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Apstiprinātas SIA «Preiļu saimnieks»
un SIA «Preiļu slimnīca» valdes

17. novembrī notika divu Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA «Preiļu saimnieks» un SIA «Preiļu slimnīca» –
ārkārtas dalībnieku sapulces.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes ārkārtas dalībnieku sapulce notika š. g.
17. novembrī plkst. 09.00, Sabiedrības administratīvās ēkas telpās (Liepu
ielā – 2, Preiļos, 2.stāvā). Savukārt, SIA «Preiļu slimnīca» kapitālsabiedrības
ārkārtas dalībnieku sapulce notika 17. novembrī plkst. 14.00 uzņēmuma
telpās (Raiņa bulvārī 13, Preiļos) un noslēdzās tikai plkst. 17.00. Abās
dalībnieku sapulcēs galvenais darba kārtības jautājums bija kapitālsabiedrību jauno valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu apstiprināšana amatā.
Par SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētāju tika apstiprināts
Ivars Indriksons, kurš darbojies kā Valdes priekšsēdētāja amata pienākumu
izpildītājs kopš š.g. 19. augusta. Par valdes locekli tika apstiprināta Līga
Bruzgule, kura iepriekš strādājusi SIA «Preiļu saimnieks» par juristi.
SIA «Preiļu slimnīca» kapitāldaļu turētāji valdes priekšsēdētājas
amatā apstiprinājuši Skaidrīti Žukovu, kura nodrošinās SIA «Preiļu
slimnīca» stratēģijas un operatīvo mērķu izpildi. Jāatzīmē, ka Skaidrīte
Žukova jau kopš 2019. gada maija izpilda pagaidu valdes priekšsēdētājas
amata pienākumus SIA «Preiļu slimnīca». Par valdes loceklēm tika
apstiprinātas Aija Vanaga, kurai ir zināšanas un pieredze finanšu vadības
un plānošanas jautājumos, un Sandra Akmane, kuras kompetences saistītas ar medicīnas jomu un tajā izmantotu tehnoloģiju ieviešanu.
Ziņu sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Anete Urka

PAZIŅOJUMS

par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
no 2022. gada projekta un Preiļus novada
attīstības programmas 2022. – 2029. gadam
projekta publisko apspriešanu

Preiļu novada dome 2021. gada 3. novembra ārkārtas domes sēdē
pieņēmusi lēmumu Nr.24 4.§ «Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas no 2022. gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai».
• Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada ir
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts
Preiļu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Preiļu novada dome 2021. gada 3. novembra ārkārtas domes sēdē
pieņēmusi lēmumu Nr.24 3.§ «Par Preiļu novada attīstības programmas
2022.–2029. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai».
• Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības
prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam
pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Plānošanas dokuments kalpos par pamatu vietējiem iedzīvotājiem teritorijas un iesaistīto
pušu interešu aizstāvībai un ieceru realizācijai turpmākajos gados.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no
2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 17. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
2021. gada 25. novembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē «Zoom»
platformā;
2021. gada 7. decembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē «Zoom»
platformā.

Informācija par sanāksmi tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības
mājas lapā www.preili.lv 1 dienu pirms sanāksmes, kurā tiks norādīta
pieslēgšanās saite uz sanāksmi. Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā /
viedierīcē ir lejupielādēta «Zoom» lietotne.
Elektroniskā formātā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projektu un Preiļu novada attīstības programma 2022.
– 2029. gadam projektu var iepazīties www.preili.lv un www.geolatvija.lv.

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā:
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, Preiļu novada domes vestibilā.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem
var iesniegt līdz š. g. 17. decembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada pašvaldība, LV-5301 vai ievietojot domes pastkastītē domes ēkas vestibilā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi),
Aglonas pagasta pārvaldē (Somersētas iela 34, Aglona), Riebiņu apvienības pārvaldē (Saules iela 8, Riebiņi), Vārkavas apvienības pārvaldē
(Skolas iela 5,Vecvārkava) vai nosūtīt elektroniski dome@preili.lv vai
sanita.melko@preili.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds,
uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt
priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija
portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Valsts svētku notikumi Preiļu novadā
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Sagaidot Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas Proklamēšanas 103. gadadienu, Preiļu pilsēta un
novada pagastu centri iemirdzējās sarkanbaltsarkanās krāsās. Valsts svētku noskaņu raisīja ne tikai
izgaismotie vides objekti, āra izstādes, gaismas projekcijas un simtiem aizdegtu sveču, bet arī patriotisma
nedēļas laikā dzirdētie pateicības vārdi un laba vēlējumi.

11. novembra pēcpusdienā, skanot patriotiskām dziesmām, pie
Preiļu kultūras nama bija apskatāma
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja vides izstāde «Preiļu novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieri». Iestājoties tumsai, Preiļu svētku laukumā sveču liesmās iemirdzējās latvju rakstu zīme «Māras
krusts». Arī daudzviet pagastu centros, kā arī māju logos tika iedegtas
sveces par godu un piemiņu varonīgajiem Tēvzemes aizstāvjiem.
Latvijas Republikas Proklamēšanas 103. gadadienas vakarā Preiļu novada iedzīvotāji gan klātienē,
gan tiešsaistē varēja vērot svētku
koncertu «Audiet mani karogā».
Starp latviskām dzejas rindām un
tautā iemīļotām melodijām vijās
prieks – par svētkiem, par Latvijas
brīvību un par atkal satikšanos.
Sveicot visus novadniekus, svētku uzrunu teica Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Ārijs Vucāns. Uzrunas laikā viņš
uzsvēra – valsts ir stipra, ja aiz lielajiem notikumiem un uzvarām
stāv cilvēks, kurš rada un izjūt
prieku ik dienu. Valsts ir stipra, ja
tā spēj izcelt un rādīt kā paraugu
citiem savus darbīgākos, radošākos un uzņēmīgākos cilvēkus.
Skaļiem aplausiem skanot, ar augstākā valsts apbalvojuma – Triju
Zvaigžņu ordeņa – saņemšanu tika
sveikta izcilā sabiedriskā darbiniece, neskaitāmu projektu un pasākumu rīkotāja, novadpētniece un
Latvijas patriote Natālija Rubīne.
Svētku uzrunu Ārijs Vucāns turpināja, uzsverot, ka Latvijas ekonomiskais un sociālais balsts ir personības, kuras spēj savas idejas pierādīt darbos, talantus un zināšanas
pārvērst atpazīstamos zīmolos un
produktos. Priekšsēdētājs kā veiksmes stāstu piemērus minēja keramiķes Kristīnes Nicmanes radīto

zīmolu «Jašas Podi» un «Himalayn
International» veiksmīgo starpvalstu sadarbību augstvērtīga produkta ražošanā. Turpinot uzrunu,
tika izteikta pateicība un atzinība
par ieguldījumiem un attīstības
projektu īstenošanu novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Pēc
īsa Latvijas valsts vēstures notikumu atskata, Ārijs Vucāns atgādināja, ka apzinoties esošos izaicinājumus, par savu un novada attīstību esam atbildīgi mēs paši un
katru dienu ar savu devumu veidojam kopīgu stāstu, ko sauc par
Latvijas valsti.
Uzsverot katra paša ieguldījumu valsts nākotnē un izsakot pateicību par paveiktajiem labajiem darbiem, iedzīvotājus sveica arī Saeimas deputāts Aldis Adamovičs.
Svētku programmā «Audiet mani karogā» dziesmas ievija Latvijā
pazīstamā tautas mūzikas apvienība «Raxtu Raxti», piedaloties arī
mūsu novada cilvēkiem – Oļegs un
Daiga Koļesņičenko dāvāja skatītājiem muzikālu sveicienu, vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Stabul-
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nieki» (vadītāja Natālija Balode)
parūpējās par svinīgu noskaņu veidojot deju rakstus. Savukārt ar sirsnīgiem vārdiem noslēgumā uz
skatuves kāpa jaunākās paaudzes
latvieši – Denīze Stikāne un Dāvis
Prikulis.
Novembrim aizejot, aicinām
valsts svētku svinīgumu saglabāt
sevī, būt stipriem un vienotiem sava novada un valsts patriotiem ik
dienu. Pateicamies visiem iestāžu
darbiniekiem, uzņēmējiem, brīvprātīgajiem un visiem novada iedzīvotājiem par valsts svētku noskaņas radīšanu Preiļu pilsētā, pagastos, bibliotēkās, skolās, pirmskolas izglītības iestādēs un savās
ģimenēs. Paldies arī pašiem mazākajiem novada iedzīvotājiem par
skaistajiem svētku vēlējumiem,
zīmējumiem, dziesmām un apsveikuma vārdiem, kas izskanējuši tikai savējo vidū vai aizceļojuši video formā internetā.
Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka
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Cienījamie iedzīvotāji!

