīdzinot ar
iepriekšējā gada 1.janvāri.»
18. Papildināt saistošo noteikumu 2. pielikumu ar 2.1 punktu:
«2.1 Nodarbināto skaits nav samazinājies salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. janvāri.»
19. Papildināt saistošo noteikumu 2. pielikumu ar 3. punktu:
«3. Pielikumā: Ziņas par darba ņēmējiem – Izdruka no EDS vai VID izziņa.»
Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/13
Grozījumi 2014. gada 22. decembra Preiļu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.2014/18
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā»
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Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2020/11
Grozījumi Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.2019/04 «Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt saistošo noteikumu
regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietverto
regulējumu.
Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:
1. Tiks noteikta atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu, naudas
sods tiek izteikts naudas soda vienībās atbilstoši Administratīvās atbildības likumam;
2. Tiek noteikts amatpersonu loks, kas veic administratīvā pārkāpuma
procesu.
Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
Neietekmē
Administratīvā pārkāpumu procesu par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem veic SIA “Preiļu saimnieks” amatpersonas un
pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskatīs pašvaldības administratīvā komisija.
Nav attiecināms

Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda
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APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2020. gada 26. novembra lēmumu, protokols Nr.21, 15.§
PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu, protokols Nr.1, 19.§

Preiļu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2020/12

«Grozījumi Preiļu novada domes 2017. gada 07. jūlija noteikumos
Nr.2017/04 «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās
daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu

Izdarīt Preiļu novada domes 2017. gada 07. jūlija noteikumos Nr.2017/04 «Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā» (turpmāksaistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.4.punktu šādā redakcijā:
«1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu. Administratīvais sods –
naudas sods – tiek izteikts naudas soda vienībās. Viena naudas soda vienība ir 5 (pieci)
euro. Minimālais sods juridiskām un fiziskām personām ir 2 (divas) naudas soda vienības.
Maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 (viens simts) naudas soda vienību,
bet juridiskajām personām — 300 (trīs simti) naudas soda vienību».
2. Izteikt saistošo noteikumu 68.punktu šādā redakcijā:
«68. Par noteikumu 30.1–30.7., 31.1.–31.6. punktos minēto prasību pārkāpumiem fiziskajām
personām var tikt piemērots naudas sods no 2 (divām) līdz 35 (trīsdesmit piecām) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 2 (divām) līdz 140 (simtčetrdesmit) naudas soda vienībām».
3. Izteikt saistošo noteikumu 69. punktu šādā redakcijā:
«69. Veikt kontroli par šo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas šādas amatpersonas:».
4. Izteikt saistošo noteikumu 69.2. punktu šādā redakcijā:
«69.2. SIA «Preiļu saimnieks» amatpersonas».
5. Izteikt saistošo noteikumu 70. punktu šādā redakcijā:
«70. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Preiļu
novada domes Administratīvā komisija».
Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda

Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda
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APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2020. gada 26. novembra
Sēdes lēmumu, protokols Nr.21, punkts 14.§
PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 28. janvāra
Sēdes lēmumu, Protokols Nr.1, 18.§

Preiļu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/11

Grozījumi Preiļu novada domes 2019. gada 27. jūnija
saistošajos noteikumos Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2020/12
Grozījumi Preiļu novada domes 2017. gada 07. jūlija noteikumos
Nr.2017/04 «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Preiļu novadā»

Izdoti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma
likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
«Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6.punktu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Izdarīt Preiļu novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»
(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

2. Īss projekta satura izklāsts

1. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
«14. Par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā
biežuma neievērošanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no
2 (divām) līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 (divām)
līdz 100 (simts) naudas soda vienībām».

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

2. Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:
«Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
fiziskajām personām no 2 (divām) līdz 20 (divdesmit) naudas soda vienībām, juridiskajām
personām – no 2 (divām) līdz 200 (divsimt) naudas soda vienībām.»

3. Izteikt saistošo noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:
«16. Kontroli pār šo noteikumu ievērošanu veic Preiļu novada pašvaldības policijas
amatpersonas un SIA «Preiļu saimnieks» amatpersonas. Uzsākt administratīvā pārkāpuma
procesu ir tiesīgas Preiļu novada pašvaldības policijas amatpersonas».
Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
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Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt saistošo noteikumu
regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietverto
regulējumu.
Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:
1. Tiks noteikts tiesiskais pamats saskaņā ar kuru personas tiks sauktas
pie administratīvās atbildības.
2. Tiks noteikts administratīvais sods - naudas sods- naudas soda vienībās atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.panta pirmajai daļai.
Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.

Neietekmē

Administratīvā pārkāpuma lietas uzsāk par šo noteikumu pārkāpumiem
uzsāk Preiļu novada Pašvaldības policijas amatpersonas un SIA Preiļu
saimnieks amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietas par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtības pārkāpumiem Preiļu
novadā tiks izskatītas Preiļu novada domes Administratīvajā komisijā.
Nav attiecināms

Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda
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«Kafija ar jaunatni»
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Cilvēks un darbi, kas iedvesmo

