Preiļu
Novada

VÇSTIS

P R E I Ļ U N O VA D A D O M E S I N F O R M AT Ī VA I S I Z D E V U M S N r. 1 0 ( 2 0 7 ) 2 0 2 0 . G A D A 2 3 . O K T O b R I S , b E Z M A K S A S

Tuvākā mēneša laikā tiks uzsākta
SIA «Preiļu slimnīca»
slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve

Pārbūve ilgs līdz 2021. gada rudenim, un tās laikā netiks nedz
traucēta, nedz pārtraukta esošo pakalpojumu sniegšana. Dienas
stacionārs (neiroloģisko un iekšķīgo slimību, ginekoloģiskais, vispārējās ķirurģijas un gatrointestinālās endoskopijas), tai skaitā
ambulatorās endoskopijas pakalpojumi remontdarbu laikā tiks
pārvietoti un sniegti vecā slimnīcas korpusa 2. stāvā. Tāpat informējam, ka tika atvēlētas telpas pagaidu operāciju zālei, kas šobrīd
tiek aprīkota, lai pārbūves laikā netiktu ietekmētas dienas stacionāra, stacionārās un dzemdību palīdzības operācijas. Uzņemšanas
kārtība dienas stacionāra un stacionāra pakalpojumiem netiks mainīta, tāpat kā iepriekš tā notiek caur uzņemšanas nodaļu, strādājot
7 dienas nedēļā.
Gadu laikā telpas nav remontētas kopš ēkas uzcelšanas brīža.
Iekšējās komunikācijas ir nolietojušās, tehniskais stāvoklis ir kritisks.
Ēkas būvniecības laikā telpu sākotnējais lietošanas mērķis tika paredzēts
operāciju bloka vajadzībām, bet, ņemot vērā, ka operācijas galvenokārt
tiek veiktas dienas stacionārā, šobrīd telpas nepieciešams pielāgot dienas
stacionāra vajadzībām. Jāpiebilst, ka šī brīža telpu estētiskais stāvoklis
neatbilst mūsdienu standartiem. Nolietojušās iekšējās komunikācijas
nerada pārliecību par drošību ilgtermiņā. Būvniecības laikā paredzēta
vienota iekšējo komunikāciju izbūve (kanalizācija, apkure, ventilācija,
elektrība). Nolietojusies tehnika un aprīkojums tiks aizstāts ar jaunām,
modernizētām iekārtām.
Dienas stacionārs sniedz iespēju pacientam saņemt tam nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus dienas laikā līdz 16 stundām,
naktis pavadot mājās, ja nav nepieciešama diennakts medicīnas personāla uzraudzība. Pieprasījumam pēc dienas stacionāra pakalpojumiem
katru gadu vērojams pieaugums, neskatoties uz to, ka noslodze ir pietiekami augsta. Šī tendence sniedz pārliecību par dienas stacionāra pārbūves nepieciešamību, kas ir ieguldījums sabiedrības nākotnē, uzlabojot
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.
Mūsu – SIA «Preiļu slimnīca» – misija ir profesionāli veikt savu
darbu, palīdzot kļūt veselam ikvienam, tādēļ no sirds rūpējamies par
pacientu drošību, labsajūtu un atveseļošanos. Nav noslēpums, ka gaiša
un patīkama slimnīcas vide palīdz justies labāk, sniedz estētisko un
emocionālo devumu, kas veicina ātrāku pacientu atlabšanu. Viennozīmīgi
svarīga ir personāla veselība, drošība, labsajūtu veicinoša un funkcionāla
darba vide. Raugoties nākotnē, jauno speciālistu piesaistē, ne mazāk
svarīgs aspekts ir sakārtota, mūsdienīga un droša darba vide.
Pārbūves rezultātā jaunizveidotajā 4. stāvā tiks sniegti atbilstoši
1. līmeņa dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī ambulatorās endoskopijas pakalpojumi, izvietota operāciju zāle un sterilizācijas bloks, kā arī būs pieejama uzgaidāmā telpa ar garderobi.
Jau vēstīts, ka 2018. gada 25. janvārī SIA «Preiļu slimnīca» noslēdza
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) SAM 9.3.2. specifiskā atbalsta
mērķa «Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību,
jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru» projektu
iesniegumu atlases trešās kārtas īstenošanu SIA «Preiļu slimnīca dienas
stacionāra pārbūve» ar projekta numuru 9.3.2.0/18.I/018. Projekta
kopējā attiecināmās izmaksas 975 834,00 EUR (ERAF finansējums
sastāda 85% – 829 458,90 EUR; Attiecināmais valsts budžeta finansējums 9% – 87 825,06 EUR; privātais paša uzņēmuma finansējums
sastāda 6% – 58 550,04 EUR.)
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām studentus pieteikties
Preiļu novada domes stipendijai

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds»
kopā ar stipendijas devēju – Preiļu novada domi –
aicina jauniešus pieteikties stipendijas saņemšanai
studijām 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā.
Septembra domes sēdē deputāti, izskatot SIA
«Preiļu slimnīca» iesniegumu, apstiprināja atbalstāmo profesiju sarakstu 2020./2021. mācību gadam.
Deputāti nolēma atbalstīt desmit profesionālās studiju
specialitātes: radiologs, rehabilitologs, dietologs,
endoskopists, oftalmologs, pediatrs, anesteziologs,
reanimatologs, ķirurgs, audiologopēds, māsa.
Pieteikumus stipendiju piešķiršanai jāiesniedz
nodibinājumam «Viduslatgales pārnovadu fonds»,
Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, līdz

30. oktobrim plkst. 12:00. Ja nepieciešama papildu informācija, aicinām rakstīt uz vlpf@inbox.lv vai
zvanīt pa telefonu 28399197 Viduslatgales pārnovadu
fonda valdes loceklei Evijai Gurgānei.
Preiļu novada dome stipendijas piešķir konkursa
kārtībā studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās. Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar stipendiju nolikumu, kas paredz, ka, pabeidzot studijas,
jaunieši apņemas strādāt pašvaldības iestādē tādu laika
periodu, par kādu viņiem tika piešķirta stipendija.
Ar stipendiju nolikumu varat iepazīties Viduslatgales pārnovadu fonda mājas lapā https://www.vlpf.lv
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Preiļu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi
pieņēma lēmumu, ka pašvaldība apņemas sagatavot jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projektu un piesakās
valsts mērķdotācijai projekta izstrādei, atbilstoši
2020. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 577 «Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir
valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādei».
Pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādes termiņš noteikts līdz 2021. gada 1. jūnijam,
atbildīgā par lēmuma izpildi ir Preiļu novada domes
priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne.
Sēdes laikā Klavdija Zarāne deputātus un klātesošos informēja, ka pašvaldībā norit darbs pie administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas. Līdz šim
Preiļu novada pašvaldībai ir notikušas pārrunas un
tikšanās ar apvienojamo pašvaldību vadību, lai diskutētu par dažādu jomu neskaidrajiem jautājumiem un
iezīmētu kopīgās sadarbības formas. Tuvākajā laikā
pašvaldībā darbu uzsāks arī iekšējā darba grupa, kas,
piesaistot speciālistus no visiem apvienojamajiem
novadiem, izskatīs iespējamos turpmākās darbības

