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Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas
proklamēšanas 85. gadadienas svinību

sarīkojumi Preiļu novadā
Kultūras centra pasākumi
11. novembrī plkst. 18.00

pie Preiļu KN Lāčplēša dienai
un Tautas frontes 15 gadu ju-
bilejai veltīts sarīkojums “
Varoņu piemiņas stunda”:

√√√√√18.00 -18.15 Tautas frontes
vēūtures lappuses

√√√√√18.15 -18.30 Lāpu gājiens
√√√√√18.30 - 18.50 Latvijas Repub-

likas vēstures lappuses pie grā-
matu nama “Latgale”

√√√√√18.50 - 19.00 Klusuma brīdis
un ziedu nolikšana pie pieminekļa
represētajiem

√√√√√19.00 Garīgās mūzikas kon-
certs Preiļu Romas katoļu baznīcā
16 novembrī plkst. 15.00

Preiļu KN Latvijas skolu jau-
natnes sarīkojums “Valoda cil-
vēkam dota nevis lai pieteiktu
karu, bet lai saprastos”.
17. novembrī plkst.19.00

Preiļu KN Preiļu rajona paš-
valdību svinīgs pasākums veltīts
Latvijas Republikas proklamē-
šanas 85. gadadienai
18. novembrī plkst.16.00

Preiļu KN “Tik mana Lat-
vija”. Preiļu novada svinīgs pa-
sākums, veltīts Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 85. gada-
dienai
Pasākumi novada skolās
11. novembris – 15. no-

vembris - Tēvzemes nedēļa
Preiļu Valsts ģimnāzijā
15. novembrī Ģimnāzijas

svētki Preiļu Valsts ģimnāzijā

11. novembris – 18. no-
vembris - Tēvzemes nedēļa
Preiļu 1. pamatskolā:

√√√√√11. novembrī Lāpu gājiens 8.-
9.klasēm

√√√√√11. – 17. novembrim tema-
tiskas klases stundas 1. – 9. klasēm

√√√√√11. – 21. novembrim zīmē-
jumu izstāde „Pasaule mums ap-
kārt” 5. – 9. klasēm

√√√√√17. novembrī rīta stunda „Vei-
dosim Latviju”
11. novembris – 18. no-

vembris - Tēvzemes nedēļa
Aizkalnes pamatskolā:

√√√√√11. novembrī Lāčplēša dienai
veltīts pasākums skolā ar atceres
brīdi pie piemiņas akmens

√√√√√12. novembrī zīmējumu
konkurss „Kādu es redzu Latviju”

√√√√√13. novembrī rudens
pārgājiena „Iepazīsti Latviju un
pasauli” aprakstu novērtējums

√√√√√14. novembrī konkurss „Ma-
na Latvija”. Plkst. 13.00 svinīga
pēcpusdiena „Mana Latvija”
19. novembrī svinīgs

pasākums un konkurss –
erudīts „Latvija Eiropā” Preiļu
arodvidusskolā

Pārējie pasākumi
11. novembrī plkst. 16.00

Atceres pasākums pie pie-
miņas akmens Preiļu pagasta
Litavniekos
18. novembrī 18.00 Lāpu

gājiens un piemiņas brīdis pie
represēto piemiņas akmens
Aizkalnē

PREIĻU NOVADA BĀRIŅTIESA
INFORMĒ

Bērna pilnvērtīgai attīstībai nepieciešama ģimeniska vide, mīlestība
un sapratne. Latvijā arvien palielinās bērnu skaits, kuri palikuši bez
ģimenes un arī to bērnu skaits, ko var pieņemt ģimenēs. Valdība
akceptējusi grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, ar 2004.gadu
paredzot divus jaunus sociālo pabalstu veidus – bērna aprūpes
pabalstu adoptētājam līdz bērna adopcijai un vienreizēju adopcijas
pabalstu pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā.

Novada bāriņtiesa saistošos lēmumus pieņem sēdēs, piedaloties
bāriņtiesas priekšsēdētājai Annai Ertai un bāriņtiesas locekļiem.
Pašlaik kā bāriņtiesas locekļi aktīvi darbojas profesioāļi: psiholoģe
Liene Fedotova, jurists Raimonds Skutelis, ilggadējā rajona nodaļas
„Glābiet bērnus” vadītāja Elma Aksjonova. Notariālās funkcijas
Aizkalnes pagasta teritorijā kā bāriņtiesas locekle pilda Maija Paegle,
bet Preiļu pagasta teritorijā - Velta Mičule. Apmeklētājus bāriņtiesas
telpās novada domē pieņemam pirmdienās no 13.oo līdz 16.oo un
trešdienās no 8.oo līdz 12.oo.

Sveicināti rudenī !
Ar lietu, pirmo sniegu un

vēju, ar mūsu valsts svētku die-
nu - 18. novembri, ar pārdomām
par dzīvi tumšajos rudens
vakaros klāt ir novembris.

 Iespējams, ka rodas dažādas
izjūtas – pašiem par sevi, par
tuvajiem, kaimiņiem, kolēģiem,
par valsti. Varam atskatīties uz
paveikto vasarā, izsvērt rudens
ražu un izkalkulēt ieguvumus un
zaudējumus. Ne vienmēr esam
apmierināti ar padarīto. Tāpēc jau
mēs augam un pilnveidojamies.
Ja kaut kas neizdodas pašiem,
tad ir prieks par kaimiņa vai pa-
ziņas veiksmi.

Nesen – 30. oktobrī novada
domes priekšsēdētājs Jānis Eg-
lītis aizstāvēja disertāciju un
ieguva ekonomikas doktora
grādu. Sveicam no visas sirds !

Sāk aktivizēties darbs
pieaugušo izglītībā Nevalstisko
organizāciju atbalsta centrā Prei-
ļos. Sabiedriskās organizācijas
aicina mūs uz semināriem un
nodarbībām. Žēl tikai, ka aktī-
vākās ir sievietes, un arī kursi
bieži ir tikai daiļā dzimuma
pārstāvēm. Vai nebūtu pienācis
laiks iekustināt arī vīriešus
laukos, lai neciestu viņu
pašapziņa ?

Prieks par to, ka mūsu
jauniešu lielākā daļa nopietni
apzinās izglītības nepie-
ciešamību. Ne jau dokumenta
dēļ, bet tādēļ, ka vēlas mācīties,
izprast likumsakarības un virzīt
procesus valstī.

Gribējās parunāt arī par citu
ko, bet šoreiz tā vairāk pakavējos
pie izglītošanās. Varbūt tāpēc,
ka tieši garie vakari ir labvēlīgi,
lai mācītos. Nesen lasīju ietek-
mīgas personas pārdomas par
mūsu nākotni Eiropas Savienībā.
Gribu piekrist, ka mēs, Latvijā
dzīvojošie, būsim vinnētāji ar
izglītotu tautu. Visam, ko darīsim
un ko attīstīsim, pamatā būs
zināšanas.

Novada ļaudis, nāciet ar
ierosinājumiem un jautājumiem
pie domes speciālistiem, rakstiet
vai zvaniet. Strādāsim kopā visa
novada attīstībai.

Lai mums visiem gaišas do-
mas tumšajos rudens vakaros !