24. februārī Preiļu Galvenās bibliotēkas (PGB) Bērnu
nodaļas vadītājai Vilhelmīnei Jakimovai, pārtraucot
darba gaitas, kolektīvi tiešsaistē teicām paldies par kopābūšanu, par ieguldījumu un sirdsdegsmi bibliotēkas
darbā, vēlot turpmākās dzīves dienas tikpat radošas,
dzirkstoša dzīvesspara pilnas. Vilhelmīnes nesavtīgo
darba mūža veikumu apliecina Kultūras ministrijas
Atzinības raksts par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu
Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstībā, lasītprasmes veicināšanā bērniem un jauniešiem, stāstniecības tradīciju
popularizēšanā Latvijā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Preiļu novada domes Pateicība par
iniciatīvas bagātu un ilggadēju darbu Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, personīgu, radošu ieguldījumu kultūrvides
uzlabošanā un pedagoģiskajā darbā.
Austrumu gudrība vēsta: «Tu esi tāds, kādas ir tavas dziļākās vēlmes; kādas tavas vēlmes, tāda arī tava griba; kāda
tava griba, tādi tavi darbi; kādi tavi darbi, tāds arī tavs liktenis». Ilggadējās PGB Bērnu literatūras nodaļas vadītājas
Vilhelmīnes Jakimovas likteņa rakstos ir ieausts – nav svarīgi,
ko cilvēks dara, svarīgi tikai, lai viss, kam viņš pieskaras,
kļūtu citāds, lai tajā paliktu daļa viņa paša. Tad tas ir pa
īstam un no sirds. Tieši šajā aspektā redzam vienkārša mauriņa pļāvēja atšķirību no īsta dārznieka. Vilhelmīne ir cilvēks,
kurš neko nedara vienkārši tāpat. Katrai darbībai, katram
solim ir mērķis, kas virzīts uz pilnveidošanu, attīstību,

19. februārī lielie aukstumi un biezā sniega sega netraucēja attālināti satikt Ukrainas un Gruzijas pārstāvjus pasākumā «Kafija ar
jaunatni» (Kофе с молодежью). Šādas regulāras tiešsaistes tikšanās
pie kafijas tases ierosināja Tamāra Stratilat – Ņižinas pašvaldības
uzņēmēju padomes locekle un lietišķo sieviešu sabiedriskās organizācijas–kluba «Lietišķā sieviete» («Дилова жинка») vadītāja pēc
starptautiskā projekta «Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos»
nobeiguma pagājušajā gadā.
Šoreiz Ņižina, Ozurgeti un Preiļi stāstīja par jaunatnes darba jomu,
kas ar katru gadu paliek aizvien aktuālāka, aptverot gan izglītību un sportu,
gan arī veicinot un attīstot radošumu, iniciatīvu un citas dzīvei noderīgas
kompetences. Anžela Timšenko no Ņižinas un Avtandils Sirbilašvili no
Ozurgeti prezentēja darbu ar jauniešiem savās pašvaldībās, kas ir daudz
lielākas kā Preiļi un tātad arī ar lielāku pasākumu un dalībnieku skaitu.
Preiļu novadu pārstāvēja Jauniešu centrs «ČETRI», un jaunatnes
lietu speciāliste Sintija Ančeva draugiem no Gruzijas un Ukrainas stāstīja
par dažādiem jaunatnes jomas aspektiem – aktuālāko statistiku, darbu
Covid-19 apstākļos, pasākumiem, projektiem un jauniešu līdzdalības
iespējām.
Diskusijas nobeigumā tika akcentēts, ka nav būtisks pašvaldības
lielums un iesaistīto dalībnieku skaits, bet svarīga ir piedāvāto pakalpojumu kvalitāte. Tāpēc jārod iespējas, lai atbalsts un pasākumi būtu
brīvi pieejami jauniešiem gan pilsētās, gan laukos, gan maznodrošinātiem, gan jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Ir svarīgi rūpēties, sniegt
atbalstu un būt blakus ikvienam jaunietim, kam tas ir nepieciešams.
Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI» ir atvērts sadarbībai, sniedz
konsultācijas un organizē dažādus pasākumus jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanai arī COVID-19 apstākļos, par ko informāciju var iegūt gan
pašvaldības mājas lapā: www.preili.lv, gan arī sociālajos tīklos.
Elita Jermolajeva

Literārās jaunrades konkurss senioriem

Latgales reģionālās pensionāru apvienības (LRPA) valde izsludina
Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursu «Sargā sevi,
un Dievs Tevi sargās». Konkursā tiek aicināti piedalīties Latgales
RPA biedrību biedri, līdz 31. martam iesūtot īsās prozas darbu.
Konkursa dalībnieki. Latgales RPA biedrību biedri. Dalību konkursā nosaka katras biedrības valde. Konkursā nepiedalās profesionāli
žurnālisti, rakstnieki, LRPA valdes locekļi un žūrija. Informācija par
konkursu tiek publicēta «Vietējā Latgales Avīzē», LPF avīzē «Latvijas
Pensionārs», novadu reģionālajos laikrakstos. Konkursam iesūtītie
darbi netiek publicēti bez autoru piekrišanas un atļaujas.
Mērķis. Atbalstīt un aktivizēt senioru sociālās integrācijas procesu.
Iepazīstināt ar senioru radošajiem darbiem un dot iespēju Latgales
senioriem izteikt sevi.
Norises laiks. Jaunrades darbi jāiesniedz līdz 31. martam elektroniski LRPA valdes locekļiem: Aina Jaunzeme, tālr. 26763085, e-pasts:
ainajaunzeme@inbox.lv un Ženija Pauniņa, tālr. 26437716, e-pasts:
zenijap@inbox.lv
Apraksts. Latgales senioru literārās jaunrades konkursa tēma –
«Sargi sevi, un Dievs tevi sargās». Darbu forma – īsā proza (īsais
stāsts, novele, eseja, miniatūra, humoreska, dienasgrāmatas fragments
u.t.t.).
Darba apjoms. Ne lielāks par 1 lapu datorrakstā Times New
Roman, fonts 12. Iesniedzot darbu, jānorāda autora dzīvesvieta, novads,
dzimšanas dati, saziņas iespējas.
Vērtēšana. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs LRPA valde un
pieaicinātie neatkarīgie eksperti. Visi dalībnieki saņems pateicības,
pirmo triju vietu ieguvēji – balvas. Konkursa vērtējumi tiks paziņoti
pēc LRPA valdes sēdes aprīlī.
Konkursa nolikums apstiprināts LRPA valdes attālinātajā sēdē
2021. gada 17. februārī.
Marija Briška,
biedrības LRPA valdes priekšsēdētājas vietniece