modeļus jaunizveidotajam novadam pa jomām.
Lai atbalstītu jauno pašvaldību izveidošanas procesu un veicinātu apvienojamo pašvaldību sadarbību,
pirms darbu uzsāk jaunievēlētās domes, mērķdotācija
tiek piešķirta administratīvās struktūras izstrādei
pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020. gada 1. janvāri. Vienam projektam pieejamais finansējums paredzēts līdz 18 750 eiro apmērā.
Projektā ir jāietver sekojoša informācija: apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu
pašvaldības institūciju darbības raksturojums; jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā
arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības
modelis jaunizveidotajā novadā un, ja nepieciešams, arī informācija par kapitālsabiedrību, biedrību,
nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju reorganizāciju; jaunizveidotā novada domes administrācijas
pārvaldes modelis; jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu novada dome ir veikusi iepirkumu un
noslēgusi līgumu ar būvnieku par parka divu tiltiņu
atjaunošanu. Minētie tiltiņi atrodas parka vidienē,
vien no tiem ir aiz esošās estrādes un otrs ir tilts,
kas savieno divas parka salas – Lielo salu ar Gareno
salu parka Dienvidaustrumu daļā, celiņš, kas no
Ādama un Ievas salas teritorijas iet uz Pils ielu, uz
DA daļas sarkanajiem vārtiem.
Uz doto brīdi Preiļu parkā ir jau atjaunoti trīs tiltiņi,
kur viens no tiem ir ar hidrobūvi. Projekta «Parki bez
robežām» (LV-RU-023) aktivitāšu ietvaros tiks atjaunoti vēl divi tiltiņi, kas iegūs vēsturisku izskatu, kāds
jau rotā parkā esošo Ādama un Ievas salu.
Darbus veic SIA «Preiļu celtnieks», labvēlīgu būvniecības apstākļu situācijā darbi tiks veikti divu
mēnešu laikā. Būvuzraudzību veiks būvuzraugs Jānis
Rapša (LBS Sert.nr. 3-01954, 5-03075), autoruzraudzība – SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa», arhitekte
Marina Mihailova (Sert.nr. 1-00310).
Esošie tiltiņi un to konstrukcijas tiks pilnībā
demontētas, līdz ar to uz laiku parka apmeklētājiem
nebūs iespēju pārvietoties pa tiltiņiem. Lūgums
izmantot citas pārvietošanās iespējas, citus parka
celiņus, tiltiņus. Preiļu muižas komplekss un parks
atvainojas apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām,
kas rodas būvdarbu laikā. Lūgums būt saprotošiem,
jo tiltiņu izbūve ir iespējama vien uz laiku tos noslēdzot no gājēju plūsmas.

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

Izstrādās Preiļu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projektu

Preiļu parkā iesākti būvdarbi divu tiltiņu atjaunošanā

Sanda Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Ievas Babres foto
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Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
korim tapuši skaisti tērpi

Šī gada pavasarī Preiļu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar
Preiļu novada mūzikas attīstības biedrību «Kamille» iesniedza projektu «Tautas tērpu iegāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu korim» Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)» ietvaros.
Projekts tika atbalstīts, un steidzami uzsākta tērpu šūšana, lai jau
vasarā, paredzētajos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos, koris varētu priecāties par glītu vizuālo noformējumu.
Diemžēl ārkārtas situācija valstī ieviesa savas korekcijas. Pateicoties
Lauku atbalsta dienesta pretimnākšanai, projekta termiņš tika pagarināts.
Audzēkņi ir sajūsmā par Imeldas Vucenas darinātajiem tērpiem. Pat
pašreiz mēģinot tikai grupās, jaunie tautu tērpi dod patiesu estētisku
baudu un uzmundrina turpmākai repertuāra apguvei.
Edgars Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

SIA «Preiļu slimnīca»
piešķirts valsts finansējums ambulatora
traumatologa pakalpojumiem

Traumatologs-ortopēds ir ārsts, kurš specializējies balsta un
kustību orgānu sistēmas traumu un slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē.
Dodoties pie ārsta, noteikti līdzi jāņem visi izraksti (gan no stacionāriem, gan no ambulatorām izmeklēšanām), kā arī vizuālās izmeklēšanas rezultāti jebkurā formātā. Tas nepieciešams, lai ārsts par
pacientu zinātu iespējami vairāk un izvairītos no dublējošiem izmeklējumiem.
Pieņemšana pirmdienās un otrdienās pie dr. Jurija Krupeņko.
Uzsākta pierakstu veikšana SIA «Preilu slimnīca» poliklīnikas
reģistratūrā vai pa tālr. 65307750 un 65307757.
Laila Meirule

Palielinājies pabalsta
mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu
ģimenēm saņēmēju skaits

Kopš jūlija mēneša Preiļu novada daudzbērnu ģimeņu vecākiem
bija iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei skolēniem
(katram skolēnam 40 eiro vienreizējs pabalsts), kuri apmeklē kādu
no izglītības iestādēm Preiļu novadā. Septembrim noslēdzoties, ir
apkopota informācija par minētā pabalsta saņēmēju skaitu – šogad
atbalstu skolas gaitu uzsākšanā saņēmuši 124 ģimeņu 230 bērni,
kas ir par 29 bērniem vairāk, salīdzinot ar aizvadīto gadu. Sociālie
darbinieki novērojuši, ka daudzās ģimenēs dzimuši trešie bērniņi,
kas arī veicinājis daudzbērnu ģimeņu skaita palielināšanos.
Viennozīmīgi, visvairāk kuplo ģimeņu ir tieši Preiļu pilsētā – 70,
turklāt 13 ģimenes pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņem par visiem
trim skolēniem. No pagastiem ar daudzbērnu ģimenēm bagātākais ir
Saunas pagasts – 17 ģimenes, tālāk seko Preiļu pagasts – 16 ģimenes,
Aizkalnes pagasts – 11 ģimenes un Pelēču pagasts – 10 ģimenes. Minēto
pabalstu tāpat saņēmuši bērni no kopskaitā 26 trūcīgām un aizbildņu
ģimenēm.
Lai arī likumsakarīgi vajadzētu būt, ka, palielinoties viena pabalsta
saņēmējiem, samazinās cita – 50% atlaide no maksas par daudzbērnu
ģimeņu bērnu uzturēšanos bērnudārzā, pabalsta saņēmēju skaits, analizējot septembra mēnesī saņemto iesniegumu skaitu, kopumā pat ir
nedaudz palielinājies – ja aizvadītā gada attiecīgajā periodā atbalstam
par dārziņu bija pieteikusies 61 ģimene, tad šogad tās ir 64 ģimenes, un
kopumā atlaidi par dārziņu saņem 78 bērni.
Atgādinām, ka šis bija otrais gads, kad bija iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Minētā pabalsta nepieciešamību aktualizēja
Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars jau 2016. gadā, kad tika
ievēlēts direktora amatā, uzskatot, ka tas būs mērķtiecīgs atbalsts un
pozitīvs signāls tām ģimenēm, kuru jaunākie bērni vēl tikai apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi, gan tām, kuras par trešā bērna ienākšanu
ģimenē līdz šim vēl nav izšķīrušās. Kā atzīst L.Pastars, atbalstam daudzbērnu ģimenēm ir jābūt vienai no pašvaldības prioritātēm arī turpmāk.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