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-
risko attiecību speciāliste

Latvija!
Visi mūsu darbi lai ir kā zelts,
Lai tie ir nesavtīgi
Un kļūst tev par dārgu rotu.

J.Jaunsudrabiņš
Sveicam Preiļu novada iedzīvotājus Latvijas
Republikas proklamēšanas 85. gadadienā !

Lai mūsu darbs, ticība pašu spēkiem un ieceres
palīdz celt vienotu un spēcīgu Latvijas valsti.

Preiļu novada dome

„Par Latviju”
Rudens

vistumšā-
ko laiku
apspīd di-
vas lielas,
nepārvērtē-
jami nozī-
mīgas die-
nas - 11.

novembris - Lāčplēša diena un 18.
novembris - Latvijas valsts prok-
lamēšanas gadadiena.

Godinot varonīgos karavīrus,
kuri 1919. gada 11. novembrī atbrī-
voja Rīgu no Bermonta-Avalova
vācu baronu un krievu baltgvardu
karapūļiem, tādējādi izšķirot Lat-
vijas valsts neatkarības likteni, Sa-
eima un valdība nodibināja aug-
stāko militāro apbalvojumu - Lāč-
plēša Kara ordeni. Ordeņa devīze
bija “Par Latviju”. Ar ordeni tika ap-
balvots apmēram ik simtais brīvības
cīnītājs, kuram nācās piedalīties
kaujās Pirmajā Pasaules karā. Ap-
balvošana turpinājās līdz 1928. ga-
dam, un kopskaitā ordenis piešķirts
2116 karavīriem.

Liels skaits brīves cīnītāju tika
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
1923.gadā un 1928.gadā atbrīvoša-
nas kara dalībnieki saņēma piemi-
ņas medaļas. Sākoties agrārajai
reformai, vecajiem karavīriem bija

piešķirtas priekšrocības jaunsaim-
niecību ieguvei, dažādu kredītu un
lauksaimniecības inventāra saņem-
šanai. Armijas veterāni bija cienīti
ļaudis dzimtajos pagastos.

“Lāčplēšus” pirmos skāra sar-
kanais terors. Tikai astoņdesmito
gadu beigās sākusies trešā atmoda
atnesa sarkanbaltsarkano karogu,
himnu “Dievs svētī Latviju”, 25.
martu, 14. jūniju, 18. novembri un
arī Lāčplēša dienu. 1995.gadā Latvi-
jas Valsts Vēstures arhīva izdotajā
bibliogrāfiskajā vārdnīcā ir ziņas par
trim mūsu novada brīvības cīnītā-
jiem, kuriem piešķirts Lāčplēša Kara
ordenis. Viņi ir trīs dažādu tautību
cilvēki – latvietis, krievs un vācietis.
Tie ir Ignats Bečs, Ņikita Ivanovs
un Džems Ritenbergs.

Ar svecīšu dedzināšanu, uz-
runām un mūziku Lāčplēša diena tiek
atzīmēta Preiļos pie katoļu baznīcas
uzstādītās skulptūras “Dievlūdzēja”
un pie represēto pieminekļa pilsētas
centrā. Par tradīciju kļuvis arī pasā-
kums pie Baltā krusta un Ignata Beča
piemiņas akmens Preiļu pagasta
“Litavniekos”. Arī šogad notiks brī-
vības cīnītāju piemiņas pasākumi
gan Preiļos, gan „Litavniekos”.
Valentīna Brice, Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeja galvenā
krājuma glabātāja

!Būsim kopā ar Latvijas
tautas frontes aktīvistiem
Lāčplēša dienā
!Piedalīsimies Latvijas

Republikas proklamēšanas
gadadienas pasākumos
! Apmeklēsim nodar-

bības NVO centrā un
mācīsimies
!Lauku ļaudis – iesais-

tīsimies FAO projektā
! Piereģistrēsim lauk-

saimniecībā izmantojamo
zemju platības

Ko darīsim
novembrī:

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu visām rajona
skolām tiek mainīta mācību diena, un skolēnu autobusu
maršrutu kustība visā rajona teritorijā tiek pārcelta no 17.
novembra uz 15. novembri.
15. novembrī autobusi kursēs pēc darba dienas

grafika, 17. novembrī – pēc brīvdienu grafika.
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DOMES INFORMĀCIJA
7. oktobra novada domes sēdē 21. oktobra novada domes sēdē

!Apstiprināja Preiļu novada te-
ritorijas plānojumu 2002. - 2014.
gadam un Preiļu novada attīstības
programmu.
!Apstiprināja  pašvaldības

iepirkuma cenu aptaujas   protokolu
“Zaļās zonas atjaunošana Raiņa
bulvāra pāra numuru pusē”.
!Nolēma atsavināt, pārdodot

izsolē, Preiļu novada pašvaldības
nekustamo mantu – ēku kopā ar
zemi Preiļos, Raiņa bulvārī 13A,  ēku
kopā ar zemi Preiļos, Liepājas ielā
44,  ēku kopā ar zemi Preiļos, Dau-
gavpils ielā 48 un neapbūvētu ze-
mesgabalu Preiļos, Atpūtas ielā 21.
!Atteicâs no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamo īpašumu Preiļos,
Lāčplēša ielā 8.
!Nolēma slēgt līgumu par Preiļu

rajona Galvenās bibliotēkas
tehniskā projekta izstrādāšanu ar
SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”.
Finansējumu darbu apmaksai pare-
dzēt no Preiļu novada Kultūras cen-
tra 2003. un 2004. gada budžeta.
! Nolēma iznomāt Heonijai Vjak-

sei  nedzīvojamās telpas Preiļos,
Kārsavas ielā 4, pirmajā stāvā.

!Piešķīra līdzekļus Ls 390,62
sociālo dzīvokļu  Daugavpils ielā 42-
22 un Rēzeknes ielā  14-4 remontam.

!Nolēma piekrist novadgrāvja
izveidošanai gar apvedceļu līdz Ro-
žu ielai un caurtekas uzstādīšanai
pāri Viļānu ielai.
!Atļāva  SIA “Oriolika” uzsākt

saskaņošanas darbus saimniecības
preču un elektronikas preču veikala
atvēršanai Raiņa bulvārī  2 un saim-
niecības preču veikala - noliktavas
atvēršanai Celtnieku ielā 4a.
!Nolēma lūgt Pašvaldību aizņē-

mumu kontroles un pārraudzības
padomi atļaut ņemt kredītu Valsts
kasē vai citā kredīta iestādē Ls
240793 pašvaldības autoceļu rekon-
strukcijai Preiļu novadā.
!Atļāva izīrēt Pēterim Anusā-

nam dzīvokli ar parādiem.
!Nolēma iesniegt projektu “Prei-

ļu novada Aizkalnes ciemata
ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmu rekonstrukcijas 2. posms”
Latvijas Republikas Vides komitejā
un nodrošināt projekta realizācijai
Preiļu novada domes līdzdalību 25%
apmērā.