izaugsmi, jēgu. Tāpēc viņas «dārzs» vienmēr zeļ, pumpuro,
zied un dod augļus.
Cilvēka vērtība izpaužas domās, darbos, spējā dot un
dalīties. To nemitīgi skar pārbaudījumi, un tas, kā cilvēks to
izdzīvo, rada viņa vērtību. Vilhelmīne ir nemitīgs ideju ģenerators, kas nesavtīgi dalās savās zināšanās un prasmēs. Sirdij
iedegoties par darbu, ko veic, Vilhelmīne savā jomā zinoši
un profesionāli pielieto viņai atvēlētās sviras, ļaujot citiem
brīvi izpausties, izmantojot savas radošās spējas. Kā motivācija kalpo izaicinājums – augsts, bet sasniedzams. Uzņemoties atbildību, viņa parasti ātri orientējas sarežģītās situācijās,
uzņemas riskus un atbildību par savu rīcību, risina problēmas,
saredz un rada iespējas īstenot tās cilvēku labā.
Ar kreatīvu un elastīgu domāšanu apveltītā Vilhelmīne
iedvesmo citus, liek noticēt tam, ko dari, – gan sākotnēji strādājot par pedagogu, gan velāk arī bibliotekārajā darbā.
Pateicoties Vilhelmīnei, jau vairākus gadus PGB ir aktīva
UNESCO LNK tīkla «Stāstu bibliotēkas» līdzdalībniece, ir aizsāktas un pilnveidotas lasīšanas veicināšanas programmas:
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, «Krauklis iesaka izlasīt»,
«Pūcītes skola», īstenoti vairāki projekti ar lielu mīlestību un
patiesu vēlmi cilvēkos iedēstīt labo, dziļi vērtīgo un paliekošo.
Ar viņas iniciatīvu bibliotēkā aizsākta ģimenes modeļa ieviešana.
Solvita Erta,
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļas vadītāja

Preiļu parkā oficiāli atklāti sikspārņi

Pagājušā gada rudenī, pirms ziemas iestāšanās,
kādā no Preiļu pils telpu apsekošanām tika atklāti
sikspārņi, kuri, ielidojuši pils telpās, meklēja ziemošanas vietu. Diemžēl daži no sikspārņiem bija
ielidojuši starp dubulto logu vērtnēm un savas
dzīvnieku specifikas dēļ nespēja tikt laukā. Tādējādi Preiļu parkā tika oficiāli konstatēti sikspārņi,
kas iepriekš parka teritorijā netika apzināti.
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda
Čingule-Vinogradova sazinājās ar Sikspārņu Pētniecības biedrības valdes priekšsēdētāju, LLU asociēto
profesoru, sertificēto sikspārņu ekspertu Dr. biol.
Gunāru Pētersonu, kurš pēc sarunas un apskatītajām
pilī atrasto sikspārņu fotogrāfijām norādīja, ka tie esot
Brūnie Garausu sikspārņi (Plecotus auritus).
26. februārī minētais sikspārņu pētnieks Preiļu
parku apciemoja klātienē un kopā ar vadītāju izpētīja
vecās Borhu pils pagrabus, vēsturisko «Kalpu māju»
un pili – vietas, kur varētu mitināties vai ziemot sikspārņi. Ziemā vai arī stipri pazeminoties temperatūrai
tie ieslīgst letarģiskā miegā. Parasti sikspārņi ziemo
pagrabos un alās, kur samērā liels gaisa mitrums.
Ziemošana iespējama arī malkas grēdās, koku dobumos, tuneļos un ēkās. Pēc konstatētajiem sikspārņiem pilī secināms, ka tie iepriekš, pirms pils rekonstrukcijas darbiem, ir ziemojuši un mitinājušies pils
telpās, vecajās dūmvadu šahtās. Un kā ierasts, iepriekšējā rudenī salidojuši pilī, lai pārziemotu.
Sikspārņi parasti mīt vecos parkos, kur ir vēsturiskas ēkas un saglabājušies vecie muižu pagrabi, līdz
ar to tas nebija brīnums, ka tika atrasti arī Preiļu parkā.
Sikspārņi ir vienīgie zīdītāju kārtas dzīvnieki, kuri
pielāgojušies aktīvai lidošanai. Sikspārņi ir izmēros
nelieli dzīvnieki, kuriem kopīga īpašība ir spēja
izmantot orientācijai pašu radīto ultraskaņas saucienu
atbalsis.
Latvijā līdz šim ir konstatētas 16 sikspārņu sugas.
Visi Latvijas sikspārņi ir nelieli vai sīki dzīvnieki, lielākais sasniedz vien prāvas peles izmērus. Visi Latvijas
sikspārņi ir aktīvi krēslas stundās un naktī. Tie pārtiek
no kukaiņiem, kurus ķer gaisā, vien dažu sugu sikspārņi spēj nolasīt kukaiņus, to kāpurus, kā arī zirnekļus no koku lapām, zariem vai augsnes. Sikspārņi

