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Aicinām pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Preiļu novada domes
Atzinības rakstiem

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesniegt priekšlikumus Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstiem Latvijas Republikas proklamēšanas 101. dzimšanas dienas pasākumā.
Atbilstoši noteikumiem iesniegumus ar ierosinājumiem apbalvošanai Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā var iesniegt līdz 11. oktobrim. Apbalvošanai ar pašvaldības
Atzinības rakstu var ieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan
kolektīvus, kuriem ir ilggadēji nopelni Preiļu novada attīstībā vai kuri
ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu
novada izaugsmē.
Iesniegumā jānorāda:
• apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzīvesvietas
adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nopelnu apraksts, tālrunis,
• apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, nopelnu apraksts, vadītāja vārds un
uzvārds, tālrunis,
• apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja
vārds un uzvārds, tālrunis, vispusīgs nopelnu apraksts.
Iesniegtos ierosinājumus deputāti izskatīs domes sēdē, lemjot par
katru izvirzīto kandidātu atsevišķi. Apbalvojumi iedzīvotājiem tiks
pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Preiļos
18. novembrī.
Preiļu novada domes noteikumi «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību» skatāmi www.preili.lv, sadaļā
«Domes noteikumi».
Novērtēsim labi padarītu darbu!
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Parakstīts līgums par intervences noliktavu
ēku un saistītās teritorijas izbūvi Preiļos

5. septembrī Preiļu novada dome noslēdza līgumu «Intervences
noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai
pieguļošā teritorijā» ar PS «A.A.&būvkompānijas». Uzņēmums par
uzvarētāju noteikts iepirkuma procedūrā saskaņā ar Preiļu novada
domes Iepirkumu komisijas 2019. gada 2. augusta lēmumu. Kopējā
būvdarbu līgumcena bez PVN sastāda 1 098 506,50 eiro. Līgumdarbu
izpildes termiņš ir 8 mēneši, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
Nākamnedēļ pašvaldība slēgs līgumus arī par būvuzraudzības un
autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu objektā. Atbilstoši 2019. gada
2. augusta Iepirkumu komisijas lēmumam būvuzraudzības darbus veiks
uzņēmums SIA «BŪVĒLOGS projekti». Kopējā līguma cena par būvuzraudzības darbiem projektā sastāda 21 875,00 eiro bez PVN. Autoruzraudzību objektā saskaņā ar 2017. gada 11. decembra pašvaldības
Iepirkuma komisijas lēmumu veiks SIA «Pils M». Līgumcena par autoruzraudzības veikšanu objektā – 4 000 eiro bez PVN.
Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību
2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju pie Rietumu ielas Preiļos.
Tas dos iespēju paplašināt darbību jau esošajiem komersantiem, kā arī
veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu.
Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve
Rietumu ielai pieguļošā teritorijā tiek veikta SAM projekta
Nr. 5.6.2.0/17/1/024 «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju
piesaistes veicināšana Preiļu novadā» 1. darbības ietvaros. 2019. gada
15. maijā tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizāciju.
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko
pastāstīja, ka pašvaldība pasūtījusi arī teritorijas novērtējumu, lai izbūvēto teritoriju varētu laist publiskā izsolē. Domes sēdē septembrī paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus, lai potenciālais komersants varētu
piedalīties būvniecības procesā un teritorija būtu maksimāli pielāgota
uzņēmējdarbības veidam. Sanita Meļko atzina, ka izsoli varētu organizēt
arī pēc būvdarbu pabeigšanas, tomēr tiek ņemta vērā citu pašvaldību
pieredze līdzīgu projektu realizēšanā, kas pierādījusi, ka komersantu
iesaistīšana būvniecības procesā ir labākais risinājums.
Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve ir pirmā darbība, ko pašvaldība realizē SAM projekta
Nr. 5.6.2.0/17/1/024 «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju
piesaistes veicināšana Preiļu novadā» ietvaros. Otrā projekta darbība –
izbūvēt ražošanai pielāgotu laukumu ar ēkām un inženierkomunikācijām
Meža ielā, Preiļos /esošais apvedceļš/. Iepirkumu otrās darbības būvdarbu veikšanai plānots veikt nākamajā gadā. Tieši tādā pašā – publiskas
izsoles veidā – pašvaldība piedāvās teritoriju komersantiem.
Maija Paegle

Pasniegta 5. Jāzepa Pīgožņa
balva ainavu glezniecībā

14. septembrī Preiļu Kultūras
namā jau piekto gadu norisinājās Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu
glezniecībā pasniegšanas ceremonija. Pasākumā piedalījās Latvijā pazīstami mākslinieki, ievērojami radošo jomu pārstāvji, pasākuma atbalstītāji un interesenti,
lai klātesot baudītu šo notikumu.
Pasākuma režisors un vadītājs izcilais kino režisors un Preiļu
novada Goda pilsonis Jānis Streičs
ar savu personību notikumam
piešķīra īpašu šarmu.
Ceremonijas dalībniekus sveica
Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, kurš uzsvēra pašvaldības ieguldījumu visa
apjomīgā konkursa norisē un šobrīd
jau redzamo atdevi. Tas, ka mākslas
darbu izstādēs arvien vairāk ir skatāma Latvijas ainava, ir šī pasākuma nopelns. J. Želvis pateicās šī gada
mākslas plenēra finansiālajiem
atbalstītājiem – Irīnai un Edgaram
Pīgožniem, pasākuma organizatoriem un sadarbības partneriem.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja mākslas zinātniece, Latvijas
Mākslas akadēmijas Informācijas
centra vadītāja Ingrīda Burāne, atzīstot, ka Jāzepa Pīgožņa balvas
Latvijas ainavu glezniecībā piektā
konkursa skate ir nopietna. Ja salīdzinām ar cilvēka dzimšanu, pieaugšanu, tad tas ir vecums, kad mazulis droši nostājies uz savām kājām. Mākslas zinātniece atzīmēja,
ka Jāzepa Pīgožņa balvas kopizstādes jo sevišķi nepieciešamas mūsdienu mākslas norisēs, jo katra
mākslinieka līdzdalība vairo redzējumu dažādību, bet mākslinieka un
skatītāja darbs veido un bruģē ceļu
uz garīgo labklājību, kas ir izaugsmes ceļš katram individuāli un
sabiedrībai kopumā.
Jāņa Strupuļa veidoto laureāta
medaļu, Zelta diplomu un Preiļu
novada domes piešķirto naudas balvu 3000 eiro apmērā saņēma mākslinieks Nugzars Paksadze (attēlā)

ar darbu «Pārmaiņu vējš». Mākslinieka glezna turpmāk apskatāma
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja Latvijas ainavas kolekcijā.
Tika godināti 5. Jāzepa Pīgožņa
vārdā nosauktā profesionālo mākslinieku plenēra dalībnieki, kuru
darbus interesanti varēja apskatīt
Kultūras nama zālē. Plenērā piedalījās 11 mākslinieki no visiem Latvijas novadiem.
Ceremonijas laikā noslēdzās arī
otrais konkurss «Jāzepa Pīgožņa
balva Latvijas ainavu glezniecībā
jauniešiem». Šogad konkurss bija
guvis lielāku atsaucību, tika pārstāvētas 11 mākslas skolas ar 32
audzēkņu darbiem. Jauno mākslinieku konkursa izstādes darbi vēl
joprojām apskatāmi Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas telpās.
Balvas pasniegšanas ceremoniju bagātināja starptautisku festivālu laureāte, Preiļu novada Kultūras
centra, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu 1. pamatskolas deju kopa «Gaida» un Jāņa Eglīša Preiļu
valsts ģimnāzijas folkloras kopa
«Rūtoj». Notikumu kuplināja Preiļu
Mūzikas un mākslas skolas netradicionālās modes skate «Tādas lietas».