!Noteica sekojošus sociâlos pa-
balstus:

"trūcīgām ģimenēm (personām),
kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz 35 Ls,
pusdienu apmaksai skolēniem un
obligātās sagatavošanas grupu
audzēkņiem, kuri mācās Preiļu
novada izglītības iestādēs, vai
ēdināšanas apmaksai novada skolu
internātos dzīvojošiem skolēniem;
"trūcīgām ģimenēm (personām),

kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz 35 Ls,
50% atlaidi no maksas par bērnu
uzturēšanos bērnudārzos;
"pensionāriem, kuru ģimenes

ienākumi nepārsniedz Ls 50 uz
ģimenes locekli;
"vientuļajiem nestrādājošajiem

pensionāriem un invalīdiem ar
pensiju līdz Ls 60, kuriem nav
likumīgu apgādnieku vai kuru
apgādnieki materiālā vai veselības
stāvokļa dēļ nav spējīgi palīdzēt
saviem apgādājamiem, vienreizēju
gada pabalstu komunālo pakal-
pojumu daļējai segšanai Ls 30 dzī-
vokļos ar centrālo apkuri un Ls 20
dzīvokļos ar malkas apkuri.

Saska-
ņā ar
l i k u m u
“ P a r
valsts un
pašvaldī-
bas dzī-

vojamo māju privatizāciju” Preiļu
novadā privatizācijai tika nodotas
204 dzīvojamās mājas ar 2687 dzī-
vokļiem.

Kopš dzīvojamo māju priva-
tizācijas sākuma Preiļu novadā jau
privatizēts vairāk nekā 78% dzī-
vokļu.

Pamatojoties uz likuma “ Par
privatizācijas sertifikātiem” 18.pan-
ta 11.daļu, sertifikātus kā maksā-
šanas līdzekli atļauts izmantot līdz
2003.gada 31.decembrim. Pietei-
kumi dzīvokļu privatizācijai novada
domē bija jāiesniedz ne vēlāk kā trīs
mēnešus pirms sertifikātu derīguma

termiņa beigām, tas ir līdz 2003.gada
30. septembrim, ko savukārt nosaka
likuma “ Par valsts un pašvaldības
dzīvojamo māju privatizāciju” 34.
panta 3.daļa.

Dzīvokļu īrniekus, kuri jau ir
iesnieguši dokumentus dzīvokļa
privatizācijai novada domē, lūdzu
ierasties pie privatizācijas komisijas
priekšsēdētājas, lai turpinātu doku-
mentu noformēšanu dzīvokļu tālākai
privatizācijai.

Ierodoties domē, kā personu ap-
liecinošs dokuments līdzi jāņem
pase.

Tiem dzīvokļu īrniekiem, kuri nav
paspējuši iesniegt pieteikumus dzī-
vokļa privatizācijai, taču vēlas dzī-
vokli privatizēt, iesaku gaidīt gro-
zījumus likumā “Par privatizācijas
sertifikātiem”, pēc kuru pieņem-
šanas tiks pagarināts sertifikātu
derīguma termiņš.

Par dzīvojamo māju privatizāciju
Preiļu novadā

Kārtība, kādā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis,
maksāšanas kārtība un piešķirtie atvieglojumi saskaņā ar Latvijas

Republikas likumdošanu

Šis raksts tiek piedāvāts visiem
Preiļu novada iedzīvotājiem, kuriem
pieder nekustāmais īpašums vai arī
tiem, kuri vēl tikai vēlas to iegā-
dāties. Īsumā izklāstīsim nekustāmā
īpašuma aprēķināšanas un maksā-
šanas kārtību, kā arī uzskaitīsim LR
likumdošanā paredzētos nekustāmā
īpašuma nodokļa atvieglojumus un
atbildību par laikā nenomaksātajiem
nodokļiem:

♦ Nekustamā īpašuma ka-
dastrālo vērtību nosaka Valsts ze-
mes dienests Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā. Zemes lietošanas
mērķus nosaka Preiļu novada dome.

Nekustamā īpašuma masveida
pārvērtēšanu veic Valsts zemes die-
nests pēc Ministru kabineta lēmu-
ma ne retāk kā vienreiz piecos ga-
dos. Nekustamā īpašuma indivi-
duālo vērtēšanu var pieprasīt ne-
kustamā īpašuma īpašnieks jebkurā
viņam vēlamā laikā, ja viņš sedz vi-
sus ar to saistītos izdevumus. Pa-
matojoties uz likuma “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 3.pantu,
nekustamā īpašuma nodokļa likme
zemei, ēkām un būvēm ir 1,5 % gadā
no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības.

♦ Nekustamā īpašuma no-
doklis tiek aprēķināts, pamato-
joties uz LR Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātāju un ar  nodokli apliekamo
objektu pamatsarakstu, pēc stāvok-
ļa uz tekošā gada 1.janvāri, kas paš-

valdībā tiek iesniegts
ne vēlāk kā  tekošā ga-
da 15.janvārī.

Pašvaldība par
nekustamā īpašuma
nodokļa apmēru

kārtējam taksācijas gadam paziņo
maksātājam līdz tā paša gada 15. feb-
ruārim, nosūtot maksājuma pazi-
ņojumu nodokļu maksātājam vai
viņa pilnvarniekam.

Ja nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs līdz kārtējā taksācijas
gada 15.februārim nav saņēmis mak-
sājuma paziņojumu, viņa pienā-
kums ir mēneša laikā rakstveidā par
to informēt pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nodoklis
maksājams vienreiz ceturksnī – ne
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15.
augustā un 15. novembrī – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa ga-
da summas. Nodokli var nomaksāt
arī vienreiz gadā avansa veidā.

Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam ir pienākums mēneša
laikā no īpašuma tiesību vai val-
dījuma rašanās dienas pieteikties
pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas
nekustamais īpašums. Nekustamā
īpašuma nodoklis aprēķināms ar
nākamo kalendāro mēnesi pēc īpa-
šuma tiesību vai valdījuma rašanās.
Par savlaicīgu nepieteikšanos paš-
valdībā saskaņā ar šā likuma 7.
panta 2.daļu nodokļa maksātājs ir
atbildīgs atbilstoši likuma “Par no-
dokļiem un nodevām” 321.pantam.

Noteiktā laikā nenomaksāto
nodokli, soda naudu un nokavē-
juma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā
atbilstoši likumam “Par nodokļiem
un nodevām”.

!Izdarīja izmaiņas Preiļu novada
domes noteikumos "Par budžetu
2003. gadam" un "Par speciālo bu-
džetu 2003. gadam.
!Atteicās no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamo īpašumu  Preiļu
pagasta saimniecībā "Piekalne".
!Izskatot SIA "Preiļu saimnieks"

iesniegto tāmi par nomales uzbēr-
šanu un bedrīšu remontu, nolēma
apmaksāt SIA "Preiļu saimnieks"
izpildītos darbus.
!Pamatojoties uz LR Krimināl-

likuma 40.pantu, Latvijas Sodu izpil-
des kodeksa 133. un 134.pantu, lai
nodrošinātu kriminālsoda piespiedu
darba izpildes organizēšanu Preiļu
novadā, nolēma pilnvarot Valsts po-
licijas darbiniekus sadarbībā ar paš-
valdību realizēt notiesāto krimināl-
soda piespiedu darba izpildi Preiļu
novadā un apstiprināja Preiļu nova-
da domes noteikumus "Krimināl-
soda piespiedu darbu izpildes kārtī-
ba Preiļu novadā".
!Piešķīra zemi kā līdzvērtīgu