ir ļoti noderīgi dzīvnieki dabā, tie palīdz kontrolēt
kukaiņu daudzumu.
Lai gan sikspārņu naksnīgā lidināšanās dažkārt
šķiet biedējoša, sikspārņi nekad neuzbrūk. Tie var
iekost tikai aizstāvoties. Tāpēc ir jāļauj neparastajam
dzīvniekam dzīvot savu dzīvi un to apbrīnot no attāluma.
Sarunās ar sikspārņu pētnieku Gunāru Pētersonu
radās ideja vasarā Preiļu parkā noorganizēt sikspārņu
iepazīšanās pasākumu, kura laikā varētu uzzināt, kādi
ir šie lidojošie zvēriņi, kāpēc tie guļ augšpēdus, kā
tos sadzirdēt un saskatīt parkā un citas interesantas
lietas par sikspārņiem. Vakara stundās pēc saulrieta
kopā ar pētniekiem varētu iziet kopīgā sikspārņu meklēšanā parkā.
Aicinām jūnijā un jūlijā sekot līdzi informācijai
Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv
un sociālā tīkla Facebook Preiļu muižas kompleksa
un parka platformā.
Sanda Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss «Akvarelis. Mākslinieks Jānis Brekte – 100 «, kurā iedvesmojāmies no virtuozā akvareļu glezniecības meistara Jāņa Brektes. Par godu novadniekam konkursu tradicionāli organizēja Gulbenes Mākslas skola.
Darbus konkursam iesniedzām jau pērnā gada
rudenī, taču sakarā ar pandēmijas situāciju valstī
konkursa rezultātus uzzinājām tikai šogad.
Konkursā piedalījās 44 Latvijas mākslas skolas,
vispārizglītojošās skolas un mākslas studijas. Vērtēšanai tika iesūtīti 263 darbi.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola šajā konkursā
piedalījās pirmo reizi, tādēļ jo lielāks prieks, ka mūsu
skolas audzēkņu darbi tika pamanīti un atzinīgi novērtēti. Kā ierasts, konkursa darbi tika vērtēti pa
vecuma grupām un arī pa tēmām: Lauku ainava,
Pilsēta, Klusā daba.

Sadaļā «Lauku ainava» vecuma grupā 7–10 gadi
3. vietu ieguva Paula Konstantinova par darbu
«Mežs», skolotājs Kazimirs Anspaks.
Sadaļā «Lauku ainava» vecuma grupā 14-16 gadi
2. vieta – Ieviņai Spruktei par darbu «Klusums»,
skolotāja Marianna Abricka, 3. vieta – Evitai Marijai
Aizpurietei par darbu «Rudens», skolotājs Kazimirs
Anspaks.
Sadaļā «Klusā daba» 14–16 gadu vecuma grupā
Atzinība Annijai Akmentiņai par darbu «Klusā
daba ar ķirbi», skolotājs Kazimirs Anspaks.
Paldies audzēkņiem par atsaucību un skolotājiem
par ierosināšanu un atbalstu! Veiksmi, darba prieku
un neatlaidību arī turpmākajos konkursos!
Marianna Abricka,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
direktora vietniece mākslā

Gunārs Pētersons ievāc informāciju par Preiļu pils
sikspārņiem

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi gūst panākumus
konkursā «Akvarelis. Mākslinieks Jānis Brekte – 100»
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2021. gada marts

Preiļu Novada VÇSTIS

Sajūti
Lieldienas
Preiļos!

1. aprīlis – 2. maijs
1.–11. aprīlis

Lieliska iespēja piedalīties Lieldienu akcijā
«Ietērp koku savā sētā». Galvenie noteikumi –
atraktīvi noformē koku savā sētā. Izejmateriāls –
vienkrāsains vai raibs audums. Aicinām iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas piedalīties
akcijā! Balvas labākajām bildēm! Atraktīvāk
noformēto koku vērtēšana 19. aprīlī. Bildes jāsūta
uz tic@preili.lv

4. aprīlī, 5. aprīlī, 11. aprīlī, 2. maijā Preiļu
parkā «Atrodi krāsojamās Lieldienu zaķa olas»

4. aprīlī, 2. maijā no plkst. 13:00
Lieldienu «Putnu spēles estrādē». Preiļu parka
estrādes teritorijā varēsi apmeklēt: • Lieldienu
golfu, • Zaķu galeriju, • Olas veiksmes ceļu, •
Kukaiņu taku, • Putnu salu, • Mazo putnu stūrīti,
• Ziedu ieleju, kur putni dzied

11.–18. aprīlis

Kvests «Izej un atrisini». Informācija sekos.
Atrisinājuma foto sūti uz tic@preili.lv

19.–25. aprīlis

Bibliotēku nedēļa Preiļu parkā. Pavasarīgs
citātu maratons «Aizej tur – nezin kur, atrodi to –
nezin ko!». Informācija sekos.