Novembris ir mūsu valsts svētku
mēnesis. Šogad svinējām Latvijas
Republikas Proklamēšanas 103. gadadienu. Diemžēl ne Lāčplēša dienu,
ne 18. novembra pasākumu nevarējām organizēt ierastajā kārtībā. Domājot par valsti ir jāapzinās – katrā no situācijām ir prioritāri veicamie
uzdevumi, ko diktē ekonomiskie, politiskie vai epidemioloģiskie apstākļi.
Šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir stabilizēt epidemioloģisko situāciju valstī un novadā, jo kaitējums, ko nodara globālā pandēmija,
ir pārāk liels, lai ilgstoši varētu atrasties daļēji slēgtā darbības režīmā. Preiļu novadā ir vieni no zemākajiem vakcinācijas aptveres rādītājiem Latvijā, tādēļ es lūdzu ikvienu ievērot visiem zināmās rekomendācijas slimības profilaksei. Es pats un visi manas ģimenes locekļi,
uzticoties zinātnei un izprotot to, cik svarīgs šis lēmums ir sabiedrības
kopējam labumam, esam vakcinējušies. Tos, kuri savu izvēli vakcinācijas saistībā vēl nav izdarījuši, aicinu konsultēties ar saviem ģimenes
ārstiem, sazināties ar SIA «Preiļu slimnīca», vajadzības gadījumā arī
ar pašvaldības iestādēm, pagastu vadību, lai pēc iespējas ātrāk vakcinētos, tādā veidā pasargājot sevi un apkārtējos no smagām slimības
formām. Visi pētījumi, kas līdz šim veikti, pierāda, ka vakcinētiem cilvēkiem iespēja saslimt ir par 75% retāka, savukārt, smaga slimības
gaita vai letāls iznākums par aptuveni 80% – 87% retākos gadījumos.
Būtiski arī, ka vakcinētas personas iespēja vīrusu nodot tālāk novērojama
par 40% – 60% retāk.* Covid-19 pandēmiju mēs varam uzvarēt tikai
kopīgiem spēkiem un tikai vakcinējoties. Šī ir tā reize, kad valsts intereses pilnīgi sakrīt ar pilsoņu personīgajām interesēm, tādēļ rīkosimies
saprātīgi – vakcinēsimies!
*Dati no www.spkc.gov.lv
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns

2021. gada novembris

Ar faktiem pret mītiem par vakcināciju pret Covid-19

Daudzi būs pamanījuši, ka saistībā ar vakcināciju pret Covid-19, sabiedrībā ir izplatījušies daudzi
mīti, ko publiski pauž ar zinātni un medicīnu nesaistītas personas vai personu grupas. Izplatītā dezinformācija, galvenokārt, tiek balstīta uz oficiāli izskanējušo faktu kļūdainu interpretāciju, kas radusies,
pārprotot dažādos avotos publiski pieejamo informācija par Covid-19. Izdomājumi vai pus patiesības
bieži vien tiek papildinātas ar pašu baumotāju personīgajām pārdomām un pārspīlētām emocijām.
Lai veicinātu līdzcilvēku izpratni par vakcināciju pret Covid-19 un atspēkotu dažādus sabiedrībā
izplatījušos mītus, esam apkopojuši LR Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centrs,
Valsts zāļu aģentūras, Nacionālā veselības dienesta oficiāli pausto informāciju un skaidrojumus par
vakcīnu izstrādi, iedarbību un ietekmi uz cilvēka veselību.

Kopīgiem spēkiem mums tas izdosies!

Jau gandrīz divus gadus visā pasaulē notiek cīņa ar Covid-19 vīrusu.
Šis vīruss smagi ir skāris arī Latviju,
ikvienu iedzīvotāju un viennozīmīgi
ietekmējis arī slimnīcu darbību. Ik
dienu nākas saskarties ar dažādām
situācijām, kas prasa papildu pūles.
Lai gan šobrīd straujā saslimstība ir
nedaudz samazinājusies, joprojām
pastāv augsts inficēšanās risks.
Uz doto brīdi tikai ar vakcināciju ir
iespējams sasniegt pēc iespējas lielāku
pūļa imunitāti, kas sniegs iespēju uzlabot pretestību saslimšanai ar
vīrusu. Šobrīd Preiļu slimnīcā ir ļoti augsta vakcinācijas aptvere, no
178 darbiniekiem vakcinācijas procesu vēl nav uzsākuši tikai daži darbinieki. Tieši tādēļ aicinu sekot pozitīvajam piemēram, nebaidīties un
izmantot iespēju vakcinēties, jo tikai tā mēs pasargāsim sevi un savus
līdzcilvēkus no smagas saslimšanas un Covid-19 straujas izplatības.
Kā arī tas būs solis pretī iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds bija
pirms pandēmijas.
Lai visiem stipra veselība!
SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja
Skaidrīte Žukova

Kur var saņemt vakcīnu pret Covid-19
Preiļu novadā un kā pieteikties?

Vakcinācijas punkts darbojas Preiļu slimnīcā. Pieteikties vakcīnai var zvanot pa tālruni 28234496 vai zvanot pa tālruni 8989 un
norādot Preiļu slimnīcu kā vakcīnas saņemšanas vietu. Elektroniski
var pieteikties www.manavakcina.lv.
Šobrīd iedzīvotāju vakcinācijai tiek izmantota Moderna (Spikevax)
vakcīna. Pfizer BioNtech vakcīna pieejama tikai jauniešiem vecuma
grupā no 12 līdz 25 gadiem.
Gadījumos, ja nepieciešama personas vakcinācija mājās, jo persona
medicīnisku iemeslu dēļ nevar ilgstoši atstāt savu dzīves vietu, jāpiesakās pa tālruni 8989, kur atbilstoši operatora jautājumiem, tiks sniegta
visa nepieciešamā informācija.
Lai uzzinātu, vai jūsu ģimenes ārsta praksē ir iespējams veikt vakcināciju, aicinām sazināties ar ģimenes ārstu. Ja ģimenes ārsts vakcināciju neveic, tad sarunas laikā tiks sniegta informācija par sadarbības
iestādēm, kur vakcīnu būs iespējams saņemt.
Aicinām sekot līdzi informācijai par izbraukuma vakcināciju Preiļu
novada pagastos pašvaldības mājaslapā (wwww.preili.lv), vai sazināties
ar sava pagasta pārvaldi.
Dodoties uz vakcināciju, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).
Būsim atbildīgi pret sevi un saviem līdzcilvēkiem!

Par Covid-19 sertifikātu
saņemšanu Preiļu novadā

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu
vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē
www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku
vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos
Covid-19 sertifikātus var saņemt:
• Preiļu novada pašvaldības foajē (Raiņa

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast uzticamu un zinātnē balstītu informāciju par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi,
Zāļu valsts aģentūras lapā www.zva.gov.lv sadaļā «Covid-19 ziņas» regulāri tiek aktualizēta un publicēta jaunākā
informācija par vakcīnu izstrādi, vērtēšanu un apstiprināšanu, tai skaitā par vakcīnu iedarbīgumu, kvalitāti un
drošumu un fakti par vakcīnām. Informācija par vakcīnas saņemšanas kārtību un vakcinācijas norisi Latvijā –
Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes www.spkc.lv sadaļā «Vakcīnas pret Covid-19».
Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt citu personu vai personu grupu pausto informāciju
par Covid-19, kas nav oficiāla, pārbaudāma un ar zinātnē balstītiem faktiem apstiprināta. Jautājumu
gadījumā par Covid-19 vai vakcināciju pret Covid-19 aicinām vērsties pie sava ģimenes ārsta, zvanīt
pa bezmaksas informatīvo tālruni 8989.

bulvāris 19, Preiļi), Lūgums iepriekš zvanīt
uz tālruni 65322766 vai 65307320.
• SIA «Preiļu slimnīca» Poliklīnikas
reģistratūrā (1. stāvs, Raiņa bulvāris 13,
Preiļi) katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz
plkst. 16.00, Tālrunis uzziņai 65307750.
• Riebiņu klientu apkalpošanas centrā
(Saules ielā 8, Riebiņos) lūgums pieteikt
savu vizīti iepriekš, zvanot uz klientu apkal-

pošanas centru pa tālruni 22417265.
• Aglonas klientu apkalpošanas centrā
(Somersētas iela 34, Aglona), katru darba
dienu no 08.30 līdz 12.30, no 13.00 līdz
17.00. Tālrunis uzziņām 29537977.
Pakalpojums pieejams, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.
Atgādinām, ka visiem interneta lietotājiem Covid-19 sertifikātu iespējams aplūkot,
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saglabāt, izdrukāt no tīmekļvietnes
https://covid19sertifikats.lv/:
• tīmekļvietnē nospiest pogu «Apskatīt
savus sertifikātus»;
• autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte,
mobile ID);
• sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad
tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

2021. gada novembris
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6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai
cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no
dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.
7. Noteikumu 3. un 4. punktā minētajā gadījumā paaugstināto nekustamā īpašuma
nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo
mēnesi pēc informācijas saņemšanas Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļā.
8. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā «Par nekustamā īpašuma
nodokli» noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par Noteikumu
5. punktā minētā būves vienības statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 29. jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.16, 4.§
PRECIZĒTI
Ar Preiļu novada domes 2021. gada 30. septembra sēdes lēmumu, Protokols Nr.21, 7.§

Saistošie noteikumi Nr.2021/7

Grozījums Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra noteikumos
Nr.2009/04 «Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma «Par nodokļiem un
nodevām» 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktiem,

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš
9. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta ne vēlāk
kā septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
10. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi organizē Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļa.

Izdarīt Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.2009/04
«Par pašvaldības nodevām» (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.2., 3.6.3. punktu:

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs
11. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
piešķir fiziskām un juridiskām personām, kuras atbilst zemāk minētajām kategorijām:
11.1. Fiziskām personām:

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2021/7
Grozījums 2009.gada 28.septmbra Preiļu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.2009/04 «Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

2. Īss saistošo noteikumu
satura izklāsts

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:
2.1. Tiks noteikts nodevas apmērs daudzvalodu standarta
veidlapas izsniegšanā izziņām;
2.2. Tiks noteikts nodevas apmērs daudzvalodu standarta
veidlapas izsniegšanā apliecībām.