mantojamai zemei no brīvās valsts
zemes Teklai Kampānei un zemi pas-
tāvīgā lietošanā Eleonorai Krupko,
Jāzepam Cakulam un Zinaidai Ans-
pokai
!Atļāva Jurijam Leščovam  veikt

vietējās apkures ierīkošanu dzīvoklī.
!Izveidoja "Preču un pakalpo-

jumu iepirkuma komisiju", kas orga-
nizē visa veida iepirkumus, izņemot
būvdarbus, šādā sastāvā: Pēteris
Kotāns - Preiļu novada domes iz-
pilddirektors, Elita Cvečkovska -
Preiļu novada domes juriste, Lilija
Ostrovska - Preiļu novada domes
ekonomiste.
!Pamatojoties uz likuma "Par

nodokļiem un nodevām" 25.pantu,
saskaņā ar Latgales apgabaltiesas
spriedumu nolēma dzēst bankro-
tējušā IU "SEV 98" parādus: iedzī-
votāju ienākuma nodokļa parādu
pašvaldības budžetā par kopējo
summu Ls 32,24, dzēst nomas mak-

sas parādu Ls 679,58 un dzēst bank-
rotējušās  SIA "MED-SERVISS-P"
nodokļa parādus.
!Izskatot papildus vienošanos

pie 2003.gada 23.maija būvdarbu
līguma par Preiļu 2.vidusskolas
sporta manēžas renovācijas būv-
darbiem, apstiprināja papildus vie-
nošanos par tāmē norādīto nepa-
redzēto darbu apmaksu Ls 4988,39
apmērā, iekļaujot līdzekļus 2004.gada
budžetā.
!Apstiprināja pašvaldības iepir-

kuma cenu aptaujas procedūras
protokolu "Preiļu  pilsētas ielu un
laukumu attīrīšana no sniega un
slīdamības novēršana 2003/2004.g.
ziemas periodā" un cenu aptaujas
procedūras protokolu  "Preiļu nova-
da Aizkalnes un Preiļu pagasta
centru ceļu attīrīšana no sniega
2003/2004.g. ziemas periodā".
! Pamatojoties uz SAPARD

4.atbalsta programmas "Vispārējā
lauku infrastruktūras uzlabošana"
4.1. atbalsta apakšprogrammu
"Vispārējā lauku infrastruktūras
uzlabošana", nolēma lūgt Paš-
valdību aizņēmumu kontroles un
pārraudzības padomi atļaut ņemt
kredītu Valsts kasē vai citā kredīta
iestādē Ls 224 800 pašvaldības
autoceļu rekonstrukcijai Preiļu
novadā.
!Apstiprināja Preiļu Valsts

ģimnāzijas nolikumu par maksas
pakalpojumiem.
!Atļāva SIA "ZOLVA" atvērt

pašapkalpošanās pārtikas un ikdie-
nas pieprasījuma preču  mazum-
tirdzniecības veikalu  Preiļos, Tirgus
laukumā 5, ar darba laiku no plkst.
8.00 līdz 22.00 un atļāva SIA
"ZOLVA" veikt  mazumtirdzniecību
ar alkoholiskajiem dzērieniem  vei-
kalā  Preiļos, Tirgus laukumā 5 ar
darba laiku no plkst.8.00 līdz 22.00.
!Sakarā ar privatizāciju nolēma

noņemt dzīvojamo māju Preiļos,
Andreja Upīša ielā 14 no domes
bilances.

Leontīna Podiņa, Anna Bulmeistere, Preiļu
novada domes nodokļu speciālisti

Ināra Meluškāne,
Preiļu novada domes dzīvojamo māju priva-
tizācijas komisijas priekšsēdētāja

.Maksājumi tiek veikti Latvijas
Unibankā vai pagastu centru kasēs,
uzrādot maksājuma paziņojumu.

♦ Iesniegumus par nekustamā
īpašuma nodokļa samazināšanu kār-
tējam taksācijas periodam novada
domē var iesniegt līdz tekošā gada
15. janvārim.

Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus piešķir:

√√√√√ politiski represētajām per-
sonām – 50 % apmērā, ja nekus-
tamais īpašums ir šo personu īpašu-
mā vai valdījumā vismaz 5 gadus un
ja nekustamais īpašums netiek iz-
mantots saimnieciskajā darbībā;

√√√√√ atsevišķām nekustamā
īpašuma maksātāju kategorijām ar
vietējās pašvaldības lēmumu 90 %,
70 %, 50 % vai 25 % apmērā.

Pašvaldības amatpersonai, ku-
ra, atbilstoši normatīvajiem aktiem,
veic nodokļa administrācijas funk-
cijas, ir pienākums pēc nodokļa
maksātāja rakstveida pieprasījuma
pārskatīt nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumā no-
rādītās nekustamā īpašuma nodokļa
summas pareizību. Ja, pārskatot
nodokļa (arī nokavējuma naudas un
pamatparāda palielinājuma naudas)
aprēķinu, tajā konstatēta kļūda,
pašvaldības amatpersona izsniedz
nodokļa maksātājam precizētu ne-
kustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu. Pieprasījuma
noraidīšanas gadījumā nodokļu
maksātājam sniedzams motivēts
rakstveida atteikums. Ja nodokļa
maksātājs nepiekrīt maksājamā
nodokļa summas pārskatīšanas
rezultātam, viņš to var pārsūdzēt
Preiļu novada domes priekš-
sēdētājam.
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16. oktobrī Preiļu novada
kultūras namā lauksaimnieki
pulcējās uz „Rudenāju saietu”.
Pasākumu organizēja Preiļu
rajona lauksaimniecības konsul-
tāciju birojs, Preiļu rajona lauk-
saimnieku apvienība un Preiļu
novada Kultūras centrs. Saietā
tika runāts par aktualitātēm lau-
kos, zemnieki saņēma informāciju
par viņus interesējošām tēmām.
Pēc pasākuma „Preiļu Novada
Vēstis” viesojās pie lauksaim-
niecības konsultāciju biroja speci-
ālistiem, lai vēlreiz atgādinātu
novadā dzīvojošiem un strādā-
jošiem lauksaimniekiem par aktu-
alitātēm šobrīd.

Par lauksaimnieku
reģistrēšanos Lauku
atbalsta dienestā ES

lauksaimniecības atbalsta
maksājumu saņemšanai

Lauksaimniekiem, kuri 2004.
gadā pēc Latvijas iestāšanās Eiro-
pas Savienībā (ES) vēlēsies saņemt
ES tiešos maksājumus, saskaņā ar
2003.gada septembrī veiktajiem
grozījumiem Ministru kabineta
noteikumos Nr. 540, laikā no šā gada
1. oktobra līdz 31. decembrim ir jāre-
ģistrējas Lauku atbalsta dienestā
(LAD) reģionālajās lauksaimnie-
cības pārvaldēs un jāreģistrē ap-
saimniekojamās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības.
Reģistrēšanās LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs un
lauksaimniecībā izmantojamo zemju
platību reģistrēšana nepieciešama,
lai LAD varētu nodrošināt
savlaicīgu pieteikumu pieņemšanu

ES tiešajiem maksājumiem 2004.
gadā, kā arī aprēķināt un izmaksāt
apsaimniekojamām platībām atbil-
stošas summas.