26. aprīlis – 25. maijs

Izstāde logos «Pavasaris ienāk Preiļos!» Kārsavas ielā 4, Jauniešu centra «Četri» un Tūrisma
informācijas centra logos

26. aprīlis – 2. maijs

Skatītāju balsojuma nedēļa. Labākie darbi
iegūs balvas! Informācija sekos.
Aktivitātes plānotas vienas mājsaimniecības
ietvaros vai individuāliem apmeklētājiem, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties
izbraukuma vakcinācijai dzīvesvietā

Iedzīvotājiem ar neatgriezeniskiem funkcionāliem traucējumiem un tiem, kuri medicīnisku iemeslu
dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē, ir iespēja pieteikties izbraukuma vakcinācijai dzīvesvietā.
Šie iedzīvotāji vai to aprūpētāji tiek aicināti pieteikties vakcinācijai dzīvesvietā divos veidos:
• zvanot ģimenes ārstam (arī paša ģimenes ārsta
proaktīvs zvans pacientam)
• zvanot 8989 (ja iedzīvotājs jau ir pieteicies vakcīnai caur manavakcina.lv vai 8989, tad atkārtoti jāsazinās pa tālruni 8989, lai norādītu izbraukuma nepieciešamību un precīzu adresi).
Ja pēc zvana ģimenes ārstam apstiprināts, ka ārsts
veiks izbraukuma vakcināciju, tad visu tālāk organizē
pats ģimenes ārsts. Vakcināciju šie ģimenes ārsti var
uzsākt jau tagad, ņemot vērā esošo vakcinācijas rindu,
vakcīnu pieejamību, iedzīvotāja pieteikumu un atrašanos prioritārajā vakcinējamo grupā.
Ja ģimenes ārsts informē, ka izbraukuma vakcināciju neveiks, tad ģimenes ārsta pienākums ir vai nu
sagatavot to pacientu sarakstu, kuriem šāds atbalsts
nepieciešams, un nodot to Nacionālajam veselības
dienestam, vai arī aicināt savu pacientu sazināties pa

bezmaksas informatīvo tālruni 8989. Zvanot pa tālruni
8989, iedzīvotājam vai aprūpētājam būs jānorāda precīza adrese, kur vakcinējamā persona atrodas.
Šobrīd pieteikties izbraukuma vakcinācijai īpaši aicināti seniori vecumā virs 70 gadiem. Tos, kas šī brīža
prioritārās grupas ietvaros līdz 20. martam pieteiksies
pa tālruni 8989 vai būs ģimenes ārstu iesūtītajos sarakstos, izbraukuma vakcinācija tiks nodrošināta jau
aprīļa sākumā. Veselības ministrija regulāri atgādinās
par pieteikšanās kārtību izbraukuma vakcinācijai un
regulāri apkopos pieteikumus, lai veidotu vakcinācijas
grafikus un par tiem informētu iedzīvotājus.
Pēc Nacionālā veselības dienesta apkopotās ģimenes ārstu aptaujas 58% no tām praksēm, kuras
noslēgušas vai plāno noslēgt līgumu par vakcināciju,
ir gatavas vakcinēt savus pacientus, kuri nevar atstāt
savu gultasvietu vai kuri medicīnisku iemeslu dēļ
nevar nokļūt ārstniecības iestādē, viņu dzīvesvietās.
Vakcinācija dzīvesvietā tiks nodrošināta tikai gadījumos, kad ir tādi veselības traucējumi, kas liedz iespēju
pamest dzīvesvietu un apmeklēt ārstniecības iestādi.
Informācijas avots: Veselības ministrijas mājas
lapa www.vm.gov.lv

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi
gūst panākumus Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles
jauno izpildītāju konkursā Wind Stars 2021

No 4. līdz 6.martam notika Starptautisko pūšaminstrumentu spēles
jauno izpildītāju konkurss «WIND STARS 2021», ko organizēja Mārupes
Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar starptautisko mūzikas skolu asociāciju «CON ANIMA».
Konkurss notika attālināti, pielāgojoties jaunajai dzīves kārtībai un ierobežojumiem. Tā kā konkursantu vērtēšana notika uz iesūtīto ierakstu pamata,
dalībnieku skaits pārsniedza 700 no 21 valsts: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas un
Hercegovinas, Itālijas, Izraēlas, Japānas, Vjetnamas, Ungārijas, Kazahstānas,
Taivānas, Gruzijas, Horvātijas, Mongolijas, Beļģijas.
Konkursa ietvaros novērtēti mūzikas skolu audzēkņi piecās dažādās vecuma
grupās, vairāk kā desmit dažādu instrumentu spēles apakšgrupās.
Savās apakšgrupās I vietu ieguva Alise Savicka (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Ilze Savicka), Daniels Jānis Pastars (pedagogs
Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša), Sabīne Vaivode (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša), II vietu ieguva Renārs Koļesņičenko (pedagogs Jānis Livdāns,
koncertmeistare Ilze Savicka), III vietu ieguva Artis Borovskis (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša).
Atliek novēlēt, lai arī turpmāk nekādi apstākļi nemazina muzicēšanas prieku! Paldies audzēkņiem par
centību, pedagogiem un koncertmeistariem par iniciatīvu un vecākiem par atbalstu!
Edgars Znutiņš, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors
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VSIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums» struktūrvienība Preiļi
2021./2022. mācību gadā
aicina apgūt vairākas profesijas
Pēc 9. klases (mācību ilgums 4 gadi):
• pavārs,
• maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis,
• vizuālā tēla stilists,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists.
Pēc 9. vai 12. klases (mācību ilgums 1 gads):
• konditora palīgs,
• frizieris.