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša
ar gandarījumu pavēstīja, ka pasākuma emocionālajam ietērpam šogad
pirmo reizi tika izmantots Preiļu jauniešu sniegums, līdz ar to parādot
mūsu puses kultūras bagātības. «Ja
mēs ejam uz ainavu muzeja veidošanu Preiļos, mums nav cita varianta, kā tikai attīstīt un ar prātu visu
virzīt uz priekšu. Nākamajā gadā
Preiļos jānotiek starptautiskajam
plenēram, kad pie mums brauc un
glezno cilvēki no mums tuvākajām
Eiropas valstīm», tā konkursa nākotni saskata T.Bekeša.
Pateicamies Jānim Streičam,
kurš ar savu pieredzi un personības
bagātību pasākuma apmeklētājiem
prata parādīt Preiļu novadu un Latgali, mūsu radošās aktivitātes un
kultūras bagātību.
Interese par ainavas glezniecību ir augusi, un šobrīd turpinās radošās nodarbības bērniem un jauniešiem, bet konkursa izstādi aicinām apskatīt Preiļu Kultūras namā
vēl līdz novembrim.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

31. augustā Preiļu novada
Sporta skolas stadionā pulcējās
ļaudis, lai raudzītos, kāds tas ir
pēc pirmā renovācijas posma un
lai piedalītos vieglatlētikas sacensībās. Saulaina diena, saulainas
emocijas – stadiona jaunie skrejceliņi ir izcili. Sportisti tagad te
varēs gan ikdienā trenēties, gan
sacensībās rādīt labus sasniegumus. Saulaino noskaņu visiem –
gan sportistiem, gan treneriem,
gan viesiem – vēl pastiprināja
būvnieku dāvinātā milzīgā stadiona formas kūka.
Lai šī augusta diena būtu tik
priecīga, jāsaka paldies Preiļu novada domes deputātiem un priekšsēdētājai Marutai Plivdai par uzdrošināšanos sniegt garantijas uzsākt būvdarbus, arī Preiļu novada
Attīstības daļas vadītājai Elitai
Jermolajevai un tehniskās daļas
vadītājam Jānim Skutelam.
Protams, ka nekas nebūtu izdevies, ja nebūtu tagadējā Eiroparlamenta deputāta Kārļa Šadurska,
Ekonomikas ministra Jāņa Reira un
mūsu uzticamā preilieša – 13. Saeimas deputāta Alda Adamoviča
atbalsta un neatlaidības. Pateicības

vārdi arī projekta autorei Inesei
Rudzātei, Preiļu novada Būvvaldes
vīriem – Andrejam Aninam un
Artūram Poplavskim, Preiļu novada izpilddirektoram Vladimiram
Ivanovam un Preiļu novada domes
priekšsēdētājas vietniekam Jurim
Želvim par ieinteresētību un atbalstu darbu veikšanas gaitā. Paldies arī Vieglatlētikas savienības
pārstāvim Gatim Ratniekam par
nesavtīgajiem padomiem!
Par šo noteiktajos termiņos
izcili izdarīto darbu vislielākā pa-

teicība SIA «Buildimpeks» darbiniekiem un vadītājam Edijam Ekmanim, kā arī enerģiskajiem būvdarbu vadītājiem Tomam Šmitiņam,
Kārlim Jāņekalnam un būvuzraugam Aleksandram Maļkevičam.
Mudinu sportot gribētājus izmantot kvalitatīvos celiņus savas
fiziskās formas un veselības uzturēšanai! Lai izdodas labi starti sportistiem!
Edgars Vaivods,
Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skolas direktors

Atklāts Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas stadions
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Iedzīvotāju ievērībai!

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa no 9. septembra atrodas
telpās Rēzeknes ielā 26, Preiļos.

Saņem www.preili.lv mājaslapas jaunumus e-pastā!

Lai iedzīvotājiem sasniedzamāki būtu aktuālie jaunumi pašvaldībā, atgādinām, ka pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv darbojas platforma, kurā ikvienam interesentam ir iespēja pierakstīties
uz jaunumu saņemšanu savā elektroniskajā pastā. Izmantojot šo
iespēju lietotājam ir iespēja, sev ērtā veidā sekot līdzi mājaslapā
ievietotajiem jaunumiem, kas nodrošina informācijas saņemšanu,
neapmeklējot pašu interneta lapu.
Pierakstoties jaunumu saņemšanai e-pastā, piektdienu rītos lietotājs
automātiski saņem kārtējās nedēļas jaunākās ziņas, kas ietver sevī informāciju par aktualitātēm un pašvaldībā rīkotajiem pasākumiem.
Lai pieteiktos mājaslapas jaunumu saņemšanai, pašvaldības mājaslapā ir jāaizpilda forma, kurā ir jānorāda sava elektroniskā pasta adrese.
Apliecinām, ka pašvaldības rīcībā esošie dati – e-pasta adreses – tiek
izmantotas tikai pašvaldības tīmekļa vietnes www.preili.lv jaunumu
izsūtīšanai. Tāpat arī lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no
iknedēļas ziņojumu saņemšanas.
Jolanta Upeniece

Labklājības pārvalde aicina aktualizēt informāciju

Preiļu novada Labklājības pārvalde jau vairākus gadus organizē
vienreizējā materiālā pabalsta piešķiršanu Preiļu novada teritorijā
deklarētam pirmās un otrās grupas invalīdam (pieaugušajam un
bērnam), vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku, kā arī politiski represētai personai.
Lai atvieglotu minētā pabalsta izmaksas administrēšanu, iespēju
robežās ikvienu, kas atbilst kādai no augstāk minētajām iedzīvotāju
grupām, aicinām iesniegt informāciju par norēķinu kontu (bankas vai
pasta) bezskaidras naudas darījumiem. Tāpat aicinām aktualizēt informāciju tiem, kuriem jau beidzies invaliditātes grupas piešķiršanas termiņš
vai invaliditātes grupa piešķirta pirmo reizi, Preiļu novada Labklājības
pārvaldes 4.kabinetā iesniedzot to apliecinošu dokumentu kopijas.
Aicinām sekot aktuālajai informācijai, kad varētu tikt uzsākta minēto
pabalstu izmaksa.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Jaunais mācību gads Preiļu novada
izglītības iestādēs solās būt darbīgs