Apakšpunkta
numurs

Novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

11.1. 1. Maznodrošinātām personām vai
ģimenēm par periodu, kurā nodokļa
maksātājs atbilst maznodrošinātas
personas statusam, saskaņā ar Preiļu
novada Sociālā dienesta izsniegtu
izziņu attiecībā uz likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.panta
pirmās daļas 2.punktā minētajiem
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

1. Saistošo noteikumu
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt Preiļu
nepieciešamības pamatojums novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojuma sniegšanu daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšanā izziņām un apliecībām
atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2016.gada 06.jūlija
regulas (ES) Nr.2016/1191 ietvertajam regulējumam.

3. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Noteikumu izpildei nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas. Budžeta
ieņēmumi var pieaugt, jo tiek ieviestas jaunas nodevu likmes.

4. Informācija par plānoto
Neietekmē
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par administra- Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt
tīvajām procedūrām
Preiļu novada domes administrācijā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi
LV-5301, vai Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Rēzeknes
ielā 26, Preiļi, LV-5301.

6. Informācija par sabiedrisko Nav attiecināms
apspriešanu, saskaņošanu
un konsultācijām
ar privātpersonām

Kategorija

Novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2021.gada 30. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21;19.§.)

Saistošie noteikumi Nr.2021/10

«Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta
pirmo daļu un 1.4, 1.6 daļu, 5. panta trešo un ceturto daļu, 9. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka apmēru, kādā Preiļu novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
maznodrošinātām personām un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā «Par
nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem,
atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vai pieņem lēmumu par paaugstinātas nodokļa likmes piemēŗošanu par Preiļu novada
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē
Preiļu novada pašvaldības Centrālā administrācija.

II. Atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu aplikšanas kārtība
3. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša
un ēkai, kas konservēta būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo
mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā vai lēmuma pieņemšanas par
ēku konservāciju, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk
minētas kadastrālās vērtības:
3.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
3.2. būves kadastrālās vērtības.
4. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim,
kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme
ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Preiļu novada pašvaldības Būvvalde.

3

Atvieglojuma
apmērs /
īpaši
nosacījumi

90 %

Pienākums būt Pienākums
Vai
būt
deklarētam
nekustamajā deklarētam nepieciešams
nodokļa
Preiļu
īpašumā,
maksātāja
novadā
par kuru tiek
iesniegums
vismaz
pieprasīts
atvieglojums vienu gadu

Jā

Nē

Nav nepieciešams

11.1.2. Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, Otrā pasaules kara dalībniekiem un Afganistānas kara
dalībniekiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un tām piekritīgo
zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, netiek
iznomātas un ir vienīgais personas
nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta.

50 %

Jā

Jā

Pirmo reizi,
pieprasot atvieglojumu

11.1.3. Nestrādājošām vientuļām personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2.
grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju
daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana
ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo
zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, netiek
iznomātas un ir vienīgais personas
nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta.

50 %

Jā

Jā

Pirmo reizi,
pieprasot atvieglojumu

11.1.4. Fiziskai personai, kurai ir kopīga
deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2. grupas invalīdiem,
kurš ir šīs personas vai tās laulātā
bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām
mājām, dzīvojamo māju daļām,
telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru
funkcionālā izmantošana ir saistīta
ar dzīvošanu, un tām piekritīgo
zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tajā
ir deklarēta personas dzīvesvieta.

50 %

Jā

Jā

Pirmo reizi,
pieprasot atvieglojumu

11.1.5. Audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei),
par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā
ir deklarēta personas dzīvesvieta,
ja tas netiek iznomāts un izmantots
saimnieciskajā darbībā.

50%

Jā

Jā

Katru taksācijas gadu

11.1.6. Bārenim vai bez vecāku apgādības
palicis bērns par īpašumu, kas ir
vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas
dzīvesvieta.

90 %

Jā

Jā

Pirmo reizi,
pieprasot atvieglojumu

Preiļu Novada VÇSTIS

11.1.7. Zemes īpašniekiem, kuri noslēguši
zemes nomas līgumu ar pašvaldību,
par iznomāto zemes platību, ja uz
iznomātājam piederošas zemes vienības atrodas pašvaldības īpašumā
esošas ēkas (būves), kas tiek izmantotas izglītības, sporta, kultūras,
rekreācijas objektiem.

50%

pirmajā gadā pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā

90 %

trešajā gadā pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā

50 %

11.1.8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas
darbi, dzīvokļu īpašniekiem attiecībā uz dzīvokļu īpašumiem, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,
kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi:
otrajā gadā pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā

Nē

Nē

Pirmo reizi,
pieprasot atvieglojumu

Jā

Jā

Daudzdzīvo
kļu mājas
pārvaldītāja
iesniegums,
pirmo reizi,
pieprasot atvieglojumu

70 %

11.2. Komersantiem un personām, kas veic saimniecisko darbību:
N.p.k.

Kategorija

11.2.1. Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu
saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu – par ēkām un zemi

11.2.2. Ja tiek būvētas jaunas vai rekonstruētas vai renovētas
esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai – atlaide 3
gadus pēc šo ēku visu kārtu nodošanas ekspluatācijā
(nepārsniedzot investīciju apmēru):

veiktās investīcijas ir no 100 001 līdz 300 000 EUR;

veiktās investīcijas ir no 300 001 EUR un vairāk

Vai nepiecieAtvieglojuma šams nodokļa
apmērs
maksātāja
iesniegums

50 %

50 %
70 %

2021. gada novembris

ka de minimis atbalsta uzskaites sistēmā ir aizpildīta minētā veidlapa saskaņā ar 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 nosacījumiem.
18. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu
un tam klāt pievienotie Noteikumu V. nodaļā minētie dokumenti, jāiesniedz Preiļu novada
pašvaldībā sākot ar kalendārā gada 1.janvāri līdz 31.maijam.
18.1. Ja iesniegums iesniegts laikā no 1.janvāra līdz 31.janvārim, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu kalendāro gadu.
18.2. Ja iesniegums iesniegts no 1.februāra līdz 31.maijam, nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums tiek piemērots par otro pusgadu.
19. Informācija par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta Preiļu
novada pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.
20. Izvērtējot nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem,
nepieciešamības gadījumā, Preiļu novada pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja papildu informāciju.
21. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā
kārtībā sniegto ziņu patiesumu.
22. Preiļu novada pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojuma piešķiršanu vai paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
23. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Preiļu novada domes 2014. gada
22.decembra saistošie noteikumi Nr. 2014/18 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā».
Novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

2021. gada 30. septembra Preiļu novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 2021/10
«Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā»

Katru taksācijas gadu

Pirmo reizi,
pieprasot
atvieglojumu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
pamatojums
kārtību Preiļu novadā regulē Preiļu novada domes 2014. gada
22. decembra saistošie noteikumi Nr. 2014/18 «Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā», kuru nosacījumus ir nepieciešams aktualizēt un pārskatīt saistībā ar
izmaiņām sociālajā un ekonomiskajā vidē.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta
iesnieguma pamata (motivēts iesniegums nav jāiesniedz Noteikumu 11.1.1.apakšpunktā
noteiktajiem nodokļa maksātājiem) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas
statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.
13. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu,
atbilst vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram noteikts lielākais atvieglojuma apmērs.
14. Ja atvieglojumu saņēmējam pieder vairāki nekustamie īpašumi Preiļu novadā, tad
atvieglojumu piemēro par to nekustamo īpašumu, kurā atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis
savu dzīves vietu.
15. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Preiļu
novada dome.
16. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir, ja:
16.1. Noteikumu 11. apakšpunktā norādītais nekustamā īpašuma objekts ir personas
īpašumā, kura pretendē uz atvieglojuma piešķiršanu, un:
16.1.1. fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta un saimnieciskās darbības veikšanas vieta
atrodas Preiļu novada administratīvajā teritorijā;
16.1.2. juridiskās personas juridiskā adrese un saimnieciskās darbības veikšanas vieta
atrodas Preiļu novada administratīvajā teritorijā un vismaz 50% no tās darbiniekiem ir deklarēti Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
16.2. Noteikumu 11.1.apakšpunktā norādītās personas apliecina, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība un uzrāda dokumentus (oriģinālus):
16.2.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu par invaliditātes
piešķiršanu vai invalīda apliecību (Noteikumu 11.1.3.un 11.1.4.apakšpunktā noteiktajiem
nodokļa maksātājiem),
16.2.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecību (Noteikumu 11.1.2. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem),
16.2.3. Dokumentus, kas apliecina investīciju veikšanu, t.i, līgums ar būvdarbu veicēju, rēķins/pavadzīme, maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums), pamatlīdzekļu uzskaites kartīte (Noteikumu 11.2.2. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);
16.2.4. Labklājības ministrijas lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu
(Noteikumu 11.2.1. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem),
17. Noteikumu 11. 2. apakšpunktā minētie komersanti un personas, kas veic saimniecisko
darbību aizpilda veidlapu de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, norādot informāciju par
pretendenta atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai, ziņas par to, vai pēdējo trīs
fiskālo gadu laikā atbalsta pretendents ir sadalījies, apvienots vai iegādāts, kā arī ziņas
par trīs fiskālo gadu periodā saņemto jebkādu de minimis atbalstu un sniedz informāciju,

2. Īss projekta satura izklāsts Jaunie saistošie noteikumi nosaka apmēru, kādā Preiļu novada
pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
maznodrošinātām personām, un kārtību un apmērus, kādā
pašvaldība, papildus likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par Preiļu novada
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi
un ēkām.