Kontaktinformācija: Sporta iela 1, Preiļi, tālr. 65381291,
65381293, www.rtrit.lv

Bezmaksas jogas nodarbības

Aicinām iedzīvotājus uz bezmaksas jogas nodarbībām
otrdienās, ceturtdienās – 18., 23., 25., un 30. martā no plkst.
18.30 līdz 19.40.
Norises vieta – zoom platforma. Pieslēgšanās nodarbībām – no
plkst. 18.20.
Nodarbības vada sporta speciāliste, fitnesa un jogas pasniedzēja
Lilita Kivleniece, jautājumi un pieteikšanās pa tālruni 20084373.
Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta
nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros.

Sociālā teātra metodes
nodarbība jauniešiem

26. martā plkst. 15.00 tiek organizēta bezmaksas sociālā
teātra metodes nodarbība jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem.
Nodarbība notiks ZOOM tiešsaistes platformā.
Obligāta iepriekš pieteikšanās līdz 25. martam –
https://ej.uz/jc4nodarbiba
Drāmas nodarbības mērķis ir ļaut dalībniekiem iejusties dažādās
lomās, lai labāk izprastu vienam otru un veicinātu empātiju, spēju
veidot cieņpilnas, pozitīvas attiecības, prasmes risināt konfliktus
un mazinātu iespējamu vardarbību.
Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 «Sabiedrības saliedētības
pasākumi» Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai
ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 2019. gadā un
valsts budžeta apakšprogrammas 26.01.00 «Sabiedrības integrācijas
pasākumu īstenošana» 2020. gadā ietvaros.
Sintija Ančeva, jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešu centrs «Četri»
aicina piedalīties mākslas konkursā

Laika posmā no 15. marta līdz 8. aprīlim interesenti, it
sevišķi jaunieši, aicināti piedalīties mākslas konkursā «Pavasaris ienāk Preiļos!».
Darbam jābūt A3 vertikālā formātā, izpildītam jebkurā tehnikā.
Tēma – pavasaris dabā, pilsētvidē, telpā.
Iesniedzot darbu, jānorāda vārds, uzvārds, vecums un kontakti.

Darbus var iesniegt:
• 8. aprīlī Kārsavas ielā 4, Preiļos, no plkst. 10.00 līdz plkst.
18.00 (pie jauniešu centra būs novietota kaste darbu ievietošanai),
• sūtot pa pastu uz Jauniešu centru «ČETRI», Kārsavas iela 4,
Preiļi, LV–5301.

18 labākie darbi tiks izvietoti Jauniešu centra «Četri» un
Tūrisma informācijas centra logos, Kārsavas ielā 4, kā arī piedalīsies skatītāju balsošanā.
5 visaugstāk novērtētie darbi (skatītāju + žūrijas balsojums)
saņems balvas.

Individuālās sarunas tiešsaistē
Jauniešu centrā «Četri»

Brīdī, kad nav iespējas tikties un parunāties klātienē,
Jauniešu centrs «ČETRI» piedāvā tiešsaistes individuālās
sarunas par dažādām aktuālām tēmām jauniešiem 13+!
Var pieteikties uz sarunu par jebkuru Tev aktuālu tēmu,
kā arī katru trešdienu plkst. 16.00 ir iespēja kopā tikties tiešsaistē ar citiem domubiedriem!
Lai pieteiktos uz nodarbību, ir jāraksta
uz e-pastu jauniesu.centrs@preili.lv, norādot izvēlēto sarunu
tēmu un laiku sarunai!

Preiļu Novada VÇSTIS

Preiļu futbolam – 100

Pagājušā gadsimta trīsdesmitie gadi. K. Tesnais un A. Svalba

(4. turpinājums)

1940. gada politiskās pārmaiņas skar arī sportu. Uzreiz
pēc padomju okupācijas tiek
atcelti visi sporta pasākumi.
Tiek likvidētas līdzšinējās sporta biedrības un pēc padomju
parauga dibinātas jaunas.
1940. gada vasarā praktiski beidz
pastāvēt arī Preiļu sporta dzīve, kas neatkarīgās
Latvijas laikā balstījās uz aizsargu organizāciju.
Padomju vara to izsludina ārpus likuma, un traģiski
izvēršas aizsargu dzīves stāsti. Preiļu futbola komandas spēlētājs Staņislavs Patašniks 1941. gadā tiek
izsūtīts uz Vjatlagu, kur 1942. gadā mirst no bada.
Viņa brālis, viens no Preiļu futbola aizsācējiem, Jāzeps
Patašniks 1944. gadā par pretpadomju izteikumiem
tiek arestēts un nosūtīts pa etapu. Turpmākais viņa
liktenis nav zināms. Arī Preiļu Aizsargu sporta pulciņa
vadītājs Romualds Gornostajs 1941. gada jūnijā tiek
izsūtīts uz Sibīriju, un arī viņa dzīve apraujas tālumā
1946. gadā. Strauji mainās notikumi, un 1941. gada