Ar ziedu klēpjiem un svinībām iesācies jaunais mācību gads
Preiļu novada izglītības iestādēs. Daļai skolēnu Zinību diena bija pirmais zvans kārtējā mācību gadā, savukārt pirmklasniekiem – zvans,
kas aicināja uz kaut ko jaunu un nezināmu. Ir sācies kopīgs ceļš, pa
kuru jāiet gan skolēniem, gan pedagogiem, gan bērnu vecākiem.
Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 84 skolēni, 7 no tiem Salas
pamatskolā, 20 - Preiļu 2. vidusskolā, 53 – Preiļu 1. pamatskolā un 4 –
Pelēču pamatskolā. 9. klases izlaidumā mācību gada noslēgumā sveiksim
krietnu pulciņu absolventu, jo 9. klasēs kopumā novadā mācīsies
88 skolēni – 4 Salas pamatskolā, 16 – Preiļu 2. vidusskolā, 42 – Preiļu
1. pamatskolā, 8 – Pelēču pamatskolā un 18 – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijā. Kopumā šogad skolas gaitas turpina vai no jauna uzsāk 1374
bērni, no kuriem 423 ir pirmsskolas vecumā, 765 mācās no pirmās līdz
devītajai klasei un 186 – no desmitās līdz divpadsmitajai klasei, no
kuriem 74 šogad mācīsies 12. klasē.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, kad Preiļu novada izglītības iestādēs kopumā mācījās 1350 izglītojamie, šogad iezīmējas pozitīva
tendence – izglītojamo skaits ir palielinājies par 24. Bērnu skaita pieaugums ir vērojams pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» un Preiļu
1. pamatskolā.
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis vēstī,
ka šis mācību gads iezīmējas ar to, ka izglītības iestāžu skaita ziņā
pašvaldībā izmaiņu nebūs – skolu tīkls saglabāsies līdzšinējais. Lai pārliecinātos par izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, pirms
mācību gada sākuma skolas tika apsekotas, īpašu problemātisku jautājumu iestādēs neesot, iestāžu vadītāji atbildīgi prot novērtēt prioritātes
un mazās tehniskās nianses tiks sakārtotas secīgi.
«Pagājušajā mācību gadā divām izglītības iestādēm – Salas un Pelēču
pamatskolai – notika akreditācija. Neskatoties uz to, ka prasības ir pieaugušas, skolas apliecināja savus kvalitātes rādītājus un tika akreditētas
uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Tāpat akreditāciju uz 6 gadiem izgāja
Preiļu 2. vidusskolas neklātienes un tālmācības programmas, kas turpmāk
skolai ļaus piesaistīt tos audzēkņus, kas kādu iemeslu dēļ nav pabeiguši
vispārizglītojošo skolu.
Priecē ziņa, ka noslēgumam tuvojas projekts «Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana»,
kura ietvaros Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
norit mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot izglītojamo
vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un
sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Droši vien daļu vecāku uztrauc jautājums par jaunā izglītības standarta
īstenošanu, ko šajā mācību gadā ievieš bērnudārzos visā Latvijā, tostarp
pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa». Dažos vārdos skaidrojot, jaunā
apmācība nozīmē mēģināt mācību procesu veidot tā, lai bērniem būtu
interesantāk un lai caur viņu vēlmi kaut ko darīt un iesaistīties, viņi
mācītos un apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, akcentējot savu personības
attīstību un izaugsmi. Jāatzīst, ka mūsu pirmsskolas izglītības iestādes
pedagogi jaunajam standartam ir gatavi, un jau šobrīd norit laba sadarbība
gan ar vecākiem, gan pašiem izglītojamajiem,» pastāstīja A. Zagorskis.
Jolanta Upeniece

2019. gada septembris

Preiļus apmeklē delegācija no Azerbaidžānas

3. septembrī Preiļu novadu
apmeklēja pašvaldību pārstāvju
delegācija no Azerbaidžānas, lai
tuvāk iepazītos ar izglītības un
sociālā darba jomu, kā arī pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Delegāciju vadīja Azerbaidžānas Republikas Rajonu
nacionālās asociācijas izpildsekretārs Tofigs Hasanovs (Tofig Hasanov), tās sastāvā Preiļus apmeklēja Surahani reģiona pašvaldības vadība, izglītības un komunālās jomas pārstāvji. Vizītes
laikā Azerbaidžānas ciemiņi tikās
ar Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieku Juri Želvi un
pašvaldības izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu. Sociālās jomas
jautājumi tika pārrunāti ar
Labklājības pārvaldes vadītāju
Lauri Pastaru.
Preiļu pilsētas apmeklējumam
bija atvēlētas nedaudzas stundas,
tomēr ciemiņi paspēja gūt ieskatu
par dažām jomām, kas viņus interesēja. Viesi iepazinās ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas mācību procesu un Robotikas kluba
darbu. Noslēgumā delegācija apmeklēja Leļļu galeriju un ar interesi

izbaudīja jaunākā tūrisma objekta – Metālmākslas galerijas – piedāvājumu.
Kā norādīja Tofigs Hasanovs,
Azerbaidžānas pārstāvji ir ieinteresēti attīstīt sadarbību ar Preiļu novadu vairākās jomās, tuvākajā nākotnē tiek plānota ciešāka sadarbība kultūras nozarē.

Šogad aprit septiņi gadi, kopš
Preiļu novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar Sahilas rajona
pašvaldību Azerbaidžānā. Līdz šim
jau notikušas tikšanās starp abu
pašvaldību vadību, Sahilas rajona
pārstāvji viesojušies Preiļu novadā
pilsētas svētku laikā.
Maija Paegle

Kārtējā domes sēdē deputāti
piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 4593,74 eiro apmērā vairāku dzīvojamo māju pagalmu
sakārtošanai un jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.
Pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai kopsummā 3393,74 eiro
saņēma māju Viļānu ielā 6, Preiļos
un Kooperatīva ielā 1, Preiļos iedzīvotāji. Dzīvojamās mājas Viļānu ielā zemesgabalā tiks izbūvēta
jauna iebrauktuve, savukārt dzīvojamās mājas Kooperatīva ielā 1
iekšpagalmā tiks atjaunots bērnu
rotaļu laukums.
Kopš iedibināta pašvaldības
atbalsta programma daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, preilieši
izrādījuši lielu atsaucību un iesaisti,
kas rezultējusies ar desmit projektu
pieteikumiem dzīvojamo māju piegulošo teritoriju sakārtošanā mūsu
pilsētā. Rezultātā ieguvēji ir gan
māju iedzīvotāji, kas labiekārtojuši
savu piemājas teritoriju, gan visa
kopēja novada vizuālā identitāte.

Atgādinām, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā
zemesgabala labiekārtojumam,
būvprojekta izstrādei, brauktuvju,
ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam.
Tāpat, pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc
iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma», domes sēdē
deputāti piešķīra līdzfinansējumu
1200 eiro kopsummā trīs dzīvojamo
māju jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.
Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas brīža uz doto brīdi kopā
ir reģistrēti un ar domes lēmumu
apstiprināti līdzfinansējumi 46 objektiem par kopējo summu 24 229,91
eiro. Pašvaldības atbalsts atslogo
un samazina dzīvojamo māju īpašnieku izdevumus, ļaujot izdevīgāk
pieslēgties centralizētajiem tīkliem,

rezultātā tiek ievērotas apkārtējās
vides prasības un kopumā vairots
labklājības līmenis novadā. Pašvaldība turpina aktīvi informēt iedzīvotājus par iespēju izmantot līdzfinansējumu, jo iedzīvotājiem ir
jārēķinās, ka šī gada nogalē stāsies
spēkā jaunie saistošie noteikumi
par «Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Preiļu novadā», kuri
uzliks par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un
veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.
Tiem iedzīvotājiem, kuri vēl
tikai plāno iesniegt pieteikumus
kādā no līdzfinansējuma programmām, aicinām savlaicīgi konsultēties par nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu, vēršoties pašvaldībā.
Abi saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē
www.preili.lv, turpat atrodamas ir
arī finansējumu pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Kopš šī gada jūlija pašvaldībā deklarētajām daudzbērnu
ģimenēm, kuru bērni apmeklē
kādu no novada izglītības iestādēm, ir iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei.
Dati par pabalsta piešķiršanu
mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm uz septembra vidu
liecina, ka šādu ģimeņu Preiļu
novadā patiesi ir daudz – kopumā
minētajam pabalstam jau pieteikušies 89 ģimeņu 172 bērni. Visvairāk šādu ģimeņu ir Preiļu pilsētā –
58 ģimenes, tam seko Saunas pagasts ar 10 ģimenēm un Aizkalnes
pagasts ar 9 ģimenēm, bet Preiļu
un Pelēču pagastos ir pa 6 daudzbērnu ģimenēm. Pabalsta apmērs
katram skolēnam ir 40 eiro.
Tā kā atsevišķos gadījumos
vecākie daudzbērnu ģimeņu bērni
septembrī uzsāk skolas vai studiju
gaitas kādā citā izglītības iestādē,

vecāki minēto pabalstu par jaunākajām ģimenes atvasēm var pieprasīt līdz pat 30. septembrim, kad
tiks iesniegta izziņa no izglītības
iestādes par vecāko bērnu izglītības
gaitām.
Līdz šim Preiļu novadā daudzbērnu ģimenēm bija pieejama 50%
atlaide no maksas par pusdienām
pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē un 50% atlaide no
maksas par bērna ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē.
Šie pabalsti izrādījās ļoti pieprasīti, jo septiņu gadu laikā no
sākotnējām 27 daudzbērnu ģimenēm, kas saņēma pabalstu, to skaits
pieaudzis līdz 61 ģimenei, kura
saņem atlaidi par bērnu ēdināšanu
dārziņā.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka
valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni,

un sniedz tai palīdzību. Tāpat minētā likuma 1. panta 16. punkts
definē, ka daudzbērnu ģimene ir
ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs
bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par
daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja
tā iegūst vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību.
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.
Anita Gāga