Reģistrējoties lauksaim-
niekiem jāaizpilda priekšre-
ģistrācijas anketa, kurā jānorāda dati
par sevi un apsaimniekotajām lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes
platībām, kā arī cita informācija, kas
sākotnēji būs nepieciešama tiešo
maksājumu administrēšanai.

Ierodoties uz priekšreģist-
rāciju, lauksaimniekiem līdzi jāņem
pase, juridiskām personām arī uzņē-
muma reģistrācijas apliecība, kā arī
zemes robežu plāna kopija. Reģist-
rējoties zemnieks saņem savu ap-
saimniekoto lauku kartes, kuras pēc
precizēšanas būs jāiesniedz LAD.

Pēc reģistrēšanās Lauku
atbalsta bdienesta reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs lauk-
saimnieks saņems klienta reģist-
rācijas numuru, kas būs pamats, lai
2004.gadā un turpmāk saņemtu
maksājumu pieteikumu veidlapas,
kartes un pašus maksājumus.

Priekšreģistrācijas anketu un
skaidrojošus dokumentus no 1.
oktobra ir iespējams saņemt LAD
reģionālajās pārvaldēs, to rajonu
sektoros un Latvijas lauksaim-
niecības konsultāciju un izglītības
atbalsta centra rajonu birojos.
Projekti lauku iedzīvotāju

atbalstam
17. oktobrī ANO atzīmē Starp-

tautisko nabadzības izskaušanas
dienu. Saskaņā ar ANO informāciju
1,2 miljardi cilvēku pasaulē iztiek ar
mazāk kā 1 ASV dolāru dienā.
Balstoties uz Latvijas Republikas

Centrālās statistikas pārvaldes
datiem par 2002. gadu, Latvijā ar
mazāk kā 1 ASV dolāru iztiek 1,8 %
iedzīvotāju. Latvijā ANO Attīstības
programma izsludina projektu
konkursu lauku iedzīvotājiem.

Projekts atbalsta maznodro-
šinātos lauku iedzīvotājus, kas
vēlas uzsākt pārtikas produktu
ražošanu pašu vajadzībām un
pārdošanai. Projektus konkursam
var pieteikt cilvēku grupa, kurā
piedalās vismaz 10 radniecīgi
nesaistīti cilvēki. Priekšroka tiks
dota projektiem, kuros ir iesaistīti
maznodrošinātie iedzīvotāji, kā arī
tiks radītas jaunas pastāvīgas vai
sezonas darbavietas. Vienam pro-
jektam būs iespējams saņemt no
5000 – 10000 ASV dolāru lielu finan-

siālo atbalstu. Projekta pieteicējiem
projekta īstenošanā ir jāiegulda arī
savi līdzekļi (naudā vai graudā) ne
mazāk kā 20 % apmērā no kopējās
projekta summas.

Projektu pieteikumi latviešu va-
lodā jāiesniedz Latvijas Lauksaim-
niecības konsultāciju un izglītības
atbalsta centrā līdz 2004. gada 5.
janvārim. Papildu informācija par
pro-jektu pieteikumiem  atrodama
inter-neta lapās www.undp.lv un
www.llkc.lv, kā arī Latvijas Lauk-
saimniecības konsultāciju un
izglītības atbalsta centra reģio-
nālajās iestādēs, informāciju par
projektu pieteikumu sagatavošanu
jautāt Ilzei Liepai, LLKC sekretārei
(tel. 3050433, ilze.liepa@llkc.lv) vai
Ingai Puriņai,  tel. 7503692.

LAUKSAIMNIEKIEM

SOCIĀLAIS
DIENESTS
INFORMĒ

! Cienījamie Preiļu
novada invalīdi un viņu
ģimenes locekļi!

Katram invalīdam neat-
karīgi no invaliditātes cēloņa ir
tiesības uz tādu sociālo palī-
dzību, kāda nepieciešama, lai:

1)novērstu invaliditāti vai
tās progresēšanu;

2)samazinātu invaliditātes
ietekmi uz darba un sevis ap-
kopšanas spējām;

3)nodrošinātu invalīda
vēlmēm un spējām atbilstošu
vietu sabiedrībā.

Katru darba dienu no
plkst.  9.00 līdz 12.00 Preiļu
novada domes sociālajā die-
nestā, Aglonas ielā 1a jūs uz-
klausīs, pieņems iesniegumus
un centīsies palīdzēt problēmu
risināšanā.

!Lūdzam atsaukties inva-
līdus un pensijas vecuma cilvē-
kus, kuri nodarbojas ar rok-
darbiem, lai organizētu izstādi.

!Sociālais dienests soci-
ālās palīdzības istabā pieņem
apģērbus, apavus un citas
mantas trešdienās no 8.00 –
12.00 Kārsavas ielā 4.

!28. novembrī plkst. 14.00
Starptautiskās invalīdu dienas
ietvaros Preiļu novada domes
sociālais dienests organizē in-
valīdu tikšanos, būs muzikāls
sveiciens.

Gaidām jūs !

„PREIĻU SAIMNIEKS” STRĀDĀ
AKTUĀLA TĒMA

Preiļu rajona
b i š k o p ī b a s
biedrības va-
dītājs, Preiļu
novada biš-
kopis Genādijs
Kižlo saprot
kooperāci jas
nozīmi saim-
niekošanā un
mudina pārējos
amata biedrus
strādāt kopā.

A t t ē l ā :
Genādijs Kižlo
ar  savu  sara-
žoto produkci-
ju  “Rudenāju
saietā” Preiļu
kultūras namā.

Informācija
! Līdz 15. novembrim

piensaimniekiem jāaizsūta pār-
skats par tiešajā tirdzniecībā
pārdoto pienu Piena reģistram,
Rīgā, Citadeles ielā 3, Valsts
Ciltsdarba datu apstrādes cen-
tram. Telefons uzziņām
5381261.

! Bioloģiskās saimnie-
košanas piekritēji 3. decembrī
tiek aicināti uz mācībām.
Paredzētas 180 stundu ilgas
nodarbības. Mācību saturā
ietilpst kontaktstundas ar
speciālistiem un patstāvīgais
darbs – pašu izstrādāts saim-
niecības apraksts. Nākotnē
bioloģisko saimniekošanu va-
rēs veikt tikai apmācīti spe-
ciālisti. Lūdzam pieteikties līdz
14. novembrim Lauksaim-
niecības konsultāciju birojā pie
Ineses Magdalenokas, tele-
fons 5381264.

! Sekojiet Lauksaim-
niecības konsultāciju biroja
informācijai un rudens un
ziemas mēnešos apmeklējiet
pārējos seminārus, lai gūtu
zināšanas dažādās jomās.

! Tiek gaidīti Eiropas
Savienības strukturālo fondu
līdzekļi. Pašlaik SAPARD pro-
jektu nauda ir beigusies, bet
2004.gadā būs iespējams sa-
ņemt SAPARD līdzekļus
iepriekšējiem mērķiem.

Konsultāciju biroja
speciālisti novēl jums
veiksmi !