vasarā nāk jauni iekarotāji. Kaut kādu savu apsvērumu
dēļ vācieši atjaunoja Latvijas laika sporta biedrības,
kuras gadu iepriekš padomju vara bija aizliegusi, tika
atļautas Latvijas futbola meistarsacīkstes un radās ilūzijas, ka dzīve atgriežas iepriekšējās sliedēs. Taču ļoti
drīz tas izzuda – vācieši nepieļāva Latvijas karoga un
himnas lietošanu. Visām sporta biedrībām ir rīkojums
savās aktivitātēs iesaistīt tuvumā esošā vācu karaspēka
sportistus.
Šis tas notika arī Preiļos. Pēc veterānu nostāstiem
bija gan neformālas, gan oficiālas vietējo futbolistu
spēles pret vācu karavīriem. Neoficiālās risinājās pļavā
pie zirgu staļļiem (pašlaik šeit atrodas BMX trase) –
parasti tās bija savstarpējas spēles nelielos sastāvos.
Attiecībā uz oficiālajām spēlēm ir zināms, ka 1944.
gada 11. jūnijā Preiļos notika Latgales meistarsacīkšu
spēle starp vācu karavīru komandu «Flak» un Līvānu
sporta biedrības komandu, kuras sastāvā bija vairāki
preilieši (kara laikā Preiļu sporta kopa ietilpa Līvānu
sporta biedrībā). Uzvarēja vācieši, kuri tobrīd bija
Latgales meistarsacīkšu līderi. Jāteic, ka tas bija laiks,
kad Latvijai strauji tuvojās frontes līnija un čempionāts
netika pabeigts.
Interesants fakts no šī laika. Kara periodā vācieši
pie pilsētas vecajiem (poļu) kapiem, apmēram vietā,
kur tagad atrodas koģenerācijas stacija, bija uzmontējuši angāru kara tehnikas remontam. Tā kā fronte
bija tālu austrumos un nebija īsti ko remontēt, angārs
ticis izmantots vācu karavīru brīvā laika pavadīšanai
ziemas mēnešos – futbola spēlēšanai. Protams, ka šī
nodarbe izraisīja interesi Preiļu pusaudžos un drīz
vien sāka notikt kaut kas līdzīgs treniņiem. Viens no
vācu virsniekiem, droši vien ar zināšanām trenēšanā,
sāka apmācīt vietējos jauniešus futbola tehnikas gudrībās – kā driblēt, kā apstrādāt bumbu, kā pareizi sist
pa vārtiem. Esot bijis pat tāds brīnums kā braucieni
uz Daugavpili, kur notikušas spēles pret turienes jauniešiem.
Frontei tuvojoties, vācieši atkāpās uz rietumiem,
toties ticis atstāts no Vācijas atvestais futbola inventārs
(bumbas, buči), ko mūsu jaunieši taupīgi esot lietojuši
līdz 50-to gadu sākumam.
Pēckara Preiļu futbola dzīvē ir klusums. Protams,
jaunieši savācās un spēlēja savā starpā. Dažreiz, pat
«uz savu roku», aizbrauca sacensties ar kaimiņpilsētu
futbolistiem, bet neko vairāk. It kā jau futbols bija
«partijas» sporta veids un tam bija visur jābūt, tomēr
Preiļos bija savādāk. Pēc kara mūsu pilsētas vara uz
futbolu skatījās ar aizdomām – neviens negribēja sevi
saistīt ar pirmskara Preiļu Aizsargu futbola komandu
un arī par kara laikā notikušajām spēlēm ar vācu karavīriem bija labāk paklusēt. Bija jāpaiet laikam.
Imants Babris

2021. gada marts
Pārtikas paku izsniegšanu
turpmāk organizēs biedrība «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»»

Sākot ar aprīļa mēnesi pārtikas un pamata materiālās palīdzības
preču izdalīšanu trūcīgām personām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, ko līdz šim bija iespēja saņemt
Labklājības pārvaldē, organizēs biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»».
Pakas iespējams saņemt katra mēneša trešās nedēļas pirmdienā, otrdienā vai trešdienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Preiļos,
Daugavpils ielā 2 (pagrabstāvs ēkā starp grāmatu namu «Zvaigzne
ABC» un dzīvokļu ēku).

SIA «Preiļu slimnīca» Fizikālās terapijas
kabinets atsāk darbu ierastajā režīmā –
no plkst. 7.00 līdz 17.00

Pieejamie pakalpojumi – elektroforēze, fonoforēze, sinusoidāli
modulētās strāvas terapija, sinusoidāli modulētās strāvas forēze, darsonvalizācija, ultraīsviļņu terapija, magnētiska lauka terapija, ultraskaņas terapija, ultravioletā apstarošana, akmeņu masāžas magnētiskā
gulta, inhalācijas, lāzers, parafīna-ozekirīta terapija, dūņu aplikācijas
terapija.
Fizikālā terapija veic slimību ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju
un slimību profilaksi.
Vairāk informācijas Rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā vai pa tālruņiem 65307748, 26413288.
* * *

SIA «Preiļu slimnīca» dzemdību nodaļā
sagaidīts piecdesmitais bērniņš šajā gadā

Dienu pirms Starptautiskās Sieviešu dienas, 7. martā, Preiļu
Dzemdību nodaļā pasaulē nāca 50. bērniņš šajā gadā. Ģimene
bija izvēlējusies mērot tālāku ceļu no Ludzas, lai mazuli satiktu
tieši Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļā. Patiess prieks un saviļņojums Preiļiem par šo izvēli!
SIA «Preiļu slimnīca» turpina sumināt apaļajos skaitļos dzimušos
bērniņus, kuri dzimuši slimnīcas dzemdību nodaļā. Kā ierasts, jauno
ģimeni sveica Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļas virsmāsa Inna Kluša,
pasniedzot SIA «Preiļu slimnīca» mīļmantiņu «Lācīti ar plediņu» un
ar atbalstītāju palīdzību sarūpētu labumu kasti «Mazuļa dārgumu
lāde», kā arī dāvanu maisu ar dažādām mazulim nepieciešamajām
lietām no zīmola «Happy», siltas zeķītes no čaklajām Preiļu un blakus
novadu rokdarbniecēm un ziemā tik nepieciešamo D vitamīnu no
«Teva».
Preiļu slimnīcas kolektīvs sūta siltus sveicienus, vēlot veselību un
saticību jaunajai ģimenei!
Laila Meirule
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Valdība apstiprina drošības pasākumus Covid-19 izplatības
kritumam līdz Lieldienām
Attālinātais darbs