Azerbaidžānas viesu delegācija kopā ar Preiļu novada domes priekšsēdētājas
vietnieku Juri Želvi (otrais no kreisās) un domes izpilddirektoru Vladimiru
Ivanovu (ceturtais no kreisās)

Pašvaldība piešķir līdzekļus māju pagalmu sakārtošanai
un ūdensvada pieslēgumu ierīkošanai

Līdz septembra beigām daudzbērnu ģimenēm iespēja
pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei
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Preiļu novada VÇSTIS
SAISTOÐIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4., 16.§

VI Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība
9. SIA «Preiļu saimnieks» informē pašvaldību par īpašumiem, kuru īpašnieki normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:
9.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
9.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi;
9.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu šo noteikumu 1.pielikumā
noteiktajā minimālajā biežumā.

PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2019. gada 27. jūnija sēdes lēmumu protokols Nr. 8., 21.§

Preiļu novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība Preiļu novadā»

VII Prasību minimums asenizatoram
10. Prasības asenizatora reģistrācijai:
10.1. Persona, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Preiļu novadā, reģistrējas
Preiļu novada domē, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu (2.pielikums) un asenizācijas pakalpojumu cenrādi.
10.2. Preiļu novada dome reģistrē tos asenizatorus:
10.2.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai VID
kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts VID, kā nodokļu maksātājs;
10.2.2. kuram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu
kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
10.2.3. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas
transportlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, kurš aprīkots ar
globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).
10.2.4. kuram uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav VID vai pašvaldības administrēto
nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
10.3. Nedēļas laikā no pašvaldības lēmuma par asenizatora iekļaušanu reģistrā, asenizators
noslēdz līgumu ar SIA «Preiļu saimnieks» vai jebkuru citu centralizētās sistēmas speciāli
izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu
pieņemšanu no Preiļu novada pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem.
10.4. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz pašvaldībā
atkārtotu pieteikumu.
11. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei:
11.1. Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvīti
(4.pielikums) divos eksemplāros.
11.2. Vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu pakalpojumu kvīts eksemplāru asenizators
izsniedz Klientam, bet otru glabā savā lietvedībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.3. Kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas
numuram Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā.
11.4. Visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus atbilstoši kvītīm asenizators reģistrē
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski (3.pielikums).
11.5. No Klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu
kvītī norādītajā vietā (NAI, KSS vai speciālajās izveidotās savākšanas vietās). Noliet notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts.
11.6. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi,
pakalpojumu sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama, asenizators par to izdara piezīmi
reģistrācijas žurnālā.
12. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:
12.1. Asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos asenizācijas
pakalpojumu tarifus, kuri ir iesniegti Preiļu novada domē.
12.2. Ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, asenizators
kopā ar kvīts eksemplāru vai pēc tam, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, izsniedz (nosūta) klientam pakalpojumu rēķinu.
12.3. Ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, skaidrā naudā vai,
izmantojot norēķinu karti, asenizators izsniedz maksājuma attaisnojuma dokumentu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
13. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz SIA «Preiļu saimnieks»:
13.1. Katru mēnesi līdz 5.datumam asenizators iesniedz elektroniski pārskatu no GPS
kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās vietām (apstāšanās laiks ilgāks
par 5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF formātā.
13.2. Asenizators līdz katra gada 1. februārim iesniedz aizpildītā asenizācijas pakalpojumu
reģistrācijas žurnāla kopiju, kurā ietverta visa informācija par sniegtajiem asenizācijas
pakalpojumiem iepriekšējā gadā. Ja žurnāls tiek vests elektroniskā formā, SIA «Preiļu saimnieks» tiek nosūtīts attiecīgais fails DOC, XLS vai PDF formātos.

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

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
1.2. Apdzīvotās vietas Preiļu novada teritorijā, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām attiecas šajos noteikumos noteiktās prasības;
1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un notekūdeņu
krājtvertnēm, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu (turpmāk – asenizācija);
1.4. rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķu un notekūdeņu
krājtvertņu, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu, kontroles un uzraudzības kārtību;
1.5. prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas
pakalpojumus (turpmāk – asenizators);
1.6. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Preiļu novada dome:
2.1. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatora reģistrāciju, ja
tā darbība neatbilst šo noteikumu prasībām vai pēc asenizatora iesnieguma;
2.2. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;
2.3. savā tīmekļvietnē publicē informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru;
2.4. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei
un uzturēšanai, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai.
3. SIA «Preiļu saimnieks»:
3.1. veido, uztur un aktualizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru (turpmāk –
reģistra uzturētājs);
3.2. veic notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūvi vai ierīkošanu, kā arī to uzturēšanu un
apkalpošanu;
3.3. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu SIA «Preiļu
saimnieks» notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
3.4. apkopo informāciju par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, sagatavo un
sniedz atskaites valsts un pašvaldības institūcijām;
3.5. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību.
4. Asenizatoru reģistrs tiek izvietots publiski pieejamā vietā pašvaldības centrālajā ēkā,
pagastu pārvalžu ēkās, kā arī pašvaldības mājaslapā.

II Apdzīvotas vietas, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām attiecas šajos noteikumos noteiktās prasības
5. Šo noteikumu prasības attiecas uz apdzīvotām vietām Preiļu novada teritorijā – Preiļu
pilsēta, Līču ciems, Aizkalnes ciems, Prīkuļu ciems, Pelēču ciems, saskaņā ar saistošo noteikumu pielikums Nr. 6.

III Minimālais biežums notekūdeņu izvešanai
6. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai ir noteikts šo noteikumu
1. pielikumā.

IV Sistēmu reģistrācijas kārtība
7. Īpašnieks, kura īpašumā vai valdījumā esošā Sistēma nav reģistrēta, līdz 2021. gada
31. decembrim iesniedz SIA «Preiļu saimnieks» pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas iesniegumu (5.pielikums).
8. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, īpašumu pieslēgums centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai, tās veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā), Īpašnieks, ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, iesniedz SIA «Preiļu saimnieks» šo noteikumu 7.punktā
minēto iesniegumu.