Ilmārs Ziemelis, SIA „Preiļu
saimnieks” valdes priekšsēdētājs

Uzsā-
kot ap-
kures se-
zonu, sa-
ņ ēm ām
pamato-
tus pār-
metumus
par ne-

kvalitatīvu siltumenerģijas padevi,
jo vēl nedēļu pēc apkures sezonas
sākuma daudzos dzīvokļos bija
aukstas apkures baterijas.
Vai pārmetumi ir pamatoti

Iemesls - siltumtrases, no ku-
rām vasarā sakarā ar remontu bija
noliets ūdens. Siltumtrašu remonts
šovasar bija apjomīgs, tāpēc pie
centrālās katlumājas pieslēgtie nami
un siltumtrases pirms apkures se-
zonas bija jāuzpilda ar ūdeni no
jauna. Rezultātā katrā mājā, katrā
stāvvadā veidojās gaisa korķi, kuri
bloķēja siltumnesēja cirkulāciju un
bija par galveno iemeslu sliktai
siltumapgādei. Problēma izrādījās
nopietna, un mēs strādājām vairāk
kā nedēļu, lai pilnīgi atgaisotu ap-
kures sistēmu un padotu siltum-
enerģiju bez traucējumiem. Papildu
grūtības sagādāja tas, ka daudzi
iedzīvotāji neļāva piekļūt pie atgai-
sošanas krāniem, kas atrodas aug-
šējo stāvu dzīvokļos un māju pag-
rabos.

 Sakarā ar to, ka visos pilsētas
mikrorajonos apkure nesākās
vienlaicīgi un nebija kvalitatīva,

aprēķins par apkuri tiks uzsākts
sekojoši: Lauktehnikas un
Celtnieku ielas mikrorajonos - no 14.
oktobra, pilsētas centrālajā daļā un
siera rūpnīcas mikrorajonā – no 16.
oktobra. Atvainojamies Preiļu
iedzīvotājiem par sagādātajām
neērtībām.
“Pašdarbība” dzīvojamajās

mājās
Iepriekšējos gados problēmas

sagādāja ievērojami ūdens zudumi
no apkures sistēmas, centrālajā
katlumājā dažreiz pat līdz 20 - 40 m3

diennaktī. Tas liecina, ka daudzi
cilvēki ņem karsto ūdeni sadzīves
vajadzībām no apkures sistēmas.
Brīdinām, ka šogad pie siltumnesēja
ūdens esam sākuši pievienot
speciālu ķīmisku reaktīvu nogulšņu
novēršanai un ūdens ķīmisko
parametru uzlabošanai, tāpēc šāds
ūdens var būt kaitīgs veselībai.

Vēl aicinu patvaļīgi nepārbūvēt
apkures sistēmu dzīvokļos, jo šādas
pārbūves tiek veiktas, nedomājot
par mājas siltumapgādi kopumā.
Rezultātā pārbūvētajā dzīvoklī viss
ir kārtībā, bet kaimiņi salst. Ja šāda
„pašdarbība” turpināsies, būsim
spiesti pārbūvētājiem piemērot
administratīvos sodus un likt
sakārtot apkures sistēmu atbilstoši
mājas projektam un būvnor-
matīviem.

Mūsu uzņēmumā daudz tiek
darīts, lai sakārtotu patērētā aukstā
un karstā ūdens uzskaiti, ir

noorganizēta ūdens skaitītāju
uzstādīšana, metroloģisko
pārbaužu veikšana, skaitītāju
remonts. Namu pārvaldē ir izveidota
datu bāze par visiem pilsētā esošiem
skaitītājiem, to pārbaužu termiņiem.
Uzmanību, ūdensskaitītāji !

Sakarā ar to, ka Preiļos ir
uzsācis darbu “Skaitītāju serviss
Latgalē”, mūsu ūdens uzskaites
sistēma ir apdraudēta, jo minētā
firma bez līguma un saskaņošanas
ar mums veic manipulācijas ar
ūdensapgādes komunikācijām,
ūdensskaitītāju uzstādīšanu un
noņemšanu. Tiek traucēts mūsu
darbs un ūdens patēriņa kontrole.

Gribu aicināt mūsu klientus,
slēdzot līgumu ar Skaitītāju servisu,
ievērot, ka Skaitītāju servisa
piedāvātajā ūdensskaitītāja
uzstādīšanas cenā nav ietverti
izdevumi par plombēšanu un līguma
noformēšanu ar SIA “Preiļu
saimnieks”. Ja, veicot skaitītāju
metroloģisko pārbaudi, mūsu
uzstādītajiem skaitītājiem rodas
nepieciešamība pēc remonta vai
nomaiņas, izdevumus par šiem
darbiem jāsedz mūsu uzņēmumam.
Mēs bez maksas neremontēsim un
nemainīsim citu firmu uzstādītos
skaitītājus, jo nevaram nest
atbildību par to kvalitāti. Šī iemesla
dēļ aicinu neuztraukties tos mūsu
klientus, kuri, noņemot skaitītāju
verifikācijas (pārbaudes) veikšanai,
pieprasa, lai tiktu uzstādīts tas pats

skaitītājs. Tas nav iespējams, jo uz
verifikāciju skaitītājus vedam
aptuveni reizi mēnesī, kad sakrājies
pietiekams to daudzums. Abu
skaitītāju, noņemtā un uzstādītā,
rādījumi tiek fiksēti aktā un ievadīti
datu bāzē, tāpēc patērētā ūdens
uzskaitē kļūda rasties nevar.

 Atgādinu, ka, saskaņā ar
noslēgto līgumu par ūdens piegādi,
plombas no skaitītāja drīkst noņemt
tikai mūsu uzņēmuma pilnvarota
persona, pretējā gadījumā ūdens
lietotājs var tikt saukts pie
administratīvās atbildības.

Ievērosim kanalizācijas
lietošanas noteikumus
Vēl gribu runāt par kanalizācijas

sistēmu avārijām māju pagrabos un
dzīvokļos, kad kanalizācijas ūdeņi
nodara materiālus zaudējumus.
Mums jāuzklausa pretenzijas par
neapmierinošu kanalizācijas
sistēmu uzturēšanu, bet, veicot
remontdarbus, vienmēr izrādās, ka
avārijas iemesls ir tualetes podā
samestas sieviešu higiēniskās
paketes, aromatizatori, pārtikas
produktu atkritumi vai citi
priekšmeti, kuri aizsprosto caurules
un izraisa avāriju.

Ievērosim kanalizācijas
lietošanas noteikumus, tas
pasargās mūs un mūsu kaimiņus no
materiāliem zaudējumiem un
neērtībām.

Aicinu visus savlaicīgi
apmaksāt komunālos
pakalpojumus.
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Kultūras centrā

!5. oktobrī Ādažos notika
Latvijas čempionāts sambo cīņā
meitenēm. No Preiļiem sacensībās
piedalījās Violeta Maslobojeva,
Signija Kivleniece, Kristīne Riba-
kova (klubs „Jaunība”), Signija
Vanaga, Santa Silicka (klubs „Mak-
kabi – Latgale”). Kā pastāstīja kluba
„Makkabi – Latgale” treneris Vik-
tors Lemešs, Violeta Maslobojeva
ieguva 1. vietu, 2. vieta – Signijai
Vanagai, 3. vietu izcīnīja Signija
Kivleniece. Treneri ir apmierināti,
jo meitenes cīnījās ar sparu, liekot
lietā iemācīto tehniku. Patīkami, ka
Preiļu pārstāvēm ir tik labi sa-
sniegumi.