M

inistru kabinets 12. martā apstiprināja vairākus uzlabojumus
epidemioloģiskās drošības pasākumos, lai
līdz Lieldienām mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības krituma tendenci. Valdības apstiprinātais
scenārijs primāri balstās attālinātā darba
principos. No nākamās nedēļas epidemioloģiski drošākās pašvaldībās varēs nelielu daļu izglītības nodarbību īstenot
ārpus telpām klātienē. Savukārt cilvēkiem, kuri par spīti aicinājumam neceļot, ierodas Latvijā no trešajām valstīm,
būs par saviem līdzekļiem jātestējas un
pozitīva testa gadījumā jāapmaksā pašizolācija viesnīcā.

No 16. marta klātienē strādāt drīkstēs
tikai tie darbinieki, kuru pienākumus darba
specifikas dēļ nav iespējams veikt attālināti
un iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir devis
atļauju. Darba devēja pienākums ir noteikt
tos darbiniekus, kuriem tiešām ir nepieciešams veikt pienākumus klātienē, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību.
Darba devējiem jau ir pienākums nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas,
ja darba specifika to ļauj, kā arī darbam klātienē nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tāpat darba devējam ir
jānosaka atbildīgais par Covid-19 ierobežošanas pasākumu īstenošanu kolektīvā. Ārkārtējās situācijas laikā darba devējs arī vienpusēji var noteikt darbiniekam attālināto
darbu.
Papildu drošības prasības darbam klātienē noteiktas valsts un pašvaldību institūcijām. Tiem darbiniekiem, kuriem iestādes
vadītājs ir ļāvis strādāt klātienē, jo to pieprasa
darba specifika, jānodrošina, ka kabinetā
vienlaikus atrodas viens cilvēks. Ja telpā ir
vairāk par vienu cilvēku, jānodrošina vismaz
15 kvadrātmetru platība vienam cilvēkam.
Ja tas nav iespējams, tad klātienes darbs jāorganizē maiņās, piemēram, darbinieki mainās
klātienē ik pārdienas.

Izglītība

Pirmskolas izglītības iestādēs no 16.
marta darbu turpinās, uzņemot tikai tos
bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā
arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglī-

tības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan
ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes
un deguna aizsegs.
Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības
iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā
tiek veikts Covid-19 tests.
Garās diskusijās Ministru kabinets piesardzīgi pieņēma lēmumu no 16. marta ļaut
pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvais
saslimstības rādītājs uz 100000 cilvēkiem
nepārsniedz 250, klātienē organizēt līdz piecām formālās izglītības nodarbībām un līdz
divām neformālās izglītības nodarbībām
nedēļā vienas klases grupai līdz 20 cilvēkiem
ārpus telpām. Vienas nodarbības ilgums
nepārsniedz 40 minūtes.

Sabiedriskais transports

Ņemot vērā Latvijas reģionu daudzveidību un atšķirības, Ministru kabinets vienojās, ka nav iespējams visā valstī regulēt
noteiktas prasības sabiedriskajam transportam un aicina katru pašvaldību izvērtēt
iespējas samazināt cilvēku skaitu tajā.
Piemēram, palielinot reisu skaitu, izmainot
biļešu atlaižu sistēmu, veicinot alternatīvu
transportlīdzekļu izmantošanu.
Tāpēc arī turpmāk ārkārtējās situācijas
laikā saglabājas spēkā nosacījums, ka sabiedriskajā transportā nedrīkst atrasties vairāk
par 50% no visa iespējamā pasažieru skaita.
Tādēļ pasažieriem, izvēloties sēdvietu
sabiedriskā transporta salonā, jāievēro marķējums un norādes.
Nolemts arī pastiprināt Valsts policijas
un pašvaldības policijas kontroles pasākumus.
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Iebraucēju, Covid-19 pozitīvo
un kontaktpersonu uzraudzība

No 17. marta visiem, kas Latvijā ierodas
no nebūtiska ceļojuma trešajā valstī, par
saviem līdzekļiem ir jāveic Covid-19 tests.
Ja tā rezultāts būs negatīvs, tad jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā.
Pozitīva rezultāta gadījumā pašizolācija
jāpavada kādā no Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras noteiktajām tūristu mītnēm un tā arī jāapmaksā. Ja persona uz
tūrisma mītni nedosies brīvprātīgi, tad jāapmaksā būs arī Valsts policijas izdevumi par
personas nogādāšanu uz viesnīcu.
Cilvēki ar vieglu Covid-19 slimības gaitu, slimnieku kontaktpersonas un Covid-19
pacienti ar simptomiem pēc ārstēšanās stacionārā var izmantot iespēju pašizolācijas
laiku pavadīt viesnīcā, kur lielāko daļu
izmaksu sedz valsts – līdz 80% par izmitināšanu, nepārsniedzot 35 eiro un līdz 80%
par ēdināšanu, nepārsniedzot 10 eiro.
Informācijas avots: www.mk.gov.lv

Preiļu
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Preiļu novada domes informatīvais izdevums
latviešu valodā.
Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV 5301б tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā: www.preili.lv