VIII Atbildība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtības neievērošanu
14. Par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā
biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām
līdz 350 euro, juridiskajām personām – līdz 500 euro.
15. Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu – fiziskajām personām līdz 100 euro, juridiskajām personām – līdz 1000 euro. Par
atkārtotu šo prasību neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 euro,
juridiskajām personām – līdz 1400 euro.
16. Kontroli pār šo noteikumu ievērošanu realizē SIA «Preiļu saimnieks» amatpersonas
un Preiļu novada pašvaldības policijas amatpersonas. Sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu ir tiesīgas Preiļu novada pašvaldības policijas amatpersonas.
17. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Preiļu
novada Administratīvā komisija.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

V Īpašnieku pienākumi
8.1. nodrošināt SIA «Preiļu saimnieks» pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decentralizētajai
kanalizācijas sistēmai, tās tehniskās atbilstības un darbības pārbaudei, kā arī ekspluatācijas
prasību ievērošanas kontrolei;
8.2. līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt SIA «Preiļu saimnieks» informāciju par ūdens
patēriņa komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, ja tāds ir
uzstādīts un verificēts;
8.3. viena mēneša laikā pēc tehniskās apkopes veikšanas iesniegt SIA «Preiļu saimnieks»
apkopes veicēja rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas
sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijai, ja Īpašumā tiek ekspluatēti šādi decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidi:
8.3.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus
novada vidē, un to kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
8.4. pēc pieprasījuma iesniegt SIA «Preiļu saimnieks» decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas pierādošas dokumentācijas apliecinātas kopijas. Par dokumentāciju var
kalpot līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā norādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto
notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti;
8.5. par saviem līdzekļiem nekavējoties likvidēt jebkādus decentralizētās kanalizācijas
sistēmas bojājumus un avārijas;
8.6. ievērot šajos noteikumos noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu;
8.7. nodrošināt, lai notekūdeņi un nosēdumi netiktu novadīti vai pārsūknēti uz lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmām, novadgrāvjiem un citām šim nolūkam neparedzētām vietām;

1. pielikums
Preiļu novada domes
2019. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai
1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm, ir nosakāms saskaņā ar formulu:
I = BxK/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz
veseliem skaitļiem;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu skaits
K – personas kopējais ūdens patēriņš gadā:
- ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, kopējo patēriņu
nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;
- ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m3/gadā vienai personai
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Aprēķina piemēri:
1) Krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³;
2) Dzīvojamā mājā ir deklarētas 4 personas (B)
3) Mājā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tātad tiek piemērots patēriņš 18 m³/gadā (K);
4) Aprēķins: Gadā izvedamo reižu skaits (I)=4 x 18/5= 14,4. Noapaļojam uz 14 reizēm gadā.
2. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir – viena reize
gadā, ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.
3. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir
mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida
atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.
2. pielikums
Preiļu novada domes
2019. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

Preiļu novada domei
Pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā

1. Nosaukums – juridiskajai
personai vai vārds, uzvārds –
fiziskajai personai
2. Reģistrācijas numurs – juridiskajai
personai vai fiziskajai personai –
personas kods

3. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:

4. pielikums
Preiļu novada domes
2019. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

1. eksemplārs
Klientam

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese

2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3)
3. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks
4. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas
numurs, rekvizīti, kontakti
5. Asenizators, transporta reģ. numurs
6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese)
7. Kopējā summa EUR
8. Asenizatora paraksts

4. Asenizācijas pakalpojumu cenas (eiro):
5. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas:

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar MK 2017.gada
27.jūnija noteikumu Nr.384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu» 9.punktu, decentralizētās kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

Ar šo apliecinu:
• ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība
vai pretendents tiek likvidēts.
• pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar kuriem faktiski tiks
sniegti asenizācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).
Datums: _____________________

Atbildīgās personas paraksts:________________________

3. pielikums
Preiļu novada domes
2019. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls

Pakalpojumu sniedzējs ________________ Pakalpojuma sniegšanas gads __________

2.eksemplārs
Asenizatoram

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese

2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3)
3. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks
4. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas
numurs, rekvizīti, kontakti
5. Asenizators, transporta reģ. numurs
6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese)
7. Kopējā summa EUR
8. Asenizatora paraksts
Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, un atbilstoši Preiļu novada
pašvaldības Saistošajiem noteikumiem, asenizatoram tā jāglabā 2 gadus, un jāuzrāda pašvaldības pilnvarotajai personai pēc pieprasījuma.

5. pielikums
Preiļu novada domes
2019. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1. Objekta adrese _________________________________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits _________________________________________
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits __________________________________

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
ir
nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī ________ m3
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ________ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo
notekūdeņu apjomu gadā.
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Preiļu pagasta Līču ciems M 1:10 000

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):
rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti
caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām
drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši
būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā
tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai
kanalizācijas sistēmu atkritumi.
Cits _________________________________________________________________
(lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpošanas un ekspluatācijas
pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:
1 x mēnesī vai biežāk
1 x 2 mēnešos
1x ceturksnī
1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums:
< 3m3
3 līdz 5 m3
5 līdz 10 m3
> 10 m3
9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
1 x mēnesī vai biežāk
1 x ceturksnī
1x gadā
retāk nekā 1x gadā
10. Kad veikta iepriekšējā apkope? ____________________________________________

Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciems M 1:10 000

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
jā (Ja atbilde ir «Jā», lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu.)
nē
12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
2019. gada laikā
2020. gada laikā
līdz 2021. gadam
līdz 2022. gadam
________________
(datums)

____________________________________________________

(decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds)

__________
(paraksts)

6. pielikums
Preiļu novada domes 2019. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā»

Apdzīvotās vietās Preiļu novada teritorijā, uz kurām attiecas šo noteikumu prasības

Preiļu pilsēta

Pelēču pagasta Pelēču ciems M 1:10 000
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Saunas pagasta ciems Prīkuļi M 1:10 000

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2019. gada 27. jūnija sēdes lēmumu protokols Nr. 8., 22.§

Preiļu novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/06

Grozījumi Preiļu novada domes 2010. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 « Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi»»

Izdoti saskaņā ar Likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdarīt Preiļu novada 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 «Preiļu novada
kapsētu uzturēšanas noteikumi» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:
«3. Preiļu novadā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas. Kapsētas statusu nosaka
vai maina ar Preiļu novada domes lēmumu»;
2. Papildināt saistošos noteikumu pielikumu Nr.1. «Preiļu novada kapsētas» sadaļu Preiļu
pilsēta ar kapsētām – Poļu kapi un Ebreju kapi.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
01.06.2019.

Preiļu novada domes 2019. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr.2019/04
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā» projektam

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2019/06
«Grozījumi Preiļu novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos
Nr. 2010/10 «Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi»» projektam
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Talka Preiļu pilsētas vecajos katoļu kapos

24. augustā Preiļu pilsētas
veco katoļu kapu teritorijas pareizticīgo un luterāņu apbedījumu daļā notika Iniciatīvas grupas rīkotā talka.
Talkas norises laikā tajā piedalījās ap 15 aktīvistu – Preiļu pilsētas un apkārtnes iedzīvotāji. Tik
dažādi bija talkas dalībnieki –
dažādu vecumu, dažādu konfesiju
(katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki)
un valodu (krievu, latviešu, latgaliešu) nēsātāji, bet tik līdzīgi savā
apņēmībā – tikties kapos, lai darītu
ne vien Dievam, bet arī sev un pilsētai tīkamu darbu, uzkoptu aizaugušo un sen jau nekopto Preiļu
miesta kapu teritoriju.
Talka iesākās ar kapu teritorijas

apskati, darāmo darbu apzināšanu
un dalībnieku pulcēšanos, tiem
ierodoties «pilnā bruņojumā» – ar
grābekļiem, lāpstām, laužņiem, cirvjiem, virvēm, skrubjiem, motorzāģiem un zāles trimeriem. Sagaidot un noklausoties Līvānu un Riebiņu pareizticīgo draudzes priestera
Mihaila Soiko īso sprediķi, talkas
dalībnieki vienojās kopējā aizlūgumā atbilstoši savai konfesijai un
reliģiskajai praksei. Pēc tam pulcējošos uzrunāja Iniciatīvas grupas
pārstāve un talkas idejas autore,
novadpētniece Tatjana Kolosova,
kura klātesošos iepazīstināja ar
zināmo kapu vēsturi, šeit apglabātajiem un talkas idejas rašanos. Pēc