Čempionātu organizēja
Latvijas Sambo federācija. Tas bija
pirmais čempionāts, kopš fede-
rācijas atjaunošanas. Pēc desmit
gadu pārtraukuma pašlaik tā ir
atsākusi savu darbību prezidenta
Birjukova vadībā.

!25. oktobrī Preiļos sākās
revelīta (zolītes) čempionāts. Tas
notiek jau trešo gadu un ir ieguvis
popularitāti kā dalībnieku, tā
skatītāju rindās. Turnīrs turpinā-
sies septiņus mēnešus, spēles no-
tiks katra mēneša ceturtajā sest-
dienā. Turnīrs norisināsies Raiņa
bulvārī 3.

Šogad dalību čempionāta pir-
majā kārtā pieteica divdesmit viens
dalībnieks no Preiļu rajona Aglo-
nas, Stabulniekiem, Līvāniem, Prei-
ļu novada un no Jēkabpils,
Aizkraukles un Viļāniem.

Pirmajā kārtā līderi mainījās
visas dienas garumā, tomēr veik-
smīgāki izrādījās līvānieši Ilgonis
Sniķers un Jānis Čivčs, kuri ieņēma
attiecīgi pirmo un otro vietu. Treša-
jā vietā ierindojās Arnis Čanders
no Jēkabpils. Ceturtajā vietā –
Guntis Lucjanskis no Aizkraukles,
piektā vieta - Ilgvaram Gritānam,
sesto vietu ieguva Vilnis Pavasars
no Preiļiem. Turnīra otrā kārta
notiks 22. novembrī. Jāteic, ka para-
lēli Preiļu turnīram Līvānos arī
notiek zolītes turnīrs, kurā piedalās
Preiļu novada komanda.

!Daugavpilī sākusies hokeja
jaunā sezona. Šogad visas
komandas pēc spēku samēra tiek
sadalītas divās līgās. Preiļu novada
komanda startē otrajā līgā.

Turnīru preilieši uzsāka veik-
smīgi. Spēlējot pret komandu Ais-
bergi no Kalupes, mūsējie pēdējā
minūtē iemeta izšķirošo ripu un
uzvarēja ar rezultātu 1:0. Otrajā
spēlē ar graujošu rezultātu 12:2 prei-
lieši uzvarēja Lūšus no Lubānas.

Spēles septītajā minūtē rezultāts
bija 7:0. Trešajā mačā pret komandu
Spīdvejs mūsējie cieta zaudējumu
ar rezultātu 5:2, bet ceturtajā spēlē
nācās samierināties ar neizšķirtu 4:4
pret AET. Žēl, ka nevarēja plūkt
uzvaras laurus, jo spēles gaitā
preilieši bija vadībā ar rezultātu 4:1.

!18. oktobrī Preiļos sākās
Preiļu novada volejbola čempi-
onāts. Salīdzinot ar pagājušo gadu,
dalību pieteica par trim komandām
vairāk. Šogad sieviešu konkurencē
pieteicās četras komandas: Poli-
cija, 1. pamatskola, Daugavpils,
Ģimnāzija. Vīriešu konkurencē
sacentīsies septiņas komandas:
Riebiņi, Rušona, Anda Optec, Jer-
sika, a/s „Preiļu siers”, Latvijas
Valsts Meži un Daugavpils. Ko-
manda Daugavpils startē ārpus kār-
tas. Spēles notiek Preiļu 1. pamat-
skolas sporta zālē katru sestdienu
un svētdienu. Ar čempionāta spēļu
kalendāru un spēļu rezultātiem var
iepazīties spēļu norises vietā.

!25. oktobrī Jelgavā notika
Latvijas Republikas 56. Skolēnu
sporta spēlas sambo cīņā. Jānis
Lemešs izcīnīja 1. vietu, 2. vietā
ierindojās Iļja Beloborodovs.
Sveicam sacensību uzvarētājus !
Edgars Upenieks, sporta metodiķis

♦♦♦♦♦  1. novembrī plkst.22.00 Jaunie-
šu mūzikas kluba diskotēka Līču
KN. Ieeja: Ls 0.50.
♦♦♦♦♦   6. novembrī plkst. 18.00 Preiļu
teātra studija “Ķimene “ ielūdz
Preiļu KN Preiļu novada dzej-
niekus un dzeju mīlošos. Vakara 1.
daļā - “Pirms pamošanās” - Skaid-
rītes Zarānes dzejas versija. 2. daļā
- visiem zināmu dziesmu kopīga
dziedāšana , autoru dzejas lasījumi,
tēja un žagariņi. Ieeja Ls 0.50
♦♦♦♦♦  11. novembrī plkst. 18.00 pie
Preiļu KN Lāčplēša dienai un Tau-
tas frontes 15 gadu jubilejai veltīts
sarīkojums “Varoņu piemiņas
stunda”:
•18.00-18.20 Tautas frontes vēs-

tures lappuses
•18.20 -18.30 Lāpu gājiens
•18.30 – 18.50 Latvijas Republikas

vēstures lappuses un ziedu nolik-
šana pie pieminekļa represētajiem.
•19.00 Garīgās mūzikas kon-

certs Preiļu Romas katoļu baznīcā
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 16 novembrī plkst. 15.00 Preiļu
KN Latvijas skolu jaunatnes sarīko-
jums “Valoda cilvēkam dota nevis,
lai pieteiktu karu, bet, lai sapras-
tos”.
♦♦♦♦♦  16 novembrī  plkst. 22.00 Balli
spēlē Duets Sandra, grupa Draugi,
Andris Roga un DJ Andža Preiļu
KN. Ieeja Ls 1.50.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 17. novembrī plkst.19.00 Prei-
ļu rajona pašvaldību svinīgs pasā-
kums, veltīts Latvijas Republikas
proklamēšanas 85. gadadienai
Preiļu KN.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 18. novembrī plkst.16.00 Preiļu
KN Preiļu novada  svinīgs pasā-
kums “Tik mana Latvija”, veltīts
Latvijas Republikas proklamē-
šanas 85. gadadienai.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 21. novembrī plkst.20.00 “LOS
AMIGOS “ un Roberta Gobziņa
koncerts Preiļu KN. Plkst. 22.00 -
diskotēka. Ieeja: koncerta dienā -
koncerts Ls 1.50, diskotēka Ls 0.50.
Iepriekšpārdošanā koncerts - Ls
1.30.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 29. novembrī plkst. 22.00 Jau-
niešu mūzikas kluba diskotēka
Līču KN. Ieeja Ls 0.50.

Latvijas pašvaldību izpilddi-
rektori no 6. līdz 12. oktobrim bija
pieredzes apmaiņas braucienā

Norvēģijā.
Pasākumu
organizē ja
Norvēģijas
Pašvaldību
savien ības
projektu va-
dītāja Elita
Cakule. Lat-

vijas pašvaldības deviņu
izpilddirektoru un divu mācību
centru direktoru delegāciju vadīja
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas priekšsēdētājs, Dau-
gavpils rajona padomes izpild-
direktors Vitālijs Aizbalts. Līdzekļi
tika piešķirti Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas dalīb-
niekiem kvalifikācijas celšanai un
dažādu pašvaldības struktūru
modeļu analīzei. Norvēģijā
iepazināmies ar  pašvaldību
modeļiem.