2020. gada oktobris

Preiļu novadā uzsākta decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrācija

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma
likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr.384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu» un Preiļu novada
saistošo noteikumu Nr.2019/4 «Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā» prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas
ir jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrā un jānodrošina to apsaimniekošana
atbilstoši vides aizsardzības prasībām.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka 2019. gada 29. martā
stājās spēkā Preiļu novada saistošie noteikumi
Nr.2019/4 «Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā» (pieejami www.preili.lv) (precizēti 2019. gada 27. jūnijā),
kas paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo
Preiļu novada Preiļu pilsētas, Līču, Aizkalnes,
Prīkuļu un Pelēču ciemu administratīvajās teritorijās,
un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai.
Preiļu novada Tehniskās daļas vecākais kontrolieris
Kristaps Určs informē, ka Preiļu novada domes kapitālsabiedrība SIA «Preiļu saimnieks», pamatojoties uz
2019. gada 29. martā izdotajiem saistošiem noteikumiem
Nr.2019/4 «Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā», uzsāk
veidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru.
Nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē tām fiziskām un
juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir
šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas:
• rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
• septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām, kur
notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur speciāli
ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);
• notekūdeņu krājtvertnes – hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas ir izbūvēts
atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem
aktiem un kurā uzkrājas neattīrīti vai daļēji attīrīti
notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.
Lai reģistrētu decentralizētās kanalizācijas sistēmas, to īpašniekam jāiesniedz SIA «Preiļu saimnieks» aizpildītu «Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu» klātienē Komunālo
maksājumu norēķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos,
savukārt ciemu iedzīvotāji apliecinājumus varēs
iesniegt pagastu pārvaldēs – Raiņa ielā 5, Aizkalnē,

Aizkalnes pagastā, Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu
pagastā, Liepu ielā 6, Pelēčos, Pelēču pagastā un
Brīvības ielā 9, Prīkuļos, Saunas pagastā.
Apliecinājumu var nosūtīt arī pa pastu: SIA «Preiļu saimnieks» N. Rancāna iela 3a, Preiļi, Preiļu novads LV-5301, kā arī iesūtīt elektroniski uz e-pastu:
psaimnieks@inbox.lv.
Apliecinājuma forma drukātā veida ir pieejama SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu
daļā un Preiļu novada pagastu pārvaldēs. Apliecinājums elektroniskā versijā pieejams www.preili.lv.
SIA «Preiļu saimnieks» mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka apliecinājuma saņemšanas nosūtīs tam pa pastu vai elektroniski
paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas
numuru un datumu, kurā decentralizētā kanalizācijas
sistēma ir iekļauta reģistrā.
Situācijā, kad nav zināms decentralizētās kanalizācijas sistēmas tips, krājtvertnes tilpums vai īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas
u.tml., atbilstoši MK noteikumiem Nr.384, īpašniekam
būs jāorganizē atbilstoši sertificēta ūdensapgādes un
kanalizācijas nozares speciālista apsekojums decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus
tās ekspluatācijai.
Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbildīs šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas
pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.
Informējam, ka saskaņā ar MK noteikumiem
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide
ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. Attiecīgā
reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to,
kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Preiļu
novadā tiek pielietotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto
notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties,
vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās
kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā
administratīvais pārkāpums.
Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā pa tālr.
26345495 (Olga Oļševska) juridiskie jautājumi un
tālr. 25486682 (Andris Brics) tehniskie jautājumi. Ja
rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, aicinām rakstīt
uz e-pastu: psaimnieks@inbox.lv.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Labklājības pārvalde aicina aktualizēt informāciju
vienreizējā materiālā pabalsta izmaksas nodrošināšanai

Preiļu novada teritorijā deklarētajām personām:
• pirmās un otrās grupas invalīdam (pieaugušajam un bērnam),
• vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo
apgādnieku,
• politiski represētai personai,
• aizgādnim, par kura iecelšanu rīcībnespējīgai
personai un aizgādņa pienākumu pildīšanu lēmumu
pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa, ir iespēja saņemt
vienreizējo materiālo pabalstu.
Lai atvieglotu minētā pabalsta izmaksas administrēšanu, kā arī ņemot vērā jau noteiktos un potenciāli iespējamos ierobežojumus Covid-19 izplatības
mazināšanai, Preiļu novada Labklājības pārvalde
aicina iespēju robežās ikvienu, kas atbilst kādai no

Projekts «Solis drošībai»

biedrības «Nīdermuižas draudze» projektā
«Solis drošībai» tika restaurētas kāpnes pie Nīdermuižas baznīcas galvenajām durvīm un sānu
durvīm. Tika pārbūvētas kāpnes pie vārtiem, uzbūvēta nobrauktuve invalīdiem.
Projekts realizēts LEADER projektu ietvaros.
Projekta kopējā summa sastāda 12296,96 EUR,
10% no summas – 1229,66 EUR – līdzfinansēja Preiļu
novada dome.
Projekta mērķis – nodrošināt iedzīvotāju drošību
baznīcas ārtelpās, pārbūvējot un restaurējot kāpnes,
jo iepriekšējās bija kritiskā stāvoklī. Veicot kāpņu
pārbūvi un remontu, tika uzlabots baznīcas estētiskais
izskats un nodrošināta iedzīvotāju drošība.
Natālija Rubīne
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augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, iesniegt
informāciju par norēķinu konta numuru (bankas vai
pasta) bezskaidras naudas darījumiem, aizpildot
sagatavotu iesnieguma veidlapu Labklājības pārvaldē. Tāpat aicinām aktualizēt informāciju tiem,
kuriem jau beidzies invaliditātes grupas piešķiršanas
termiņš vai invaliditātes grupa piešķirta pirmo reizi,
iesniedzot to apliecinošu dokumentu kopijas Preiļu
novada Labklājības pārvaldes 4. kabinetā.
Aicinām sekot aktuālajai informācijai, kad varētu
tikt uzsākta minēto pabalstu izmaksa.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi
saimnieciskajos jautājumos

2020. gada oktobris

Preiļu novada VÇSTIS

PREIĻU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

1.

attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes
nozares arodbiedrības biedra karti, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas
apliecību vai citus atvieglojumu statusa pierādošus dokumentus).

APSTIPRINĀTI Ar Preiļu novada domes
2020. gada 27. augusta sēdes lēmumu, protokols Nr. 15, 16.§

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences
20. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam
par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – Organizētājs pārskaita valsts
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.
21. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās makšķerēšanas
Organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai, Vīragnas
ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai.