tam dalībnieki grāba lapas un veco
zāli, cēla nokritušos kapu pieminekļus vai izraka iegrimušos kapu
kopiņu rāmīšus, attīrīja tās no apauguma, fiksēja pieminekļu ierakstus,
cirta un rāva kapus postošās krūmu
saknes. Rezultātā, pateicoties lieliskajiem laikapstākļiem, lielajai
talkas dalībnieku atsaucībai un
aktivitātei, pretēji sākotnēji plānotajam, izdevās sakopt visu pareizticīgo un luterāņu kapu daļu.
Talkas dalībniekus atbalstīja
Ārijs Vucāns, apmaksājot gardo
pusdienu zupu, kuru pagatavoja
SIA «Arka» pavāri, bet SIA «Preiļu
saimnieks» apsolījās palīdzēt ar savākto gružu un atkritumu izvešanu.
Talkas laikā veiktie novērojumi
par kopējo kapu un šeit atrodamo apbedījumu stāvokli atklāja daudzas
interesantas un līdz šim maz zināmas liecības par vecajiem Preiļu
miesta kapiem un to pareizticīgo/
luterāņu daļu, tomēr ne uz visiem
jautājumiem, kas radušies, ir iespējams gūt ātras un drošas atbildes.
Iniciatīvas grupas biedri neplāno apstāties pie padarītā, jau septembrī plānojot vēl vienu talku.
Lūdzam sekot informācijai un aicinājuma gadījumā atsaukties!
Rihards Sisojevs,
Iniciatīvas grupas biedrs

28. septembrī kopā ar tradicionālo rudens Miķeļdienas gadatirgu atjaunotajā laukumā Raiņa
bulvārī 19a, kuru turpmāk dēvēsim par Svētku laukumu, norisināsies laukuma iedancošanas pasākums. Deju maratons norisināsies vairāk kā 12 stundu garumā un tiks apvienots ar dažādu stilu deju priekšnesumiem un
meistarklasēm, interesantām viktorīnām un noslēdzošo ballīti.
Preiļu novada Kultūras centra
pasākumu menedžere Ināra Urča
pavēstīja, ka pasākuma programma tiek veidota pa stundām. Tā kā
Preiļi ir dejotāju pilsēta, laukumu
iedancinās gan mazi, gan lieli dejo-

tāji. Dienas programmā ar saviem
priekšnesumiem uzstāsies un uz
dančiem apmeklētājus vedinās senioru deju kolektīvs «Brūklenājs»,
deju studija «Bravo», deju kopa
«Gaida», deju kopa «Dancari», deju
kolektīvs «Asorti», deju kolektīvs
«Foršās», deju kolektīvs «Viss kārtībā», folkloras kopa «Rūtoj», Vārkavas novada deju kolektīvs «Dzīves virpulī», Līvānu novada Kultūras centra senioru deju kolektīvs
«Dubnava» un Daugavpils jauniešu deju kolektīvs «Laismiņa».
Dienas viducī plkst. 12.00 ieplānota Svētku laukuma atklāšana, kuras laikā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda sveiks kon-

kursa par nosaukumu laukumam
Raiņa bulvārī 19a uzvarētājus, kuri
veiksmīgi atraduši labskanīgāko un
atbilstošāko nosaukumu atjaunotajam laukumam. Savukārt dienas izskaņā laukumā noritēs bērnu disenīte, pēc kuras sekos deju ritmi pieaugušajiem kopā ar DJ Arti Skrūzmani.
Deju maratonā laipni aicināts
ikviens novada iedzīvotājs un ciemiņš, tā būs lieliska iespēja enerģiski pavadīt laiku, uzlabot savas
dejot prasmes, apgūt jaunus dejas
tehnikas «knifiņus» un pilnveidot
savas zināšanas. Gaidām ikvienu –
arī ja ne reizi nav būts uz deju grīdas, nekad nav par vēlu pamēģināt!
Jolanta Upeniece

Gandrīz visi talkas dalībnieki (neaizmirstam arī par fotogrāfu) – visi lieli malači
Foto: Līga Naglinska

Laiks uzdejot atjaunotajā Svētku laukumā!

«Atmiņā puteņo sniegi»

Noslēdzies Preiļu politiski
represēto biedrības «Likteņa
ceļš» Kultūrkapitāla fonda apstiprinātais projekts «Atmiņā
puteņo sniegi».
Projekta ietvaros tika organizēts netradicionāls pasākums –
brauciens vilciena vagonā, lai atgādinātu par padomju varas organizētajām masu deportācijām 1941.
un 1949. gadā. Idejas pamatā bija
dzīvesstāsti kā nemanteriālā kultūras mantojuma nesēja forma.
Pasākuma laikā tika izmantoti
Latvijas Okupācijas muzejā un
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā saglabātie Latvijas
represēto personu atmiņu pieraksti
un dienasgrāmatas. Dzīvesstāsti
tika izvēlēti apzināti, jo tie klausītājus ietekmē emocionāli vairāk
nekā fakti. Dzīvesstāsti nereti veicina arī saprašanos. Paši liecinieki
stāstīja par kultūras tradīcijām

Sibīrijā, par saglabāto un mantoto. Daudzus tekstus lasīja aktrises Sarmīte Rubule un Aija Dzērve. Skanēja izsūtījumā dziedātās
dziesmas, lielākā daļa ar pazīstamām melodijām, bet pašu sacerētiem tekstiem.
Pasākumā piedalījās Roza Deidule, kura pastāstīja par tikšanos
ar represētajiem Sibīrijā, jo Rozas
dzimta tika izceļojusi uz Sibīriju
zemes meklējumos. Kā labas balss
īpašniece Roza nodziedāja vairākas dziesmas par Sibīriju. Pasākumā ar iespaidiem un emocijām
dalījās prāvests Aigars Bernāns,
kurš ir bieži ciemojies pie latviešiem Sibīrijā.
Lai izveidotu paliekošu audio
materiālu, brauciena laikā tika
veikts unikāls audioieraksts par
represēto dzīvesstāstiem un dziedātajām dziesmām.
Pasākums noslēdzās Daugav-

pilī. Ikvienam bija iespēja apmeklēt
divus stāstu muzejus un skatīt
Daugavpils represēto pieminekli.
Daugavpils Universitātē neformālā gaisotnē tikāmies ar studentiem
un pasniedzējiem. Saunas pagasta
folkloras kopa «Golūda» sniedza
koncertu, un visi vēlreiz vienojāmies kopīgās dziesmās un dzīvesstāstos.
Pasākumā piedalījās 60 politiski represētie no visas Latvijas un
20 jaunieši. Projektam piešķirtā
summa sastādīja 665 eiro. Pateicamies Kultūrkapitāla fondam, Latvijas represēto apvienībai, Preiļu
novada domei, Daugavpils novada
domei, Latvijas okupācijas muzejam, Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejam, Daugavpils Universitātei.
Natālija Rubīne,
biedrības «Likteņa ceļš»
vadītāja
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Uzņēmēju saruna oktobrī

Aijas un Jura Zīmeļu ģimenes stāsts par mazā biznesa attīstību.
Tiekamies šī gada
8. oktobrī pulksten 15.00 Preiļos, Ziedu ielā 12.
Lūgums iepriekš pieteikt savu dalību pa tālruni 26636243.