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

Noteikumi paredz paaugstinātas nodokļu likmes (3% apmērā)
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām:
vidi degradējošu, sagruvušu būvju īpašniekiem, būvju, kurām
pārsniegts būvniecības pabeigšanas termiņš, īpašniekiem.

Prognoze uz pašvaldības budžetu – tiek plānots pašvaldības
budžeta ieņēmumu samazinājums par aptuveni 2500 EUR
gadā.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.
Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā,
tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums uzņēmējiem kā de minimis atbalsts.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus paredzēts piešķirt
uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu
maksātājam iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata,
nepieprasot nodokļa maksātāja iesniegumu.
Sabiedrības pārstāvju izteiktos priekšlikumus vai iebildumus
paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

No 30. novembra VID apkalpos klientus Preiļos

No 2021. gada 30. novembra Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Preiļu
novada pašvaldību uzsāk klientu apkalpošanu klātienē «zaļajā režīmā» Preiļu galvenās
bibliotēkas telpās, kas atrodas Kārsavas ielā 4, Preiļos. Tas nozīmē, ka gan VID darbinieks, gan klienti varēs sniegt un saņemt klātienes pakalpojumus tikai ar derīgiem
sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. VID klientu konsultants
būs pieejams katra mēneša pēdējā otrdienā no plkst. 9.00 līdz 17.00. Pieteikties
klātienes apmeklējumam iespējams, zvanot pa tālruni 29991263.
Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte)
un derīgam sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
Vēršoties pie VID konsultanta klātienē, lūdzam būt piesardzīgiem un atbildīgiem,
un ievērot visus valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – vilkt sejas
masku, ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro
higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. VID apmeklējums jāat-

liek, ja ir elpceļu slimības pazīmes, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.
Tie iedzīvotāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, visus VID pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski VID Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni
67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā «Sarakste ar VID».
Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.
Tādēļ aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz klientu apkalpošanas centriem
klātienē un turpināt izmantot iestādes pakalpojumus un saņemt konsultācijas attālināti –
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni.
Informāciju sagatavojusi: VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr.: 67122668, 67122670, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
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Top jaunas telpas uzņēmējdarbībai bijušās
Linu fabrikas teritorijā

Preiļu pašvaldība turpina projekta īstenošanu
nr. 3.3.1.0/20/I/012 «RAŽOŠANAI PIELĀGOTA
TIPVEIDA ANGĀRA IZbŪVE UN TERITORIJAS LAbIEKĀRTOŠANA, DAUGAVPILS
IELĀ 64, PREIĻI».
Bijusī degradētā teritorija sāk pārvērsties un iegūt
jaunas modernas aprises. Būvnieks SIA «Ošukalns
celtniecība», kas veic būvdarbus objektā pāris mēnešu
laikā ir attīrījis degradēto teritoriju no drupām un
krūmiem. Tika izbūvētas komunikācijas, uzbūvēti
droši pamati, uzstādītas metāla konstrukcijas un tiek
montētas tipveida angāra sienas. Iestājoties aukstākam laikam, tiks veikti iekšdarbi. Objektu plānots
nodod nākošajā gadā.
Tipveida angāru varēs pielāgot gan ražošanas, gan
pirmsapstrādes vajadzībām, gan izmantot kā noliktavu
atbilstoši potenciālā nomnieka vajadzībām. Ēkai plānotas konfigurējamas starpsienas, veidojot telpas, ko
var izmantot preču, produktu, tai skaitā arī lauksaimniecības produktu uzglabāšanai. Ēkā tiks ierīkota ventilācijas sistēma, nodrošināts jauns elektrības pieslēgums, nodrošināta ēkas ugunsdrošība. Pie ēkas tiks
izveidots apgaismots asfaltēts laukums, izbūvēts žogs.

Būvuzraudzību objektā veic SIA «Marčuks»,
autoruzraudzību – SIA «Neoprojekts».
Komersantu, kurš nomās no finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju ar ēku, pašvaldība izvēlēsies atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, nosakot tirgus cenu par infrastruktūras
izmantošanu un veicot izsoles procedūru gada nogalē.
Aicinām visus interesentus sekot informācijai par
izsoli Pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.
Projekts tiek īstenots Darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām»
ietvaros.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju
apjomu Preiļu novadā, izveidojot infrastruktūru
komercdarbības attīstībai atbilstoši komersantu vajadzībām, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā
noteikto teritorijas attīstību.
Projekta kopējās izmaksas: 574332,96 EUR,
ERAF finansējums sastāda 443007,82 EUR, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 22847,55 EUR, pašvaldības finansējums 52312,78 EUR, privātās attiecināmās investīcijas 49519,26 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas (PVN) 6645,55 EUR.
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši –
no 2020. gada 26. augusta līdz 2022. gada 25. februārim.
Ineta Valaine,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja

Pusgada laikā Preiļu parku
ir apmeklējuši vairāk kā 70 000 cilvēku

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas
un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Projekts «Parks without borders» Nr. LV-RU-023.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu
un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas
mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Preiļu parks pēdējo nepilnu trīs gadu laikā ir ievērojami mainījies. Kopš 2019. gada, kad tika izveidota
Preiļu muižas kompleksa un parka struktūrvienība ar
četru cilvēku komandu, tas mērķtiecīgi tiek kopts un
uzlabota parka kopējā vide.
47 ha lielajam parkam 2018. gadā tika izstrādāta
attīstības koncepcija, kas 2019. gada janvāra domes
sēdē tika deputātu apstiprināta. Savukārt 2019. gadā
minētajā attīstības koncepcijā vairākas apstiprinātās
idejas tika iestrādātas Grafiskajā daļā, kas ir saskaņota
gan pašvaldības Apvienotajā būvvaldē, gan Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē. Grafiskajā
daļā ir ietverta informācija par plānotajiem informācijas stendiem, norādēm, rotaļu laukumiem, piknika
vietām, laipu un šķēršļu takām, pandusu pie estrādes,
apstādījumiem, kas norobežotu privātmājas no publiskās teritorijas, kā arī jau realizētajām lietām, piemēram, lielajām šūpolēm, kas atrodas netālu no
estrādes un labiekārtojuma elementiem – soliņiem,
atkritumu urnām.
Apjomīgā un kvalitatīvi izstrādātā attīstības koncepcija, kopā ar grafisko daļu, bija pamats esošajām
parka vidienes pārvērtībām. Ar pašvaldības un piesaistīto projektu finansējuma palīdzību šobrīd parks
ir arvien vairāk izkopts un attīstīts kā dabas un vēstures objekts.
Šī gada pavasarī projekta «Parki bez robežām»
LV-RU-023 aktivitāšu ietvaros tika iegādāts apmeklētāju plūsmas skaitītājs, kas no aprīļa vidus ir uzstādīts parkā, vienā no parka celiņu plūsmām.

Apmeklētāju skaitītājs palīdz uzskaitīt parka apmeklētājus un analizēt iegūtos datus.
Šobrīd ir zināmi dati par 6,5 mēnešiem – no aprīļa
līdz novembrim. Kopumā parka uzskaites statistika
uzrāda, ka šajā laika posmā parku ir apmeklējuši
vismaz 70155 cilvēku (skaits norādīts ar piemēroto
aprēķināto atkārtojuma koeficientu, kas izslēdz
apmeklētājus, kuri skaitītāja vietu ir šķērsojuši divas
reizes). Tas norāda, ka vidēji dienā tie ir 346 apmeklētāji. Šeit jāvērš uzmanība, ka Preiļu parkam ir ļoti
daudz ieeju, šie dati ir tikai par vienu ieejas daļas statistiku. Preiļu parkā ir daudz celiņu un taku, ir apmeklētāji, kas izstaigā tikai daļu no parka vai dodas pa
citām ieejām, celiņiem, kur uzskaite netiek veikta.
Līdz ar to esošie rādītāja dati norāda, ka, iespējams,
kopumā parku apmeklē vēl vairāk cilvēku.
Visvairāk parks tika apmeklēts jūlija mēnesī
(13502 apmeklētāji), savukārt rudens mēnešos parka
apmeklētība, salīdzinot ar vasaru, ir tikai nedaudz
samazinājusies, kas norāda, ka parks kā apskates, rekreācijas un vēstures objekts cilvēkiem joprojām ir
aktuāls.