PRECIZĒTI ar Preiļu novada domes
2020. gada 24. septembra sēdes lēmumu, protokols Nr. 17, 17. §.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2020/7

«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Vīragnas ezerā.
2. Vīragnas ezers atrodas Daugavpils novada un Preiļu novada administratīvajā teritorijā
un saskaņā ar Civillikuma 1115.panta 2.pielikumu ir privāta ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 «Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība» un ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta «BIOR» 23.04.2017. vēstules veidā sniegtajām rekomendācijām, kurās noteiktas
papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai
paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.
4. Licencēto makšķerēšanu organizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Arodīpašums»,
juridiskā adrese: atpūtas bāze «Virogna», «Svilišķi-1», Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils
novads, LV-5481, tel. 67238778 (turpmāk tekstā – Organizētājs), pamatojoties uz 07.04.2014
līgumu Nr.16 par Vīragnas ezera nomu un 08.09.2016 līgumu par Vīragnas ezera nodošanu
apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.
II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Vīragnas ezera platībā (1.pielikumā).
6. Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr.800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi» ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem vai peldlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, kuru jauda nepārsniedz 5 Zs.
7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrīvo makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
karti. Bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 «Makšķerēšana, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi», Vīragnas ezerā atļauts makšķerēt tikai personām, kas jaunākas par 16
gadiem un personām, kas ir vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām
personām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar invaliditāti – invaliditātes apliecībai.
8. Vīragnas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par makšķerēšanas licencēm
Nr. Licences veids
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gada licence
Sešu mēnešu licence
Mēneša licence
Vienas dienas licence
Gada licence ar atlaidi
Bezmaksas gada licence

Licenču derīguma termiņi

01.01.-31.12.
Seši mēneši no licences izsniegšanas dienas
Licencē norādītajam viena mēneša laika periodam
Licencē norādītajam 24 stundu periodam
01.01.- 31.12.
01.01.-31.12.

9. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
22. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, obligāti jāreģistrē savus lomus,
norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos attiecīgi ierakstot:
22.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku lomu uzskaites
tabulā (8.pielikums);
22.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.
23. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites
tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai elektroniski reģistrēt
noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās
makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī nolikuma 4. punktā.
24. Licencētās makšķerēšanas Organizētājam ir tiesības visu veidu licenču īpašniekiem
licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 «Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība» minētajiem pārkāpumiem Vīragnas ezerā, personai
liegt iespēju pašreizējā un nākošajā gadā iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai
Vīragnas ezerā.
25. Līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā «BIOR» pārskatu par
iepriekšējā gada makšķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
26. Licencētās makšķerēšanas Organizētājam ir šādi pienākumi:
26.1. sniegt informāciju Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»,
Preiļu un Daugavpils novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem
par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Vīragnas ezerā (turpmāk – saistošie noteikumi) un
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastēs;
26.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā
laikā saskaņā ar šī nolikum VI.nodaļu;
26.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
26.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē
www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču
tirdzniecības vietā;
26.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā
secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā
pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču
sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
26.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma
VII.nodaļā noteiktajām prasībām;
26.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču
skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 2 (divas) reizes
gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;
26.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ievērojot Vīragnas
ezera zinātniskās rekomendācijas saskaņā ar saistošo noteikumu X. nodaļu;
26.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai Daugavpils novada pašvaldības, vai Preiļu novada pašvaldības pilnvarotās personas statusu un
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kura reizi gadā līdz
31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā un pašvaldībā saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informāciju par
veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās
makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
26.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII. nodaļai;
26.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;
26.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.
27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultācijas par
makšķerēšanas vietām.

Licences
cena (euro)

20,00
15,00
5,00
1,00
10,00
bezmaksas

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
11. Bezmaksas gada licence paredzēta:
11.1. personām, kas jaunākas par 16 gadiem;
11.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību);
11.4. ūdenstilpnes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem
12. Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības teritorijā deklarētiem
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi.
13. Šī nolikuma 11. un 12.punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt līdzi personu
apliecinošiem un citiem papildus dokumentiem, lai makšķerētu ar bezmaksas gada licenci
vai gada licenci ar atlaidi pēc tam, kad saņemta attiecīgā licence saskaņā ar šī nolikuma
19.punktā paredzēto kārtību.
14. Ņemot vērā to, ka Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība ir
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Arodīpašums» 100 % kapitāldaļu turētāja, Latvijas
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedri (uzrādot Arodbiedrības biedra karti),
saskaņā ar SIA «Arodīpašums» rakstveida lēmumu ir tiesīgi saņemt gada licenci ar atlaidi.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
28. Licencētās makšķerēšanas Organizētājs izstrādā un īsteno pasākumu plānu Vīragnas
ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai:
28.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
28.1.1. 2020., 2022. gads – zandarta krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz
12 000 (divpadsmit tūkstoši) gabaliem katrā no minētiem gadiem.
28.1.2. 2021., 2023. gads – līdakas mazuļu ielaišana līdz 12 000 (divpadsmit tūkstoši)
gabaliem katrā no minētiem gadiem.
28.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
28.2.1. malu zvejniecības apkarošana;
28.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;
28.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šo saistošo noteikumu ievērošanas kontrole.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
15. Licence (licenču paraugi Nr.2. – 7.pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā
tiek norādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. licences numurs;
15.3. licences derīguma laiks;
15.4. licences cena;
15.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts;
15.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
15.7. zīmoga vieta.
16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu Vīragnas ezerā.
17. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņemot vērā
to veidu un maksas lielumu.

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
29. Šajos saistošajos noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotās personas un Preiļu novada
pašvaldības pilnvarotās personas – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī
attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei. Šajos saistošajos noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši
kompetencei uzrauga arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.
30. Licencētās makšķerēšanas Organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši
kompetencei uzrauga valsts institūcijas, Daugavpils novada pašvaldība un Preiļu novada
pašvaldība – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
18. Licenču izplatīšanu veic:
18.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs Sabiedrības ar ierobežot atbildību
«Arodīpašums» – atpūtas bāze «Virogna», «Svilišķi-1», Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils
novads, LV-5481, tel. 67238778; e-pasta adrese: virogna@inbox.lv, darba laiks no plkst.
8:00 līdz plkst. 20:00;
18.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.
19. Bezmaksas gada licences un gada licences ar atlaidi makšķerēšanai var saņemt vai
iegādāties tikai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Arodīpašums» atpūtas bāzē «Virogna»,
«Svilišķi-1», Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tel. 67238778; uzrādot

XII. Noslēguma jautājumi
31. Nolikuma darbības ilgums ir 4 (četri) gadi no tā spēkā stāšanās dienas.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne
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4. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

1. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

Vīragnas ezera karte

Mēneša licences paraugs

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

2. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

5. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

Gada licences paraugs

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

Vienas dienas licences paraugs

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

6. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

3. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

Gada licences ar atlaidi paraugs

Sešu mēnešu licences paraugs

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778
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7. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

bezmaksas gada licences paraugs

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

SIA “ARODĪPAŠUMS”, Virognas atpūtas bāze “Svilišķi-1”, Špoģi,
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 tel. tel. 67238778

8. pielikums
Preiļu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

Makšķernieka lomu uzskaite (licences otrā pusē)

Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne

2.

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu, protokols Nr. 8, 10. §.