Turpmāko pierakstu veikšana
uz datortomogrāfijas pakalpojumiem

SIA «Preiļu slimnīca» nodrošina Nacionālā veselības dienesta
apmaksātus datortomogrāfijas izmeklējumus rindas kārtībā,
maksas pakalpojumi pieejami katru dienu saskaņā ar cenrādi.
Pieteikšanās un reģistrēšanās uz datortomogrāfijas pakalpojumiem
notiek reģistratūrā poliklīnikas 1. stāvā vai zvanot uz tālruņiem
65307750, 65307757. Turpmāk būs iespējams reģistrēties un veikt pierakstu, zvanot uz datortomogrāfijas kabineta tālruni 65307762. Pirms
izmeklējuma pusstundu iepriekš ir jāierodas un jāveic maksa reģistratūrā
poliklīnikas 1. stāvā.
Datortomogrāfijas kabinets atrodas Preiļu slimnīcas Uzņemšanas
nodaļā – četrstāvu korpusa 1. stāvā.

Skolēni aicināti iepazīt Preiļu muižas dārgumus

Foto: Digna Prodniece

Preiļu muižas staļļus, dīķus un grāfu Borhu stādīto ozolu iepazīst Preiļu
1. pamatskolas 8. klases skolēni

No šī gada septembra Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
4.-8. klašu skolēniem piedāvā starpdisciplināru izglītojošo programmu «Preiļu muižas dzīvie dārgumi». Tās laikā 4 nodarbībās
bērni ne tikai klātienē iepazīst Preiļu muižas kompleksa un parka
kultūrvēsturiskos objektus un bagātības, bet arī, iejūtoties «detektīvu» lomā, uzzina, kādi dzīvie organismi šīs vietas apdzīvo.
Nodarbības tiek īstenotas Latvijas valsts simtgades programmas
«Latvijas skolas soma» ietvaros.
Programma sākas ar ievadnodarbību Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja ekspozīcijā «Muzeja stāsti Latvijai», kuras laikā skolēni
tiek iepazīstināti ar Preiļu muižas kompleksa un parka izveides vēsturi,
Borhu dzimtu un tās atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.
Pēc ievadnodarbības seko izzinoša ekskursija un praktiskā nodarbība
Preiļu parkā – iespēja izvēlēties vienu vai vairākas no 4 piedāvātajām tēmām:
• «Uz vēstures drupām mīt dzīvība», kuras laikā var vairāk uzzināt
par zirgu staļļa drupām, bijušo saimniecības pagalmu un muižas saimniecisko darbību;
• «Dzīvība sākas ūdenī», kas veltīta grāfu valdīšanas laikā izveidotajai
parka dīķu un kanālu sistēmai;
• «Daudzstāvu nams kokā» par Borhu stādīto dižozolu un blakus
esošajām vecās kungu mājas drupām,
• «Skaistums ir daudzveidībā», kas veltīta parka Lielajai laucei un
Preiļu ainavu parka un tā apstādījumu vēsturei.
Nodarbības var kombinēt! Katrā nodarbībā skolēniem tiek dots praktiskais uzdevums, kas saistīts ar kultūrvēsturiskajos objektos notiekošo
dabas procesu izzināšanu un kura veikšanai bērniem tiek izsniegts attiecīgs aprīkojums.
Parks ir lieliski piemērota vieta, kur klātienē pētīt un gūt labāku izpratni
par cilvēka un dabas mijiedarbības procesiem vēstures griezumā –
dabiskās ainavas pārveidošana cilvēka rekreācijas vajadzībām, parku
ierīkošanas vēsture, kultūras un dabas mantojuma aizsardzība. Programma saistīta ar mācību priekšmetu «Latvijas vēsture», «Dabaszinības»
un «Bioloģija» saturu.
Izglītojošo programmu «Preiļu muižas dzīvie dārgumi» veido 4 atsevišķas nodarbības, ko var apmeklēt visa gada garumā, izlaižot ziemas periodu.
Vienas ekskursijas un praktiskās nodarbības laiks parkā – orientējoši 70
minūtes. Katram bērnam tiek izsniegts aprīkojums vēsturiskajos objektos
notiekošo dabas procesu izpētei (binokļi, trauciņlupas, sietiņi, rakstāmpiederumi) un darba lapas. Ieteicams izvēlēties vieglas grūtības pakāpes
pārgājienam atbilstošu apģērbu un laikapstākļiem piemērotus apavus.
Tā kā programma ietver arī dzīvo organismu izpēti, tās norise plānota
siltajā periodā no aprīļa vidus līdz oktobrim (atkarībā no laikapstākļiem).
Programma «Preiļu muižas dzīvie dārgumi» izstrādāta ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda 2019. gada mērķprogrammas «Latvijas skolas
somas» satura radīšana muzejos finansiālu atbalstu un pateicoties Preiļu
novada domes līdzfinansējumam.
Programma pieejama grupām (10–25 cilvēki) darba dienās no plkst.
9.00 līdz 17.00 pēc iepriekšējas pieteikšanās (tālr. 25141858 vai e-pasts
ilona.vilcane@preili.lv). Programmas izmaksas: pirmā nodarbība,
ietverot Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijas apmeklējumu, – 2 eiro no personas, katra nākamā nodarbība – 1,50 eiro no
personas. Vairāk informācijas:
https://preili.lv/piedavajam-muzejpedagogiskas-programmas/
Ilona Vilcāne Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

2019. gada septembris

Preiļu novada VÇSTIS

Kultūras centra pasākumi oktobrī

v 3. oktobrī plkst. 11.00 Preiļu KN Iedzīvotāju
forums «Darām pa savam»
v 6. oktobrī plkst. 14.00 Preiļu KN mūzikas
grupas «BALTIE LĀČI» koncerts «Pamet skumjas,
pamet nievas». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama un www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cenas:
EUR 8, 10.
v 10. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN izrāde
bērniem «Nemo un viņa draugi»
v 13. oktobrī plkst. 17.00 Preiļu KN Francija
institūts Latvijā piedāvā koncertprogrammu GERSHWIN: Jean Marc Foltz – klarnete, Stephan Oliva –

klavieres. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama un
www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cenas: EUR 4, 5, 6.
v 12. – 20. oktobris SVECĪŠU DIENAS Preiļu
novada kapsētās
v 22. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN Liliputu
cirka viesizrāde. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama un www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cenas:
EUR 3, 5, 7.
v 26. oktobrī plkst. 19.00 Saunas TN Tautas mākslas kolektīvu un draugu koncerts «Mārtiņrožu laiks»

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Preilieši gūst labus rezultātus
Invalīdu sporta spēlēs

No 7. līdz 8. septembrim Daugavpils pilsētas sporta bāzē
«Dzintariņš» notika Latgales invalīdu sporta sacensības novusā,
šautriņu mešanā, zolītē, dambretē, boccia un mehāniskajā airēšanā.
Labus rezultātus sacensībās uzrādīja Preiļu novada komanda.