Pirms Norvēģijas apmeklējuma
– no 15. septembra līdz 19. septem-
brim visiem pašvaldību izpild-
direktoriem notika seminārs Ērgļos,
kurā apguvām teoriju un tikām
sagatavoti, lai Norvēģijā praksē
varētu skatīt pašvaldību funkcio-
nēšanu.

Norvēģijā kolēģi strādā pēc di-
vu veidu modeļiem. Lielākā daļa
pašvaldību jau ilgi izmanto otro -
mērķorientētā modeli, un pašlaik
pāriet uz projektorientēto modeli,
kurš vērsts uz izpildinstitūcijas
personīgu atbildību.

Latvijā gandrīz visas pašval-
dības izmanto hierarhisko modeli.
Šobrīd tiek daudz diskutēts par
pāreju uz jaunāku struktūru
pašvaldību darbā. Jāpiebilst, ka
Preiļu novada dome jau no 2004.
gada ieviesīs darbā mērķorientēto
modeli. Tas nozīmē, novada domē
tiek veidotas nodaļas, par katras
nodaļas darbu būs atbildīgs noda-
ļas vadītājs, līdz ar to informācija

no nodaļām pa tiešo nonāks līdz
iedzīvotājiem.

Norvēģijā klausījāmies lekcijas
Askimas pašvaldībā, Oslo reģio-
nālajā pašvaldībā, Oplandes reģio-
nālajā pašvaldībā, Jovikas pašval-
dībā un Norvēģijas Pašvaldību sa-
vienībā.

Pašvaldību direktoru apmācībai
tika piedāvāta apmācību prog-
ramma, kuras saturu noteiks 29.
oktobrī Latvijas Pašvaldību
Savienības (LPS) Norvēģijas semi-
nāra dalībnieku sanāksmē. Divu
dienu apmācības veiks LPS mācību
centra un Latvijas Universitātes
mācību centra lektori, kā arī Nor-
vēģijas semināru dalībnieki. Prog-
rammā tiks iekļauti jautājumi, kas
saistīti ar pašvaldību darba orga-
nizāciju, attiecības ar politiķiem,
pašvaldības darbiniekiem, iedzī-
votājiem, pašvaldības tēla veido-
šana.
Pēteris Kotāns, Preiļu novada
domes izpilddirektors

"""""2. novembrī plkst.18.00, 20.00;
3., 4., 5. novembrī plkst. 20.00 pie-
dzīvojumu filma „Halks”.
"""""7., 9., 10. novembrī plkst.

18.00, 20.00; 11., 12., 13. novembrī
plkst. 20.00 piedzīvojumu trilleris
“Lara Krofta: kapeņu izlaupītāja.
Dzīvības šūpulis”.
"""""9. novembrī plkst.16.00; 11.,

12., 13. novembrī plkst.18.00 pie-
dzīvojumu filma ģimenei “Spiegu
bērni 2”.
"""""14., 16. novembrī plkst. 18.00.

20.00; 17., 18., 19. novembrī plkst.
20.00 romantiska komēdija “Skats
no augšas”.
""""" 21., 23., 24. novembrī

plkst.18.00, 20.00; 25., 26. no-
vembrī 20.00 komēdija „Gudrā
blondīne 2”.

Kinoteātrim ir tiesības mainīt
repertuāru! Sekojiet vietējai rek-
lāmai vai zvaniet uz Lattelekom
uzziņu tālruni 118.

Kinoteātris
“Ezerzeme” piedāvā

Preiļu Nevalstisko
organizāciju atbalsta

centrs organizē sarunu
ciklu „Bija man to zināt,
kā man tikt laimīgam”.
Sarunas vadīs psiholoģe
no Rīgas Anita Vīksna.

Klausītāji caur pasaku
burvību iemācīsies izprast
savu likteņa vijumu. Pirmā

nodarbība  notiks 12.
novembrī plkst. 17.30 NVO

atbalsta centrā, Preiļos,
Brīvības ielā 7. Interesentus
lūdzm pieteikties pa tālruni

5321603 līdz 10.
novembrim.

SLUDINÂJUMI

ĀRZEMJU PIEREDZE
LATVIJAS PAŠVALDĪBU IZPILDDIREKTORI NORVĒĢIJĀ

Preiļu arodvidusskolas
frizieru grupas audzēkņi aicina
apmeklēt mācību frizētavu
Preiļu arodvidusskolā, Sporta
ielā 1.

Darba laiks: otrdienās no
10.30 līdz 16.00, ceturtdienās no
10.30 līdz 16.00.

Piedāvājam vīriešu, sie-
viešu un bērnu matu griezumus,
matu krāsošanu un veidošanu
par viszemākajām cenām.

Iepriekšēja pieteikšanās pa
telefoniem 5381292, 5381291.

PPPPPAAAAATEICĪBATEICĪBATEICĪBATEICĪBATEICĪBA

Pateicamies
z/s „Olūts” par

palīdzību Natālijai
bezmaksas malkas

piegādē.
Preiļu novada Sociālo

aprūpes jautājumu
komisija

Sakarā ar to, ka  Preiļu
novada domei ir tiešsaiste
ar Iedzīvotāju reģistru,
izziņas par deklarēto
dzīvesvietu iespējams
saņemt Preiļu novada
domē 3. kabinetā pie
Sandras Patmalnieces,
telefons 5322766.

Preiļu novada kultūras
centrs ir saņēmis atbalstu
Sabiedrības integrācijas
fondā kultūras pasākumiem
2003. – 2004. gada radoša-
jai sezonai. Projekta nosau-
kums - „Mazākumtautību
cilvēku integrācija sabied-
rībā, saglabājot savu men-
talitāti un popularizējot krie-
vu, baltkrievu un ukraiņu
tautas kultūras vērtības”.
Projekta darbības laiks – no
2003. gada 1. septembra
līdz 2004.   gada 30. ap-
rīlim.

PROJEKTS

DOMES SĒŽU APMEKLĒJUMS

Vârds, uzvârds 1.08. 5.08. 12.08. 21.08. 25.08. 2.09. 23.09. 7.10. 21.10.
Jānis Eglītis + + + + + + + + +
Jānis Anspoks - - - - - - + - +
Vladimirs Haritonovs + + + + + + + + +
Vladimirs Ivanovs - + + + + + + + +
Ilmārs Meluškāns - - + - - - + - +
Daina Pliča + + + + + + + + +
Pēteris Rožinskis - + + - - + + + +
Jāzeps Šņepsts + + - + + + + - -
Pēteris Trubiņš - - + - - + - + +
Zinaida Vilcāne - - - - + + + + +
Andrejs Zagorskis + + + - + + + + -

Vārds, uzvārds 3.04 10.04. 16.04 23.04. 28.04. 22.05. 27.05. 19.06. 25.06. 16.07.
Jānis Eglītis + + - + + + + + + +
Jānis Anspoks - - - + - - + - - -
Vladimirs Haritonovs + + + + + + + + + +
Vladimirs Ivanovs + + + + + + + + + +
Ilmārs Meluškāns + - - - - - - - - -
Daina Pliča + + + + + + + + + +
Pēteris Rožinskis - + - + - + + + - -
Jāzeps Šņepsts + + + - + + - - + +
Pēteris Trubiņš - + + - + + - + - -
Zinaida Vilcāne - + + - + + - - + -
Andrejs Zagorskis + + + + + + + + + +
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