PRECIZĒTI ar Preiļu novada domes
2020. gada 3. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu, protokols Nr. 11, 7. §.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2020/3

«Grozījumi 2017. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos
Nr.2017/14 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»»»
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33 panta otro daļu,35. panta ceturto un piekto daļām, Ministru kabineta 2012. gada
18. decembra noteikumu Nr.913 «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni»
3. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 «Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27., 28., 30., 31.,
311. punktiem, un likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes
2020. gada 27. augusta saistošiem noteikumiem Nr.2020/7
«Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā»

Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2017. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 2017/14 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz Ministru
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 42.2.,
43.1. un 43.2. apakšpunktiem.
2. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
«4. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību (izņemot pabalstu krīzes situācijā un
Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās) ir ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu
dzīvesvietu Preiļu novadā (turpmāk tekstā – palīdzības pieprasītājs) un atbilst kādai no
sekojošām iedzīvotāju grupām:
4.1. ģimene (persona), kura, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, atzīta par
trūcīgu;
4.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un
dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 265,00 un kuram nav citus dzīvojoša laulātā;
4.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti,
kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro 225,00.»
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:
«611. Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiāla palīdzība, laikā kamēr visā valstī izsludināta
ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā 64,00 euro mēnesī katram ģimenes
loceklim, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
611.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona
ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, uz darba līguma, uzņēmuma vai pakalpojuma līguma nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, bet nav saņemts
vai nav tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu; personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss,

Preiļi
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bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir
pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi
darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem; personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts u.c.);
611.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti
papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);
611.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas
līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem»
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 61.2 punktu šādā redakcijā:
«612. Lai saņemtu šo noteikumu 61.1 punktā paredzēto pabalstu, personai Preiļu novada
Labklājības pārvaldē jāiesniedz iesniegums (saistošo noteikumu 1.pielikums) un dokumenti,
kuri apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu.»
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu sekojošā redakcijā:
1. pielikums
Iesniedzams Preiļu novada Labklājības pārvaldē

PREIĻU NOVADA LAbKLĀJĪbAS PĀRVALDEI

Iesniedzējs
Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
Faktiskā dzīvesvietas adrese
Iesniedzēja tālrunis:

2020. gada oktobris

nav tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu; personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet
vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi
darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem; personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts u.c.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

☐ ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas
valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

☐ ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Pabalstu krīzes situācijā piešķirt par sekojošām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā:

IESNIEGUMS
Pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/03 «Grozījumi
2017.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/14 «Par sociālo palīdzību Preiļu
novadā»», lūdz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, jo:
☐ ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir
bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, uz darba līguma, uzņēmuma vai pakalpojuma līguma nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, bet nav saņemts vai
nav tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu; personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet
vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi
darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem; personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts u.c.)
☐ ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas
valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.)
☐ ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu

Pabalstu krīzes situācijā piešķirt par sekojošām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā:

Pabalsta izmaksas veids:
☐ pārskaitījuma veidā uz norādīto norēķinu kontu

Vārds, uzvārds: ___________________________ Personas kods __________________

Kredītiestāde: ___________________ Norēķinu konts: ___________________________

Pabalsta izmaksas veids:
☐ pārskaitījuma veidā uz norādīto norēķinu kontu

Vārds, uzvārds: ___________________________ Personas kods __________________

Kredītiestāde: ___________________ Norēķinu konts: ___________________________

Preiļu novada Labklājības pārvalde lūdz ģimeni (personu) iesniegumam pievienot vai
elektroniski e-pastā atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu,
vai citu dokumentu kopijas, kas būtu pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

*Preiļu novada Labklājības pārvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat
iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu
apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi,
cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit
noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
Parakstot šo iesniegumu, ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu apstrādi,
un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti iesniegumā minētā konkrētā tiesiskā mērķa sasniegšanai.

Datums:

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne

Preiļu novada Labklājības pārvalde lūdz ģimeni (personu) iesniegumam pievienot vai
elektroniski e-pastā atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu,
vai citu dokumentu kopijas, kas būtu pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

30.04.2020.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi
Preiļu novada domes
saistošie noteikumi Nr.2020/3 «Grozījumi 2017. gada 27. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.2017/14 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»»

*Preiļu novada Labklājības pārvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat
iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu
apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi,
cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit
noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
Parakstot šo iesniegumu, ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu apstrādi,
un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti iesniegumā minētā konkrētā tiesiskā mērķa sasniegšanai.

Datums:

Iesniedzēja paraksts*: _____________________________

Iesniedzēja paraksts*: _____________________________

Iesniegumu pieņēma sociālais darbinieks ___________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Iesniedzams elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

PREIĻU NOVADA LAbKLĀJĪbAS PĀRVALDEI

Iesniedzējs
Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
Faktiskā dzīvesvietas adrese
Iesniedzēja tālrunis:

IESNIEGUMS*
Pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/03 «Grozījumi
2017.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/14 «Par sociālo palīdzību Preiļu
novadā»», lūdz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, jo:
☐ ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir
bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, uz darba līguma, uzņēmuma vai pakalpojuma līguma nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, bet nav saņemts vai
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Preiļu politiski represēto biedrība «Likteņa ceļš»
realizējusi projektu «Šahs un mats»

Jau vairākus gadus Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs piedāvāja lielformāta šaha spēli
uz sazīmēta laukuma pie ieejas Preiļu muižas
kapelā. Tas nebija ērti un estētiski.
Politiski represēto biedrība, kura nereti izmanto
Preiļu muižas kapelu saviem pasākumiem, nolēma
pieteikt dalību projektu konkursā, lai piesaistītu finan-

sējumu un izveidotu pastāvīgu, no divkrāsaina bruģa
izbūvētu šaha spēles laukumu teritorijā starp Preiļu
2. vidusskolu, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja krājuma ēkām un Preiļu muižas kapelu.
Projekts tika iesniegts nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» mazo grantu projektu
konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2020».
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 1442.00 EUR, no
kuriem 550 EUR bija Viduslatgales pārnovadu fonda
finansējums. 892.00 EUR bija Preiļu novada domes
finansējums (400.00 EUR no Preiļu pils un muižas
apsaimniekošanas budžeta, 492.00 EUR no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja budžeta). Darbus
veica SIA «K9» savlaicīgi un labā kvalitātē. Tika labiekārtota un apzaļumota teritorija ap šaha laukumu.
Muzeja darbinieki tam blakus uzstādīja soliņu apmeklētājiem ar uzrakstu «Johans Mihaels Borhs», tādā
veidā popularizējot muižnieku atstāto mantojumu
Preiļos.
Pēc vienošanās ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju ilgtermiņā lielformāta šaha laukums būs
sezonāls (maijs – oktobris) muzeja piedāvājums izglītojošo programmu un ekskursiju satura bagātināšanai.
Tekla bekeša,
projekta vadītāja, Preiļu politiski represēto
biedrības valdes locekle

Pelēču pagastā realizēts projekts «Sajūtu un
brīvā laika pavadīšanas dārza «Elpa» ierīkošana»
mazo grantu projektu konkursa ietvaros
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2020». Iniciatīvu grupa
«Aktīvie», pateicoties projekta aktivitātēm, izveidojusi baskāju taku, āra spēli «Labirints», āra
prāta spēli «Restītes», ierīkojusi ugunskura vietu,
bet pašā pagasta centrā - pie Pelēču pagasta pārvaldes - uzstādīts āra galds ar jumtiņu.