Par sporta spēļu čempioniem
kļuva Māris Miglāns – šautriņu
mešanā, Andris Utināns – novusā,
Antons Valainis novusā – ratiņkrēslos. Sudraba medaļu dambretē
un zolītē izcīnīja Artis Utināns,
savukārt bronza novusā – Staņislavam Rutkovskim, mehāniskajā
airēšanā – Mārim Miglānam. Kopvērtējumā Preiļu komanda saņēma
kausu par izcīnīto 3. vietu, kas ir
ļoti labs sasniegums.
Komandu sacensībās atbalstīja
Preiļu novada Invalīdu biedrība un
Preiļu novada dome, par ko sakām
lielu «paldies»!
Spēles organizēja Invalīdu
sporta biedrība «SOLIS PLUS»
un Daugavpils invalīdu sporta
biedrība «ISK Daugavpils». Sacensībās piedalījās sportisti no
Daugavpils, Visaginas (Lietuva),
Krāslavas, Aizkraukles, Rīgas,
Bauskas, Jēkabpils un Preiļiem.
Antons Valainis, Preiļu novada
Invalīdu biedrības revidents

22. augustā Preiļos viesojās
un savu 94. dzimšanas dienu kopā ar draugiem un tuviem kaimiņiem, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvu un
Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu nosvinēja ievērojamā tēlniece, Latvijas mākslinieku savienības biedre Ēvī
Upeniece.

dījums – lai viņas darbi «nekrāj putekļus» krājumā, bet gan ir pieejami ikvienam mākslas baudītājam.
Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejam veiksmīga sadarbība ar Ēvī Upenieci izveidojās jau
pirms 7 gadiem, kad tēlniece vērsās
pie muzeja direktores Teklas Bekešas pēc palīdzības, lai noskaidrotu
sava tēva Eduarda Upenieka dzimtas saknes. Pateicoties Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas atsaucībai, pāris dienu laikā muzeja
speciālisti guva apstiprinājumu
tam, ka Eduards Upenieks 1895. gadā ir dzimis Preiļu pagasta Jaudzemos un kristīts Preiļos. Arī tālāka
izpēte apstiprināja, ka šī dzimta ir
dziļi iesakņojusies Preiļos un tuvākajā apkaimē.
Preiļu muižas kapela ir atvērta apmeklētājiem no maija līdz
oktobrim: pirmdiena–piektdiena
plkst. 11.00–18.00, sestdiena, svētdiena plkst. 12.00–18.00.
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciāliste
vēstures jautājumos

Tēlniece Ēvī Upeniece savā dzimšanas dienā
dāvina Preiļiem 7 ģipša skulptūras

Tēlniece savā dzimšanas dienā
ļoti vērtīgu dāvanu pasniedza Preiļu muzejam – 7 ģipša skulptūras,
kas, līdzīgi kā 2012. gada 22. augusta dāvinājums, nu ir izvietotas
Preiļu muižas kapelā. Kopā ar
šīgada vasaras sākumā uzdāvināto
darbu «Neziņa» Preiļos apskatāmas nu jau 13 tēlnieces skulptūras.
Tāds arī bija Ēvī Upenieces uzstā-

Svecīšu dienas Preiļu novadā

Pelēču pagasta kapsētas
12. oktobrī
Plkst. 11.00 – Solkas kapi
Plkst. 11.50 – Vecuma kapi
Plkst. 12.40 – Krasnagorkas kapi
Plkst. 13.30 – Gornijašu kapi
Plkst. 14.30 – Bramaņu kapi
Plkst. 15.30 – Džeriņu kapi
Plkst. 16.30 – Pelēču kapi
Aizkalnes pagasta kapsētas
12. oktobrī
Plkst. 13.00 – Gāgu kapi
Plkst. 14.00 – Raipoles kapi
Plkst. 15.00 – Daugaviešu kapi

Plkst. 16.00 – Jasmuižas kapi
Plkst. 17.00 – Bleidenes kapi

Saunas pagasta kapsētas
12. oktobrī
Plkst. 11.00 – Jakušu kapi
Plkst. 12.00 – Skuteļu kapi
Plkst. 13.00 – Orīšu kapi
Plkst. 14.00 – Smelteru kapi
Plkst. 15.00 – Betišķu kapi
13. oktobrī
Plkst. 11.00 – Pauniņu kapi
Plkst. 12.00 – Prīkuļu kapi
Plkst. 13.00 – Lakausku kapi

Plkst. 14.00 – Aizupiešu kapi
Plkst. 15.00 – Anspoku kapi

Preiļu pilsētas kapsētās
19. oktobrī
Plkst. 15.00 – Jaunie kapi
Plkst. 17.00 – Lielie kapi

Preiļu pagasta kapsētās
20. oktobrī
Plkst. 12.00 – Ribuļu kapi
Plkst. 13.00 – Seiļu kapi
Plkst. 14.00 – Pupāju kapi
Plkst. 15.00 – Ivdrīšu kapi
Plkst. 16.30 – Dzeņu kapi
Plkst. 17.30 – Šoldru kapi
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Preiļu novada Kultūras centra
tautas mākslas kolektīvi
AICINA JAUNUS DALĪbNIEKUS

Ja, vēlies iegūt jaunus draugus, interesanti pavadīt brīvo
laiku vai uzlabot savu fizisko formu, tad nāc mūsu pulkā!
Mūsu kolektīvi:
• jauniešu deju kopa «GAIDA»
• jauniešu deju kopa «DANCARI»
• vidējās paaudzes deju kopa «TALDERI»
• jauniešu deju kolektīvs «ASORTI»
• senioru deju kolektīvs «BRŪKLENĀJS»
• VĪRU vokālais ansamblis
• senioru ansamblis «KAĻINUŠKA»
• sieviešu vokālais ansamblis «RJABINUŠKA»
• senioru ansamblis «VIRŠI»
• folkloras ansamblis «LEIČI»
• jauniešu folkloras ansamblis «RŪTOJ»
• AMATIERTEĀTRIS
• skolotāju koris «LATGALE»
• jauniešu PŪTĒJU ORĶESTRIS

Ikviens ir laipni gaidīts! Aicinām pieteikties Preiļu
Kultūras namā pie administrācijas vai pa tālruņiem –
65322200, 29235318.

28. septembrī plkst. 13.00 Preiļu KN
Senioru dienas sarīkojums

Programmā:
• aktīvāko senioru godināšana,
• tautas mākslas kolektīvu apsveikumi,
• populārā dziedātāja Andra Skujas koncerts,
• iespēja izkustēties, piedaloties SVĒTKU laukuma deju maratonā.

Miķeļdienas tirgus Preiļos

28. septembrī no pulksten 9.00 līdz 14.00 Preiļos, Raiņa bulvārī, Miķeļdienas tirgus. Aicinām tirgoties zemniekus un zemnieku saimniecības, lauku individuālos ražotājus, amatniekus
un dārzkopjus. Pieteikšanas dalībai tirgū līdz 23. septembrim.
Info par pieteikšanos www.preili.lv, www.gadatirgi.lv vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv, vai pa tālruni 26636243.
Aicinām pilsētas iedzīvotājus aktīvi piedalīties tirgus aktivitātēs
un papildināt krājumus ziemai.
Tirgu rīko Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar
Preiļu kultūras centru un Preiļu novada domi.

SEb bankas vizītes pieteikšana

Informējam, ka SEB bankas speciālistu vizīti pašvaldības iedzīvotāju jautājumu risināšanai var pieteikt mājaslapā
https://seb.lv/ mobila-filiale.
Vēlamais klientu skaits – ne mazāk kā 10 personas.

Jaunais treniņu grafiks PS FIT
Medicīnas un Fitnesa centrā

SIA «Preiļu slimnīca» aicina uz nodarbībām Medicīnas un
Fitnesa centrā. Nodarbības ir paredzētas ikvienam interesentam.
Nodarbības ir maksas, par izmaksām interesēties un pierakstīties
nodarbībām rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā: tālr. 65307748,
26413288. Esi formā un tiekamies nodarbībās!

Nodarbību piedāvājums:
Pirmdienās: • Joga grūtniecēm (10:00 – 11:00);
• TRX (17:15 – 18:15);
Otrdienās:
• Jauno vecāku skola (10:00 – 12:00);
• Pusdienlaika vingrošana (12:00 – 12:45);
• Spēks un lokanība (18:00 – 18:50);
• Treniņš sievietēm ABS & BUTT (19:00 – 20:00);
Trešdienās: • Joga (17:15 – 18:35);
Ceturtdienās: • Pusdienlaika vingrošana (12:00–12:45);
• Lielās bumbas (17:15 – 18:15);
Piektdienās:• TRX (16:30 – 17:30).

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