Preiļu parka kā vides, vēstures izziņas un rekreācijas objekta vērtība ir acīmredzama, tā popularitāte
ir joprojām augoša un, ņemot vērā esošo situāciju
visā valstī, pasaulē – šādi koptie un uzturētie dabas
objekti būs arvien pieprasītāki un apmeklētāki. Tas
norāda, ka parka labiekārtošana ir loģiski turpināma,
neaizmirstot par vēstures vides un dabas tuvuma
sajūtu saglabāšanu, Preiļu parka individualitātes un
unikalitātes izkopšanu.
Projekta «Parki bez robežām» vadītāja
S. Čingule-Vinogradova
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Turpinās projekta «Atbalsts Riebiņu novada
jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos» realizācija

Riebiņu apvienības pārvalde turpina realizēt Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātā projekta «Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem
Covid-19 krīzes apstākļos» aktivitātes.
2. oktobrī tika organizēts kanoe laivu brauciens pa Rušonas pagasta
ezeriem un velo brauciens pa Rušonas pagastu. Jaunieši aktivitāti uzsāka
ar laivošanu pa Bicānu ezeru, laivojot no Geļenovas parka atpūtas vietas
līdz atpūtas bāzei «Zolva», Zolvas ezera krastā, maršruta garums ~ 7 km.
No «Zolvas» jaunieši devās velobraucienā līdz Rušiņicas pilskalnam,
kur tika iziets 1,2 km garš apļveida pārgājiens, kura laikā jaunieši apskatīja senos vaļņus un pilskalna apkārtni. Tālāk maršruts veda līdz Latgales
atbrīvošanas cīņu obeliskam, pēc kura apskatīšanas un stāstījuma uzklausīšanas, jaunieši devās atpakaļ uz atpūtas bāzi «Zolva». Ar velosipēdiem
tika nobraukti ~11 km. Aktivitāte tika vērsta uz jauniešu brīvā laika
pavadīšanas dažādošanu un sadarbības prasmju veicināšanu vienam ar
otru. Aktivitātē piedalījās jaunieši no Riebiņu vidusskolas un Rušonas
pamatskolas. Pasākums tika īstenots, sadarbojoties ar SIA «Dēkaiņi».

8. oktobrī tika organizēta mācību ekskursija uz Dabas izglītības
centru «Rāzna». Jaunieši centra apmeklējumu uzsāka ar interaktīvās ekspozīcijas «Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku» iepazīšanu. Ekspozīcija
sniedza interesantu informāciju un aicināja darboties pašiem – iepazīties
ar Rāznas Nacionālā parka dabas lieguma zonām un tajā sastopamām
dabas vērtībām, noskaidrot koka vai zivs vecumu, atpazīt dzīvniekus pēc
to darbības pēdām, meklēt nogāžu un gravu mežu iemītnieku dzīvesvietas,
palielinājumā apskatīt kukaiņus, ķērpjus un sūnas. Kā arī ekskursijas
laikā tika sniegta informācija par ainavas saimniecisko darbību un dabas
elementu saglabāšanu, īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, to ietekmi uz dabu un cilvēku
dzīvi. Aktivitāte deva iespēju jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,
iegūt jaunas un atsvaidzināt esošās zināšanas par dabu.
30. oktobrī jaunieši piedalījās pašizaugsmes treniņā. Sākotnēji pasākums tika paredzēts klātienē, bet ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju, aktivitāte norisinājās ZOOM platformā. Pašizaugsmes treniņu
vadīja personīgās izaugsmes treneri un jauniešu izaugsmes programmas
«JĀdara» autori – Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Aktivitātē tika diskutēts par vairākiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem – par veiksmīgas
un laimīgas dzīves nosacījumiem, savu talantu un interešu atklāšanu,
līderismu un savu vēlmju apzināšanos.
Liels paldies Riebiņu vidusskolai par sadarbību, atsaucību un jauniešu uzrunāšanu! Projekts norisinās no 2021. gada 16. septembra līdz
2021. gada 30. decembrim.
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2021.–2023. gadam ietvaros.
Sanita Kabakova, Riebiņu apvienības pārvaldes projektu vadītāja

Preiļu novada pašvaldība turpina
Preiļu pils atjaunošanas darbus

2020. gadā tika atbalstīts Preiļu novada domes projekts
Nr.3.3.1.0/20/I/011 «Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības
attīstības nodrošināšanai», kura mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības
vidi un veicināt investīciju piesaisti.
Projekta ietvaros tiks atjaunots Preiļu muižas kompleksa objekta –
Preiļu pils 1. stāvs, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma
pakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tiks turpināti Preiļu pils atjaunošanas
darbi, realizējot daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem – 1. un 2. posmu,
veicot ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi un pieslēgumu
izveidošanu, ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari,
grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u.c., lai
nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim. Telpas
atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.
2021. gada 10. augustā dome ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums
par iepirkuma procedūras «Preiļu pils pārbūves 3. kārtas būvdarbi» un
ar objekta būvdarbiem saistīto būvuzraudzību un autoruzraudzību iepirkumu procedūru pārtraukšanu un līguma slēgšanu ar šajos iepirkumos
noteiktajiem uzvarētājiem.
Iepirkuma procedūras tika pārtraukta pamatojoties uz atkārtoti veikto
tehniskās dokumentācijas iekšējo auditu, kura gaitā ir konstatētas nepilnības. Lai tās novērstu un veiktu būvdarbus atbilstoši projekta iecerētajam mērķim bija nepieciešama izstrādātā būvprojekta aktualizācija.
Oktobra mēnesī Iepirkumu komisija, pēc aktualizētā būvprojekta
saņemšanas, atkārtoti ir izsludinājusi iepirkumus būvdarbu veikšanai
Preiļu pils pārbūves 3. kārtā un pakalpojumu sniegšanai objekta būvdarbu autoruzraudzībā un būvuzraudzībā.
Projekta kopējais finansējums 949 723,12 EUR, no tiem attiecināmie
izdevumi 868 712,89 EUR. ERAF finansējums 300 000,00 EUR, valsts
budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums 456 553,75
EUR, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 EUR.
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Preiļu Novada VÇSTIS

Preiļu slimnīcā konsultācijas
sniedz Olga Jakovļeva –
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārste rezidente

Olga Jakovļeva ir absolvējusi Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa Universitāti un Sanktpēterburgas Medicīnas Akadēmiju, šobrīd Rīgas Stradiņa
universitātē ir fizikālas un reabilitācijas medicīnās ārste rezidente.
Dakterei Olgai Jakovļevai ir 30 gadu
profesionālā pieredze. Papildus ārstei ir
iegūta masieres, bērnu masieres un fizikālās medicīnas specialitāte. Ikdienā
strādā ar dažāda vecuma pacientiem –
jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem,
pieaugušajiem, kā arī ar grūtniecēm un
sievietēm pēcdzemdību periodā.
Daktere uz konsultācijām pieņem
pacientus jeb kurā jautājumā, kas saistīts ar sāpēm, traumām, veselības stāvokļa atjaunošanu. Tāpat ārste nosaka visas funkcionālās
nespējas un pielāgo tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši pacienta stāvoklim.
Pacientu pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot
uz Rehabilitācijas nodaļas reģistratūru pa tālruni 65307748 vai
26413288.
Informāciju sagatavojusi:
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Selicka

Īstenots projekts zivju resursu
pavairošanai Aglonas pagasta
Ilzas, Pakaļņa un Cirīša ezeros

Pamatojoties uz 2021. gada 13. un 14. aprīļa Zivju fonda padomes lēmumu (205. sēdes protokols) Nr. 4.1.-28e/4/2021 par finansējuma piešķiršanu, Aglonas novada domes projekta Nr. 36 «Zivju
resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas, Pakaļņa un Cirīša
ezeros» ietvaros tika papildināti zivju resursi ar 20 000 vienvasaras
zandartu mazuļiem Ilzas (3000 vienības), Pakaļņa (5000 vienības)
un Cirīša (12000 vienības) ezeros.
Zandartu mazuļu piegādātājs ir Šmita IU «Rūķis». Zivju resursu
papildināšana notika Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides
dienesta uzraudzībā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 6292,00 EUR (ar PVN). Zivju
fonda finansējums – 4400,00 EUR, bet Aglonas pagasta pārvaldes līdzfinansējums – 1892,00 EUR no projekta kopējām izmaksām.
Projekts īstenots ar mērķi veicināt zivsaimniecības attīstību Aglonas pagasta ezeros, papildinot zivju resursus ar vienvasaras zandartu
mazuļiem.
Projekts tika realizēts ar Lauku atbalsta dienesta, Valsts zivju fonda
un Aglonas pagasta pārvaldes atbalstu.
Informāciju sagatavojusi:
Aglonas pagasta pārvaldes projektu vadītāja
Vija Čeirāne

Pārmaiņas Preiļu novada
pašvaldības administrācijā

Lai uzlabotu jaunizveidotās Preiļu novada
pašvaldības darba efektivitāti pēc novadu apvienošanas, tiek pārstrukturētas vairākas pašvaldības
iestādes un administrācijas daļas. Jau iepriekš tika
ziņots, ka ir reorganizēta Preiļu novada pašvaldības būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa
un Informāciju tehnoloģiju daļa, taču oktobrī
dome lēmusi par izmaiņām arī citās pašvaldības
iestādēs un administrācijas daļās.
Darbu uzsākusi Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa, kurā šobrīd strādā trīs darbinieki. Par daļas vadītāju konkursa kārtā ir apstiprināta Anete Urka (T.: 22443812, e-pasta adrese:
anete.urka@preili.lv) un divas sabiedrisko attiecību
speciālistes. Dagnija Dudarjonoka ir atbildīga par
radio ziņu sagatavošanu, mājaslapas satura rediģēšanu un informatīvā izdevuma «Preiļu Novada Vēstis»
izdošanu. Ievas Pastares galvenie darba pienākumi ir vizuālo publicitātes materiālu izveide, komunikācija sociālajos tīklos, informācijas izplatīšana
dažādām iedzīvotāju grupām, diskusiju un aptauju
organizēšana. Sabiedrisko attiecību daļas prioritātes
nākamajā gadā saistītās ar vienota Preiļu novada tēla
izstrādi, kas apvienotu bijušos Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadus. Šobrīd ļoti nozīmīgi ir
sakārtot un stiprināt iekšējo un ārējo komunikāciju. Svarīgi veicināt sabiedrības iesaisti pašvaldības
darbā un vieglu, ērtu saziņu starp visām iesaistītajām
pusēm.
Apvienojot Preiļu novada pašvaldībā iepriekš strādājošos juristus un iepirkumu speciālistus, izveidota
Juridiskā un iepirkumu daļa, par kuras vadītāju apstiprināta Inta Klindžāne (T.: 28610849, e-pasta adrese:
inta.klindzane@preili.lv).
Darbu uzsākusi arī Personālvadības un administratīvās daļa, ar daļas vadītāju Jutu Ivanāni (T.:
65322766, e-pasta adrese: juta.ivanane@preili.lv).
Nodaļā turpmāk strādās lietvede, sekretāre, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste, iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste, personāla speciāliste, divi darba aizsardzības speciālisti un arhivāre.
No 2021. gada 1. novembra, apvienojot Preiļu
novada pašvaldības policijas darbiniekus un četrus
Riebiņu apvienības pārvaldes darbiniekus – kārtībniekus, tika izveidota Preiļu novada pašvaldības policija, pašvaldības policijas priekšnieks tāpat kā līdz