Projekta un iniciatīvas grupas «Aktīvie» vadītāja
Evita Kivriņa informēja, ka projekta kopēja summa
sastāda 657 eiro, līdzfinansējums 10% apmērā, kas
sastāda 107 eiro, saņemts no Pelēču pagasta pārvaldes.
Projekta rezultātā ir radīta dabai draudzīga atpūtas
vieta visām pagasta iedzīvotāju grupām veselīga dzīves
veida veicināšanai, radot kopienu pulcēšanās vietu
daudzveidīgā publiskā ārtelpā. Projekta īstenošanas
gaitā tika iesaistīti pagasta jaunieši un brīvprātīgie.

Iniciatīvas grupa «Aktīvie» izveidojusi brīvā laika
pavadīšanas dārzu

Jaunais tūrisma objekts Preiļos priecēs
ne tikai kaķu mīļus

Oktobris Preiļos iesācies ar jauna tūrisma un
atpūtas objekta atklāšanu – pašā pilsētas centrā,
Daugavpils ielā 31, darbu sākusi «Kaķu sēta».
Tā ir vieta, kur apskatāmi daudzi simti dažādi kaķu
suvenīri. Kaķi te ir visur – atklātnēs, gleznās, uz traukiem, apģērbā u.c. Tie ir no māla, metāla, porcelāna,
stikla. Te patiks ne vien kaķu mīļiem! Saimniece
Jeļena Puzaka, kas ikdienā ir ļoti pozitīva, dzīvespriecīga un radoša personība, viesiem piedāvās arī dažādas
meistarklases un darbošanos. Ēkas pirmajā stāvā iekārtota ērta un interesanta bērnu atpūtas istaba un ballīšu
svinību vieta, ko noteikti novērtēs vietējie iedzīvotāji,
jo līdz šim šādas vietas pilsētā vēl nebija. Un, kā saka
pati Jeļena, ēkas iekārtošanas laikā interesi par to
sākuši izrādīt arī īstie kaķi. Kaķu kolekcijas apskate
un bērnu atpūtas telpas izmantošana iepriekš jāpiesaka
pa tel. 26896266.
Daudzām Preiļu radošajām personībām pievienojusies arī «Kaķu sētas» saimniece, kura savu ideju
lolojusi un izsapņojusi desmit gadus.
Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja
Foto: Preiļu novada TIC
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Paveiktais projektā «Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide
un attīstība Preiļu novadā»

Turpinot 2019. gada jūlijā uzsāktā Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālās attīstības fonda Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009 «Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā» īstenošanu, 2020.gada vasarā ir paveiktas vairākas projekta aktivitātes.
Lai sasniegtu vienu no projekta rezultātiem, t.i., izveidotu grupu
dzīvokļu pakalpojumu, ir veikti Pakalpojuma centra «Līči» telpu, kurās
atradīsies grupu dzīvokļi, vienkāršotās atjaunošanas darbi un izveidots
telpu ugunsdrošais nodalījums, kā arī iegādātas jaunas mēbeles atjaunotajām telpām. Pašreiz norit darbs pie nepieciešamā materiāli tehniskā
aprīkojuma, t.i., sadzīves tehnikas, virtuves piederumu, tekstilizstrādājumu u.c. inventāra iegādes.
Projekts paredz, ka personām, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu, ir jānodrošina arī dažādas nodarbības sadzīves iemaņu uzturēšanai vai korekcijai, sociālo prasmju pilnveidei, sabiedrībai pieņemamu
saskarsmes iemaņu apgūšanai, kā arī jāsniedz atbalsts fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai. Tāpēc blakus Pakalpojumu centram «Līči» ir
izbūvēta āra lapene, uzstādīti soliņi un urnas. Āra lapenes izbūve dos
iespēju nodrošināt nodarbību novadīšanu arī nelabvēlīgos un vēsos laika
apstākļos, dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī papildinās
dažādu prasmju apguvi, jo blakus āra lapenei klientiem ir pieejama
neliela siltumnīca un dārziņš, kurā var audzēt dārzeņus pašpatēriņam.
Tādējādi lapeni var izmantot arī kā vietu brīvā dabā, kurā veikt dārzeņu
pārstrādi un sagatavošanu ziemas mēnešiem. Tā klientiem būtu iespēja
apgūt sadzīves iemaņas, kā arī sarūpēt sev pārtikas produktus, atslogojot
mājsaimniecības budžeta tēriņus.
Lai izveidotu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo
ģimenēs vai audžuģimenēs, tiek veikti darbi pie fizioterapijas kabineta
izveides un aprīkošanas. Šis pakalpojums tiks sniegts ēkā, kurā atrodas
Pakalpojumu centrs «Līči». Ir iegādātas kabinetam nepieciešamās mēbeles
un drīz tiks izsludināts iepirkums fizioterapijas pakalpojumam nepieciešamā inventāra iegādei. Tā kā grupu dzīvokļi atradīsies ēkas otrajā stāvā,
bet fizioterapijas kabinets ēkas pirmajā stāvā, notiek darbs pie vides un
informācijas pieejamības prasību nodrošināšanas sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma un grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem.
Projekta ietvaros viena no plānotajām darbībām ir inventāra iegāde
brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kuri saņem Dienas aprūpes centra pakalpojumu.
Vasaras sākumā klienti jau iemēģināja dažas no lielformāta spēlēm,
šobrīd spēļu klāsts ir paplašināts, iegādājoties lielformāta domino, kas
rosina domāt, lai virzītos uz mērķi, lielo jengu - tā izraisa smieklu vētru
un māca rūpēties vienam par otru, lai spēles kauliņu sagāšanās laikā tie
nesavainotu pašus spēles dalībniekus, kā arī citas lielformāta āra spēles,
kas domātas dažādu fizisko aktivitāšu novadīšanai.
Drīz iesāksies arī darbi Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1A, Preiļi).
Notiks telpu pārbūve un atjaunošana, kā arī āra infrastruktūras objektu
(stāvlaukums, aktivitāšu laukums un lapene) izbūve. Pašreiz notiek darbs
pie izsludinātā atklātā konkursa būvdarbiem. Tiek gaidīti pretendentu
piedāvājumi, un oktobrī, kad būs noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas
termiņš, iepirkuma komisija izvērtēs tos un noteiks uzvarētājus, ar kuriem
tiks noslēgti līgumi par būvniecības darbu veikšanu šajā objektā.
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.
Kopējās projekta izmaksas ir 377 784,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 321 116.40 EUR, pašvaldības finansējums 39 667,32 EUR, valsts
budžeta dotācija 17 000,28 EUR. Projekta gaitā tiks sniegta informācija
gan Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.
Ingūna barkeviča, projekta vadītāja

Izcilā komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos

Jau trešo gadu pēc kārtas Preiļu Mūzikas un mākslas
skola organizē izcilā latviešu komponista Jāņa Ivanova
piemiņas pasākumus Preiļos. Pateicoties novada domes
un VKKF Latgales programmas atbalstītajam projektam
«Izcilā komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos», mēs
godinām savu novadnieku ar koncertu un ar jaundarbu
konkursiem mūzikā un mākslā.
Pavasarī tika pieņemts lēmums par Otrā Jaundarbu konkursa mūzikā un mākslā (veltīts komponista Jāņa Ivanova
piemiņai) izsludināšanu. Oktobra sākumā žūrijas komisija
izvērtēja darbus, noslēguma pasākumā 9. oktobrī Preiļu kultūras namā kļuva zināmi laureāti.
Žūrijas komisija mūzikā (Dr. Art, profesors, komponists
Ēvalds Daugulis, Dr. paed., koru virsdiriģents, komponists
Jevgēnijs Ustinskovs un Daugavpils Universitātes Mūzikas
katedras vadītājs, pianists, komponists Gļebs Beļajevs) lēma, ka
galvenā balva Grand Prix mūzikā šogad dodas uz Roju, jo augstāko punktu skaitu skicējumu un vokalīžu konkursā ir ieguvusi
Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Eva Kirilova (pedagogs Lita Krūmiņa) par darbu «21. gadsimta kvintas sauciens!».
Žūrijas komisija mākslā (Ilūkstes mūzikas un mākslas
skolas direktore, māksliniece Ilona Linarte-Ruža, Mg. art.,