šim ir Rihards Romanovskis (T.: 65307330, e-pasta
adrese: novada.policija@preili.lv).
Tāpat novembrī darbu uzsākusi centrālās administrācijas struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības daļa,
tās vadītāja (galvenā grāmatvede) ir Skaidra Mukāne
(T.: 26494885, e-pasta adrese: skaidra.mukane@preili.lv).
Finanšu un grāmatvedības daļā darbu veic vairāki grāmatveži un finanšu analītiķi.
Oktobra domes sēdē tika apstiprināta arī jaunizveidotās Kultūras un Tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga
Pokšāne (T.: 20496081, e-pasta adrese: ilga.poksane@
preili.lv). Daudzi Preiļu novada iedzīvotāji pazīst Ilgu
Pokšāni kā Riebiņu kultūras centra vadītāju un Preiļu
novada domes deputāti. Pašlaik tiek veidota jaunā
apvienotā Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūra, kurā ietilps gan Preiļu, gan Riebiņu,
Aglonas un Vārkavas kultūras un tūrisma iestādes.
Kā skaidro Preiļu novada domes priekšsēdētājs
Ārijs Vucāns: «Esam ceļā uz mūsu pašvaldības mērķi – spēcīgu un profesionālu Preiļu novada domes
administrācijas komandu. Ir nodaļas, kuras jau reorganizētas un uzsākušas pilnvērtīgu darbību, un ir
nodaļas, kuras tiks pilnībā pabeigtas tikai līdz gada
beigām. Jāatzīmē, ka mūsdienās, labu un profesionālu speciālistu piesaiste nav vienkāršs uzdevums.
Novada domei speciālistu piesaistē jākonkurē ar
publiskajiem un privātajiem darba devējiem visā
valstī. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā
ir pieaudzis vadošo darbinieku darba apjoms un atbildība. Lai nodrošinātu profesionālu un motivētu komandas darbu, esam paaugstinājuši darba algas virknei
darbinieku. Pēc jaunā novada pārvaldes struktūru
izveidošanas, priekšā stāv ļoti liels darbs pie saimniecisko procesu optimizēšanas, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus arī šajā
jomā.»
Ar visu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vai
administrācijas daļu kontaktiem var iepazīties Preiļu
novada pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadaļā
Kontakti.
Ziņu sagatavojusi: Preiļu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka
Papildu informācija: Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka
T.: 22443812, e-pasts: anete.urka@preili.lv

Mainīts Riebiņu pasta nodaļas darba modelis un laiks

No 2021. gada 25. novembra tiek mainīts Riebiņu pasta nodaļas darba modelis un darba laiks.
Pasta pakalpojumus varēs saņemt Viļānu ielā 2A, Riebiņos, darba dienās laikā no 10:30 līdz 11:30.
Kontakttālrunis pasta pakalpojumu saņemšanai ārpus darba laika: 67008001, 27008001
Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami šādi pakalpojumi: iekšzemes un pārrobežu
vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles,
sīkpakas) un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana; pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
preses izdevumu abonēšana; iemaksas Pasta norēķinu sistēmā; naudas pārvedumu izmaksa; komunālo
maksājumu un citu rēķinu apmaksa; komercpreču iegāde u.c.
Lai ienākušos reģistrētos sūtījumus saņemtu Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, aicinām
dienu iepriekš, pieteikt šo pakalpojumu, zvanot pa tālruni: 27008001, 64008001.

Pie mums, Riebiņu vidusskolā

Līdz ar citām 16 Latgales reģiona
skolām Riebiņu vidusskolas 10.klasē sākusies projekta «Mērķziedojums – pilotprojekts «Latgaliešu valodas apguve izglītības
iestādēs Latgalē»» realizācija. Šajās
nodarbībās plānots skolēniem sniegt plašākas zināšanas par Latgales kultūrvēstures notikumiem, ievērojamākajām personībām laika ritumā un pievērsties
latgaliešu rakstu valodas saistošai apguvei.
Skolēniem tiek piedāvāti izzinoši testi,
uzdevumi un spēles, ar kuru palīdzību
apgūt no pašiem pamatiem vai pilnveidot
zināšanas latgaliešu rakstu valodā.
Projekta nodarbības notiek reizi nedēļā,
bet AS «Latvijas Valsts meži» ir piešķīrusi
mērķziedojumu šādai latgaliešu rakstu
valodas apguvei, tādējādi nodrošinot kursa
«Latgaliešu rakstu valoda» apguvi un
samaksu skolotājiem par veikto darbu.
Programmu īsteno Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācija (LVLKSA) ciešā sadarbībā ar ieinteresēto skolu pedagogiem.
Projekta ietvaros plānots veikt izzinošas
un kompetenču pieejā balstītas aktivitātes,
piemēram, dziesmu/tekstu pārlikšana (tulkošana) uz/no latgaliešu valodas, subtitru vei-

došana, nodarbības dabā un muzejā. Projekta
skolotājiem tiek sniegts regulārs visa veida
metodiskais atbalsts no projekta vadības
puses.
Riebiņu vidusskola šajā mācību gadā
sadarbojas ar jauniešu programmēšanas
skolu «Datorium» programmēšanas priekšmeta 11. klasei īstenošanā. Šī kursa ietvaros
jaunieši apgūst darbu ar HTML, CSS un
JavaScript. Sadarbībā ar «Datorium» skolā
arī tiek realizētas interešu izglītības nodarbības programmēšanā 7. - 9. klašu skolēniem
«Aplikāciju izstrāde ar C#».
Skolas somas projekta ietvaros Riebiņu
vidusskolas audzēkņi jau papildinājuši zināšanas un prasmes dažādās aktivitātes, tostarp
bijuši Rēzeknes teātrī «Joriks», kur vēroja
dzejas izrādi «Pērs Gints. Dzīves fikcija»,
kā arī ielūkojās Latgales Kultūrvēstures
muzeja piedāvātajās ekspozīcijās un muzejnodarbībās.
Īpašs gandarījums svētku noskaņai par
prezidenta novērtējumu skolēnu radošo
darbu konkursā «Es -Latvijas nākotnes veidotājs!» mūsu skolniecēm A.Jemeļjanovai,
E.Bergmanei-Sprūdžai un E.Upeniecei.
Novembris tā ir arī Tēvzemes nedēļa!
Riebiņu vidusskolai tā ir par tradīciju kļuvusī

5. klases izglītojamie kopā ar klases audzinātāju Innu Zenovjevu veiksmīgi startējuši Ierindas
skatē skolā 2021. gada 17. novembrī

ierindas skate, disciplīna un komandas gars,
silta svecītes liesmiņa, glīts svētku noformējums, maza vietiņa pasaulē, kur mūs vienmēr
gaidīs un sveicinās. Sirsnīgs paldies visiem,
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kas šajās nozīmīgajās dienās vēl Latvijai
labu, kas tic Latvijas izaugsmei un nākotnei!
Diāna bravacka
Riebiņu vidusskolas skolotāja

2021. gada novembris

Preiļu Novada VÇSTIS

Izcilajam kinorežisoram Jānim Streičam veltīta vides stendizstāde Preiļos
Izstādi muzejs ir veltījis kinorežisora,
scenārista, aktiera, gleznotāja, aktīva sabiedriskā darbinieka, grāmatu autora, Preiļu
novada Goda pilsoņa, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekļa un Triju Zvaigžņu
ordeņa komandiera Jāņa Streiča 85 gadu
jubilejai.
Jānis Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta Anspokos, un, neskatoties uz milzīgajiem panākumiem ne tikai
Latvijas, bet arī daudz plašākā mērogā, viņš
līdz pat šim brīdim nav zaudējis saikni ar
savu dzimto pusi – Preiļiem – un tās cilvēkiem. Pateicoties sirsnīgajai sadarbībai,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam
meistars ir dāvinājis virkni ļoti vērtīgu priekšmetu, kas atspoguļo gan viņa radošo darbību
kinomākslā un glezniecībā, gan bērnības un
jaunības gaitas, kā arī vairākus desmitus grāmatu un žurnālu no savas bibliotēkas. Liela
daļa no šī dāvinājuma apskatāma jaunajā
stendizstādē.
Kopš 2000. gada Jānis Streičs ir atsācis
gleznot un ir viens no Jāzepa Pīgožņa balvas
Latvijas ainavu glezniecībā idejas autoriem
un aktīviem atbalstītājiem, piedalās mākslas
plenēros Preiļos un dažādos citos pasākumos.
Šogad Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejs kopā
ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju uz tiešsaistes tikšanos ar Jāni Streiču aicināja 12.
klašu skolēnus un pedagogus. Šīs tikšanās
laikā J. Streičs dalījās ar savām pārdomām

Foto: Rihards Sisojevs

Šogad svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu, Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejs ir sagatavojis mūsu izcilajam novadniekam Jānim Streičam
veltītu vides stendizstādi «Ar piederību Latvijai. Meistars Jānis Streičs». Izstāde
apskatāma skvērā blakus Preiļu Kultūras namam Raiņa bulvārī 28.

Riebiņu bibliotēkā
Ilzes Grigules radošo
darbu izstāde

Riebiņu bibliotēkā no 16. līdz 30. novembrim
skatāma Ilzes Grigules radošo darbu izstāde
«Iedvesma».
«Kad pār zemi biežāk klājas miglas vāli, kad
debesīs žēli skan dzērvju atvadu saucieni, kad daba
pamazām zaudē savu krāsu krāšņumu, tad gribas
paņemt rokās krāsainus dzijas kamolus un radīt…
Rokdarbi –tā ir aizraušanās, hobijs un dzīvesveids.
Tā ir brīnišķīga sajūta, kad tavās rokās rodas jauna
šalle, vai auskari vai rūķītis. Idejas un tēli atnāk, kad
sirds ir mierīga. Bēdu, nemiera un stresa laikā adatas,
kamoli, pērles atpūšas un gaida. Bet vislabākā sajūta
ir tad, kad mani darbiņi spēj iepriecināt citus,» tā par
savu vaļas prieku raksta izstādes darbu autore, Riebiņu
vidusskolas skolotāja Ilze Grigule.
Riebiņu bibliotēka no 15.novembra strādā «zaļajā
režīmā», tas nozīmē, ka apmeklēt bibliotēku un
apskatīt izstādi var personas tikai ar derīgu Covid-19
sertifikātu.

par valstiskumu, par Latgales vietu un vērtību, kā arī aicināja aizdomāties ne tikai par
tiesībām uz brīvību, bet arī par lielo atbildību,
ko brīvība uzliek ikvienam sabiedrības
loceklim.
2012. gadā tika izdota Jāņa Streiča grāmata «1991. Tas garais cilvēkbērna gads»,
kas caur autora dienasgrāmatām un saraksti
ar rakstnieku Jāni Klīdzēju atspoguļo
Latvijas vēsturē smagu un nozīmīgu laiku –
1990.-1992. gadu, kad Latvijas tautai bija
jāaizstāv savas tiesības uz brīvu un neatkarīgu valsti. No grāmatas: «1991. gada janvāris. Vakar pie Brīvības pieminekļa bija
brīdis, kad uzpūta spēcīga brāzma un karogi
tika uzplandīti vienā trauksmainā virzībā pretim vējam uz saules pusi; tie saplūda kopā
vienā asiņainā viļņojumā. Pāri cilvēku
galvām vēlās asins viļņi! Tie skalojās pie
akmenī cirstajiem vārdiem «Tēvzemei un
brīvībai». Es nodrebēju pie šīs vīzijas.
Mirdzot saulē, savā baltajā apņēmībā un spītā
cēlās Brīvības piemineklis. Tas peldēja sarkanajos viļņos. Pašā augšā mūsu zaļā māte
Latvija turējās pie trim mirdzošām zelta
zvaigznēm un skatījās uz mums te lejā, zem
sarkanajiem viļņiem.»
Izstāde «Ar piederību Latvijai. Meistars
Jānis Streičs» tiek izgaismota un apskatāma
arī tumšajā diennakts laikā!
Informāciju sagatavoja: Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Roberta Mūka muzeja aktualitātes

Turpinās darbu iesniegšana Preiļu novada domes, Galēnu
Kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka muzeja dzejniekam
un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītajā jaunrades
darbu konkursā «Lai zemei būtu vieglāk elpot, mums jāelpo
tai līdz ...» Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu un arodskolu audzēkņus. Ar konkursa nolikumu
var iepazīties muzeja Facebook lapā. Darbu iesniegšanas beigu
termiņš – 01.12.2021.
Roberta Mūka muzeja Galēnos Facebook lapā var virtuāli iepazīties ar pašlaik muzejā izstādīto mākslinieces Ilzes Griezānes
gleznu fotogrāfijām, kurām ir pievienotas dzejas rindas no radošās
kopas «Mūka Ķēķis « dalībnieces Birutas Čaunānes daiļrades.

Iznākusi Igora Pliča
un Pētera Korsaka grāmata
par Latgales fotogrāfiem

Gleznotāja Pētera Postaža darbu izstāde

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs no
18. novembra Preiļu Kultūras nama izstāžu zālē
piedāvā gleznotāja Pētera Postaža darbu izstādi
«Gleznošana – viss mans mūžs».

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam ir
izveidojusies sirsnīga draudzība un sadarbība ar mākslinieku, 2018. gadā ar darbu «Sigulda» bija viens no
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā
nominantiem. 2019. gadā Preiļu novada pašvaldība
Pēterim Postažam piešķīra medaļu par mūža ieguldījumu ainavu glezniecībā.
Izstādē «Gleznošana – viss mans mūžs» skatāmi
tie darbi, ko laika gaitā Pēteris Postažs ir dāvinājis
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam. Lielāko
savu darbu dāvinājumu – 21 gleznu – mākslinieks
Preiļu muzejam pasniedza pirms gada – 2020. gada
nogalē.
Šobrīd muzeja krājumā ir 34 izcili P. Postaža mākslas darbi, bet izstādē apskatāma ir lielākā daļa – 26
darbi. P. Postaža gleznu izstādi papildina Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma pastkartes,
un apmeklētājiem, iedvesmojoties no P. Postaža Rīgas
panorāmas un pilsētas ainavas, tiek piedāvāta iespēja
uzzīmēt savu Rīgu un savus Preiļus.
Izstāde apskatāma vienas mājsaimniecības lokā
Preiļu Kultūras nama (Raiņa bulvāris 28) izstāžu zālē
2. stāvā, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, no otrdienas līdz piektdienai plkst.
11.00–18.00 un sestdienās plkst. 10.00–16.00.
Apmeklējot muzeju, jālieto mutes un deguna aizsegs.
Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciāliste vēstures jautājumos
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Foto: Gunārs Vilcāns

Valsts svētku dienā, 18. novembrī Preiļu kultūras namā notika
fotogrāfa, vēstures pētnieka, Latgales fotogrāfu biedrības vadītāja
Igora Pliča un fotovēsturnieka Pētera Korsaka nu pat izdotās grāmatas
«Latgales fotogrāfi laika ritumā XIX–XXI gs.» atklāšanas svētki.
Apjomīgā izdevuma pamatā ir sešu gadu laikā vāktā, apkopotā un
analizētā informācija par Latgales fotogrāfiem, sākot jau no 19.gs. vidus
līdz pat mūsdienām. Grāmatas idejas autors Igors Pličs ar šo izdevumu
vēlējies pierādīt, ka Latgales fotogrāfijai ir sava vēsture, gadiem ejot, tā
ir attīstījusies un pat bijusi soli priekšā citiem reģioniem.
Grāmatu veido vairāk nekā 300 raksti par dažādiem Latgales fotogrāfiem, tajā publicētas aptuveni 2000 fotogrāfijas. Informācija iegūta no
biedrību un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, atsaucīgiem iedzīvotājiem,
kā arī Latgalē savulaik strādājošo ebreju tautības fotogrāfu pēctečiem un
Baltkrievijas Nacionālā arhīva. Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda Latgales kultūras programmas atbalstu. Izdevumu var iegādāties pie
autora Igora Pliča un latgaliešu grāmatu internetveikalā (taiseitslatgola.lv).
Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka

Preiļu Novada VÇSTIS

Palīdzība un komunikācija kā dzīvesveids

Šis pandēmijas laiks ir sarežģīts visiem, arī
senioriem. Daudzi atzīstas, cik vientuļi šobrīd jūtas,
kad blakus nav neviena ar ko parunāt un apmainīties domām. Tādēļ jau no pagājušā gada janvāra
Preiļu novada Pensionāru biedrība (PNPb) strādā
citādā režīmā - to individuāli apmeklēt iespējams
katru darba dienu.
Saprotams, ka cilvēki nāk tad, kad viņiem ir nepatikšanas dzīvē, kad ir iekšēji konflikti, kad gribas ar
kādu izrunāties. Pēc šādām sarunām dvēselē rodas
miers un prieks par pozitīvo komunikāciju. Svarīgākais ir nenolaist rokas, nepalikt vieniem, izmantot
iespēju ar kādu parunāt. Preiļu novada Pensionāru
biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška uzsvēra:
«Ja cilvēks ir pozitīvs pats par sevi, ja cilvēks ir laimīgs un nes sevī prieku, tad viņam tas jādala ar citiem.
Dažreiz savu līdzcilvēku ir vienkārši jāuzmundrina».
Preiļu novada Pensionāru biedrībā ir iespēja
izmantot esošo bibliotēku, pastrādāt ar datoru, radoši
darboties ar piedāvātajiem materiāliem. Pašlaik var
apmeklēt divu senioru Marijas Vaivodes un Veronikas
Lazdānes izveidoto izstādi, kurās apskatāmas krustdūrienā izšūtas gleznas. Izstādes biedrības telpās
notiek regulāri – te ir ko redzēt!
Mūsu biedrība kopā ar citiem Latvijas senioriem