Daugavpils Universitātes Mākslu katedras lektore, māksliniece Ilze Meldere, Bc.Art, Daugavpils dizaina un mākslas
vidusskolas «Saules skola» skolotāja Dace Abricka) lēma,
ka galvenā balva Grand Prix mākslā paliks Preiļos. Tā tika
piešķirta Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēknei
Samantai Mizovskai (pedagogs Anita Puncule) par darbu
«Noskaņa».
Galvenās balvas autore ir Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas skolotāja, māksliniece Ilona Abdulajeva. Visi
J. Ivanova konkursa darbi ir skatāmi izstādē «Jānis Ivanovs
krāsās un skaņās» Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē,
iepriekš piesakoties pa tālruni 29610964.
Pasākuma koncertdaļā šogad uzstājās Daugavpils simfoniskais orķestris «Daugavpils Sinfonietta» diriģenta Aivara
Broka vadībā. Programmā varējām baudīt Jāņa Ivanova
1. simfoniju, 6. (Latgales) simfonijas II daļu Allegro, vokalīzes «Jūsma» pārlikumu simfoniskajam orķestrim, kā arī
mūsdienu komponistu – Pētera Vaska «Cantabile» un Aivara
Broka Latviešu tautasdziesmu «Aijā žūžū» simfoniskajam
orķestrim.
Edgars Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors
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Preiļu novada VÇSTIS

Kultūras centra pasākumi novembrī

v 7. novembrī Preiļos, Raiņa bulvārī, plkst.

9.00-14.00 Preiļu nūvoda gordumu tiergs. I cyti gosti. Plkst. 11.00 Aglonas Maizes muzeja meistari
rādīs meistarklasi kļocku gatavošanā. Informācija
tirgotājiem www.preili.lv, www.gadatirgi.lv vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv. Pieteikties dalībai
tirgū līdz 30. oktobrim. Tirgu rīko Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu novada
kultūras centru
v 9. novembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Latviešu
karavīru dziesmu un latviešu kamermūzikas koncerts
«PAR ZEMI, KO MĪLAM». Koncertā piedalās
Latvijas Nacionālās Operas un Baleta tenori: Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpajevs, Juris Vizbulis,
mūziķi: Ilze Ozoliņa – klavieres, Inita Āboliņa –
akordeons, Mareks Auziņš – kontrabass. Koncertu vadīs Liene Račevska. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu
kultūras nama un www.bilesuparadize.lv kasēs.
Biļetes cena: EUR 5.00. Vietu skaits ierobežots.
v 11. novembrī plkst. 17.00–19.00 Svētku lau-

kumā, Preiļos, Lāčplēša dienas sarīkojums «Savu
gaismu sirdī liec, lai likteņzīmes iemirdzās!» Gaismas rakstu veidošana – Lai katra Jūsu iedegtā gaismiņa liek Svētku laukumam mirdzēt!
v 14. novembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Erudīcijas spēle «Prāta spēles Latvijas kauss 2020 Preiļos!». Aicinām pieteikt komandas 4 cilvēku sastāvā
Latvijas prāta spēļu portālā https://prataspeles.lv/
v 17. novembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Latvijas
Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīts
sarīkojums
v 18. novembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas
dzimšanas dienai veltīs koncerts. Latgalīšu patriotiskū
dzīsmu programma «Celīs, bruoļ!». Ieeja tikai ar
bezmaksas ieejas kartēm. Vietu skaits ierobežots.
v 20. novembrī plkst. 19.00 Saunas TN Latvijas dzimšanas dienas pasākums «Gaismas mirklis
Latvijai»
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Preiļu bibliotēkai – 90

Preiļu pilsētas valdes sēde 1930. gada 21. oktobrī vienbalsīgi nolēma atvērt bibliotēku –
lasītavu 23. oktobrī un turēt atvērtu ik dienas no plkst. 18.00 līdz 22.00. Tāds bija sākums.
Ir pagājuši 90 gadi, kopš Preiļos darbojas bibliotēka. No maza, īrēta 2-istabu dzīvokļa Liepu
ielā 7 esam izauguši par Gaismas pili ar plašām, ērtām telpām, modernu aprīkojumu, bezvadu
interneta pieslēgumu, mūsdienīgām lietotāju apkalpošanas iespējām, Pieaugušo mūžizglītības centru
un Ģimenes digitālo aktivitāšu centru.
Bibliotēkas darbinieku profesionalitāte, pieredze un entuziasms rada bibliotēkas lietotājiem
komfortablu vidi atpūtai, komunikācijai un pašizpausmei.
Svētku reizē īpašu paldies sakām ilggadējai bibliotēkas vadītājai Inārai Batarāgai, visiem bijušajiem un esošajiem bibliotēkas darbiniekiem, Preiļu novada domei, visiem sadarbības partneriem,
reģiona un Latvijas bibliotekāru saimei un ikvienam bibliotēkas lietotājam.
Īstenojot saukli «Bibliotēka – vārti uz informācijas pasauli», esam pārliecināti, ka, tālredzīgi un
ieinteresēti darbodamies kopā, spēsim izveidot bibliotēku kā vienotu, mūsdienīgu pašvaldības
informatīvo centru plašam sabiedrības lokam.
Šoreiz svētku prieku mazina neparedzēti apstākļi, taču aicinām iedzīvotājus individuāli apmeklēt
bibliotēkas jubilejai veltītās izstādes. Ceram, ka bibliotēkas 100-gadi svinēsim kopā!
Vilhelmīne Jakimova,
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Sācies Latvijas jaunatnes
čempionāts volejbolā

Preiļu BJSS meiteņu komanda (no kreisās): Amanda Regute,
Alīna Novikova, Megija Rumaka, Enija Rumaka, Annija
Maderniece, Evelīna Kokoriša, Laine Līga Elste, Gabriela Ignatika, Viktorija Ivanņikova

2.un 3. oktobrī tika aizvadītas pirmās spēles U16 grupā
zēniem un meitenēm. 3. oktobrī mūsu meiteņu komanda un
komandas no Gulbenes novada BJSS un Ādažu BJSS pēc
7 mēnešu pārtraukuma aizvadīja pirmo posmu Preiļos.
Spēļu rezultāti: Preiļu novada BJSS – Gulbenes novada
BJSS 3:2, Gulbenes novada BJSS – Ādažu BJSS 2:3, Preiļu
novada BJSS – Ādažu BJSS 3:1.
11. oktobrī tika aizvadītas pirmās spēles U15 (2006. dz.
g. un jaunākas) grupā meitenēm. Spēļu rezultāti: Preiļu
novada BJSS – Cēsu pilsētas sporta skola 2:3, Cēsu pilsētas
sporta skola – Jelgavas novada sporta skola 1:3, Preiļu
novada BJSS – Jelgavas novada sporta skola 1:3.