piedalās kampaņā «Palīdzi sev. Palīdzi citiem». Esam
izveidojuši senioru aktīvistu grupu, kura apzvana un
uzrunā citus seniorus par nepieciešamību vakcinēties
pret Covid-19. Esam sagatavojuši un izsūtījuši informāciju 25 Latgales pensionāru biedrībām. Par savu
pieredzi stāstījām TV24 raidījumā «Dienas personība
ar Veltu Puriņu», kur Mariju Brišku Zoom platformā
intervēja žurnāliste Velta Puriņa. Lai veicinātu senioru
vakcinēšanos pret Covid-19, kopā ar Preiļu novada
pašvaldību divas dienas PNPB telpās tika organizēta
izbraukuma vakcinācija.
Šajā laikā, kad mūs skar virkne ierobežojošu pasākumu, Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška aicina seniorus uz individuālām
sarunām par dažādām tēmām, kuru laikā ikviens tiks
uzklausīts un emocionāli atbalstīts. Šobrīd tas visiem
ir ļoti nepieciešams. Sarunas notiks individuāli, bez
pulcēšanās, bet ar lielu atdevi.
Lai ievērotu drošību un novērstu drūzmēšanos,
aicinām visus seniorus pirms ierašanās uz sarunām,
iepriekš pieteikties, zvanot Marijai Briškai pa tālr. nr.
26668665. Biedrības telpās esam katru darba dienu
no plkst. 10.00 līdz 12.00. Pārvarēsim šo sarežģīto
laiku, sniedzot viens otram atbalstu un uzmanību!
M. Volkova, PNPB valdes locekle

Pasākumu plāns decembrī

No 26. līdz 29.decembrim Salatētis kopā ar jestrajiem rūķiem dosies muzikālā
ceļojumā pa Preiļu novadu!

Preiļu kultūras nams
f 11. decembrī no plkst. 15.00 Preiļos, Svētku

laukumā
Preiļu pilsētas egles iedegšanas akcija «Katru
gad’ no jauna..»
Nākot pie eglītes, līdzi paņem lukturīti vai citu
gaismu izstarojošu objektu, lai arī Tava gaismiņa
iepriecina eglīti.

f 12. decembrī plkst. 13.00
Trešās Adventes noskaņā Sabīne Krilova koncertprogrammā «Baltās ziemas miers».
Ieeja: bezmaksas

f 21. decembrī plkst. 14.00 – 16.00 un
22. decembrī plkst. 14.00 – 16.00 Preiļu kultūras
centra terasē Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos
Preiļu pilsētas bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
Katram būs iespēja sasveicināties un nofotografēties ar Ziemassvētku vecīti, un saņemt šī gada
Ziemassvētku dāvaniņu.
Vecvārkava

f 10. decembrī no plkst. 13.30 Vārkavas muižas pils parkā Ziemassvētku eglītes iedegšanas
svētki

f 10. – 26. decembris katru dienu no plkst.
16.00 Vecvārkavas estrādē darbosies «Ziemassvētku
brīnumciems».
Fotostūris visai ģimenei, dažādi uzdevumi un
pārsteigumi Ziemassvētku noskaņās!
Notikumiem «Ziemassvētku brīnumciemā»
varēs sekot Vārkavas apvienības pārvaldes
Facebook lapā.
Vārkavas tautas nams

f 9. decembrī no plkst. 10.00 Ziemassvētku
eglītes iedegšanas svētki
f 19. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku ra-

došā darbnīca un ideju tirdziņš.

f 26. decembrī plkst. 15.00 brīvdabas Ziemassvētku koncerts pie Vārkavas tautas nama.
Aglonas kultūras nams
f 10. decembrī no plkst. 16.00 Ziemassvētku

eglītes iedegšanas svētki

Galēnu kultūras nams
f 17. decembrī no plkst. 19.00 Ziemassvētku

eglītes iedegšana.

f 28. decembrī no plkst. 14.00 Bērnu eglīte
mazākajiem Galēnu pagasta bērniem.

Saunas tautas nams

f 18. decembrī plkst. 12.00 Eglīte pirmskolas
vecuma bērniem.
Kopā ar Rūķi un Sivēntiņu rotāsim un iedegsim
Ziemassvētku eglīti, dziedāsim, dejosim, minēsim
mīklas un sagaidīsim Ziemassvētku vecīti.
f 30. decembrī plkst.19.00 Vecgada pasākums
«Vecā gadā jautram būt, Jaunā gadā laimi gūt»
Pavadīsim Veco gadu ar jautrām aktivitātēm, lustīgu koncertu, zīlēšanu un Laimes liešanu. Līdzi –
vislieliskākais noskaņojums un kūtrais kaimiņš.
Ieeja pasākumā ķekatnieka kostīmā .
Aizkalnes tautas nams

f 11. decembrī plkst. 15.00 pie Aizkalnes tau-

tas nama eglītes izrotāšana un svinīga iedegšana.
«Rakstaini dūraiņi Ziemassvētku eglītei».
Aicinām aktīvi piedalīties mūsu Ziemassvētku
eglītes rotāšanā, izgatavojot rotājumu cimdiņa
formā. Materiālam un fantāzijai robežu nav, kritērijs – laikapstākļi. Katrs cimdiņš atradīs savu vietu
eglītē. Gaidīsim svētkus radoši un ar prieku.

f 25. decembrī Ziemas saulgriežu koncerts
kopā ar kapelu «Augusti».

Riebiņu kultūras nams
f 12. decembrī no plkst. 16.00 Ziemassvētku

eglītes iedegšanas svētki.

f 21. decembrī 19.00 Ziemassvētku sajūtu
koncerts kopā ar grupu «Galaktika».
Ieeja: bezmaksas.
Stabulnieku kultūras nams

18. decembrī no plkst. 15.00 Lielās Egles
iedegšana laukumā pretī skolai

f

f 28. decembrī no plkst. 11.00 līdz plkst.
13.00 Pirmsskolas bērnu eglīte kopā ar Salatēti.
Rušonas kultūras nams

f 18. decembrī no 16.00 Ziemassvētku eglītes
iedegšana
Sīļukalna kultūras nams

f 12. decembrī plkst. 15.00 Adventes koncerts

f 26. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku
koncerts kopā ar postfolkloras grupu «Rikši».

Pasākumi notiks ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus! Ieeja kultūras namos tikai
ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas,
tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, sociālo tīklu
profilos un afišās.
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2021. gada novembris

Informācija par 20 eiro izmaksu
vakcinētajām personām,
kuras sasniegušas 60 gadu vecumu

Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) par laikposmu
no 2021. gada 1. novembra līdz
2022. gada 31. martam izmaksās
20 eiro pabalstu mēnesī Latvijā
dzīvojošām personām, kuras līdz
2021. gada 31. decembrim ir
sasniegušas 60 gadu vecumu un:
• pabeigušas pilnu vakcinācijas
kursu pret Covid-19 vai
• saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.
Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks
decembrī, izmaksājot 20 eiro par
novembri un decembri, tātad 40
eiro, pēc tam 20 eiro izmaksās reizi
mēnesī līdz 2022. gada martam,
ieskaitot.
Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja persona saņem kādu no VSAA
izmaksātajām pensijām, atlīdzībām vai pabalstiem.
Iesniegums VSAA pabalsta saņemšanai jāiesniedz, ja persona
novembrī vai decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem un tāpēc VSAA
rīcībā nav informācijas par kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.
Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, vai, ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas
sertifikāts (ES digitālais Covid sertifikāts) saņemts citā Eiropas
Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.
VSAA piešķirs pabalstu, ja:
• no Nacionālā veselības dienesta (NVD) būs saņemta informācija
par vakcinācijas kursa noslēgšanu vai
• persona pati kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam
pievienojusi Eiropas Savienības digitālo Covid sertifikātu, kas saņemts
citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī,
vai tā kopiju,
• persona kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.
Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem,
nav izsniegts ES digitālais Covid sertifikāts, jo vakcinācija ir veikta
valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, jāvēršas NVD ar iesniegumu par
ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu. Plašāka informācija: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-vakcinacijaveikta-arpus-eiropas-valstim.

Personām, kuras VSAA pakalpojumu saņem:
• dzīvesvietā, to piegādās bez maksas kopā ar ikmēneša pensiju,
pabalstu vai atlīdzību.
• Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
ikmēneša 20 eiro pabalsta izmaksas datums var atšķirties.

Personām, kuras VSAA pakalpojumus nesaņem, VSAA adresētajā iesniegumā jānorāda:
• vārds, uzvārds, personas kods,
• tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
• Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta
numurs.

Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķiršanai (iesnieguma paraugs)
VSAA var iesniegt:
• elektroniski oficiālajā elektroniski oficiālajā e-adresē,
• elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta
ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu),
• nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu
apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai pabalsta pieprasīšanas brīdī
nav iespējams saņemt un izmantot drošos elektroniskās identifikācijas
rīkus (Personas apliecība vai eParaksts mobile) saziņai ar VSAA oficiālajā elektroniskajā adresē, izņēmuma gadījumos VSAA pieņem
pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot
e-pakalpojumu «Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana».
VSAA vērš uzmanību, ka uz 20 eiro pabalstu nevar vērst piedziņu
un ieturējumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo
situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto
pabalstu. Pabalstu neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā, par personām, kuras
uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766
e-pasts: dagnija.dudarjonoka@preili.lv
Metiens – 8650 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka», Rēzeknē, baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā: www.preili.lv