7. oktobrī noslēdzās
Parka Pusstundas seriāls

Vasaras nogalē tika nolemts dot iespēju pašmāju skriešanas draugiem tikties atkal klātienē. Rudens četri posmi
aizritēja citādākā formātā kā iepriekšējos gados. Galvenais
nebija «noskriet» pretinieku savā grupā, bet mācīties godīgas
spēles noteikumus, kur gala rezultātā dalībnieks pats paziņoja
tiesnesim savu noskrieto apļu skaitu. Tas nemazināja sacen-

SPORTS

Starptautiskais Latvijas-UkrainasGruzijas radošo darbu konkurss

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina bērnus un jauniešus
piedalīties radošo darbu konkursā «Roku rokā draugu lokā»,
kas norisinās Preiļos, Ņižinā un Ozurgeti.
Konkursa darbi tiks pieņemti līdz 10. novembrim.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā tiks organizēta konkursa
radošo darbu izstāde no 18. novembra līdz 18. decembrim.
Katrā vecuma grupā pirmo 3 vietu ieguvēji tiks apbalvoti
ar diplomiem un piemiņas balvām.
Konkursa nolikums – www.preili.lv .
Konkursa organizatoru kontakti: 29610964.

Aicinām saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu elektroniski

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (vai līdz termiņam, ko pašvaldība ir noteikusi ar lēmumu sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī) veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums.
Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu
punktos un bankā.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05%
apmērā no nesamaksātās summas.
Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.
Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai
īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto
e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet
SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties
atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos
www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv
iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

šanās garu tiem, kuri pieraduši skriešanu izbaudīt ne tikai
kā relaksējošu nodarbi, bet raduši izaicināt sevi vai sacensties
ar citiem.
Noslēdzošajā – ceturtajā posmā, 7. oktobrī, katrs finišējušais savā īpašumā ieguva magnētiņu ar šī gada skrējiena
simboliku. Sacensību rīkotāji bija parūpējušies par siltu tēju
un kādu uzkodu finišā, kā arī tika atzīmēti tie dalībnieki,
kuri izpelnījās atsevišķu «soģu» uzmanību. Visvairāk apļu
posmā izdevās noskriet Emīlam Verčinskim – 16 apļi (viņam
tas padevās divreiz). Visos posmos kopā visvairāk apļu (viņa
arī ātrākā dāma) Natālijas Krupinas kontā. Staņislavs
Stankevičs un Feoktists Pušņakovs izpelnījās atzinību par
dalībnieku kopā pulcināšanu no Vārkavas un Aglonas. Ilona
Aizpurviete – brašākā nūjotāja – nevienā posmā savu līderes
statusu neizlaida no rokām. Prieks par Furtikovu – Dmitrija,
Oļega, Tatjanas un Valērija – kuplo skrējēju saimi no
Vārkavas vidusskolas. Tāpat par rakstura stingrību un neatlaidību tika novērtēts vārkavietis Andrejs Ločs, bet skolas
biedrene Liliāna Surgunte – par progresīvu stabilitāti, kurai
ar katru posmu izdevās «pieplusot» pa vienam aplim. Caur
sāpēm uz zvaigznēm – tāds tituls Voldemāram Meluškānam,
kurš, neskatoties uz pēctraumas sekām, iespēju robežās
centās skrējēju saimē iekļauties pats un pulcināja līdzi visus
savas ģimenes locekļus. Atsevišķi tika suminātas Pušņakovu,
Meluškānu, Matisānu un Valdoņu ģimenes, kuras ar savu
paraugu skriešanas aktivitātēs ievelk arī savas mazās atvases.

Preilieši veiksmīgi startē
starptautiskā džudo turnīrā Ādažos

No 3. līdz 4. oktobrim Ādažu sporta centrā jaunos sportistus pulcēja IX Starptautiskais džudo turnīrs «Zelta rudens
2020». 3. oktobra starti izrādījās veiksmīgi vairākiem preiliešiem. A grupā U21–U18 meitenēm uzvarētājas titulu
ieguva Sofija Gžibovska. Tikpat labs rezultāts – 1. vieta turnīrā – arī C grupas U–14 pārstāvim Dāvidam Verzem.
Savukārt 3. vieta B grupā U–16 Iļjam Laurenovam un
C grupas U–14 dalībniekam Iļjam Volkovam. 4. oktobra
starti, kur savu meistarību rādīja jaunākie sportisti, preiliešiem pievienoja kārtējo medaļu klāstu. D grupā U–12
3. vietā ierindojās Roberts Gžibovskis, un patīkami pārsteidza paši jaunākie. E grupā U–10 gan Kristeram Pastaram,
gan Ksenijai Ivanovai nopelnīta 1. vieta, Dominiks Verze –
4. vietā turnīrā.
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V. Reinsona kausa izcīņa volejbolā

10. oktobrī Preiļu novada seniori piedalījās V. Reinsona
kausa izcīņā volejbolā. Dāmas startēja S40+ grupā, kur ar
rezultātu 2 : 0 pārspēja Gulbenes, Madonas un Jēkabpils
veterānes, bet ar 0 : 2 atzina talsenieču pārākumu un cīnījās
neizšķirti ar daugavpilietēm. Galarezultātā turnīrā izcīnīta
2. vieta, iegūstot tikpat punktu kā Daugavpils seniores, bet
savstarpējā spēlē labākā punktu attiecība setos ļāva preilēnietēm pakāpties vietu augstāk. Uzvara tika Talsu volejbolistēm. Vīri sacentās V50+ grupā, kur astoņu komandu konkurencē ierindojās 6. vietā.

Noslēdzies novada
čempionāts spiningošanā

Ar mainīgiem laika apstākļiem jau otro gadu pēc kārtas
Preiļu novada atklātais čempionāts spiningošanā notika
Lielajā Kalupes ezerā. Gan zivju, gan veiksmes meklējumos,
atskanot starta signālam, ezerā devās 19 ekipāžas.
Preiļu novada čempionu godā «Dinaburgas» ekipāža Aleksandra Suško un Vitālija Stefanoviča sastāvā –
6 kg 100 g. Arī ar ļoti pieklājīgu lomu – 5 kg 210 g –
2. vietā ierindojās komanda «Preiļi», kuru pārstāvēja Broņislavs Plivda un Vitālijs Plivda, bet 240 g pārsvars par agloniešiem bronzas godalgas nodrošināja komandai «Molekula–
1» – Jānis Ondzuls/Elgasts Dimants – 3 kg 640 g.
Lielāko līdaku šoreiz izdevās piemānīt Elgastam Dimantam – 1 kg 850 g, bet balva par lielāko asari – 0,460 g –
nonāca Vasilija Šušera (JV) īpašumā.
Paldies par atbalstu pasākuma veiksmīgai norisei Aivaram Žugrim, Elgastam Dimantam un Kristīnei Gribonikai.
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Inta Rumaka,
Maija Paegle

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes
informatīvais izdevums
latviešu valodā.

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

