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VÇSTISPreiļu 
Novada

16. janvārī Preiļu novadu dar -
ba vizītē apmeklēja Izglītības un
zinātnes ministre Mārīte Seile. 

Vizītes sākuma daļa noritēja
Preiļu 1. pamatskolā. Ministre tikās
ar skolas pedagogiem un vadību,
ie pa zinās ar izglītības iestādes dar -
bu, piedalījās 6. – 7. klases skolēnu
matemātikas stundā un 9. klases
mācību stundā. Vizītes turpinājums
norisinājās Preiļu novada domē.
Sarunā piedalījās 12. Saeimas de-
putāts Aldis Adamovičs, Preiļu no -
vada izglītības iestāžu vadītāji, do -
mes deputāti, Preiļu novada Izglī-
tības pārvaldes vadība un speciālisti.
Vizītes noslēguma daļā ministre
iepazinās ar Preiļu Valsts ģimnāzijas
un Rīgas tūrisma un radošo industri -
ju tehnikuma Preiļu filiāles darbu. 

Vizītes laikā tika runāts par ie-
plānoto modeli pedagogu atalgo-
jumam, skolotāju darba novērtēšanas
sistēmu, izglītības satura standartiem
valstī, informāciju tehnoloģijām

mācību stundās, mūžizglītību, dzie-
dāšanas stundu ieviešanu skolās,
skolu psihologu likmēm.  

Ministre atbalstīja mazo skolu
uzturēšanu tuvu bērnu dzīvesvietai,
spēcīgu vidusskolu izveidošanu,
interešu izglītības finansēšanu. 

Mārīte Seile atzina, ka, domājot
par izglītības sistēmas sakārtošanu
valstī, prioritāte vienmēr būs par
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu
skolēniem un otrajā vietā būs do -
ma par skolotājiem. 

Maija Paegle

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile apmeklē Preiļus

Preiļu novada Sociālais dienests izsludina konkursu uz vakanci
DIENAS CENTRA VADĪTĀJS uz noteiktu laiku

Prasības pretendentam:
u otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglī-

tība (atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
17. panta 3. daļā minētajam);

u vēlama praktiskā pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām;
u sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana;
u zināšanas un praktiskā pieredze dažādu interešu grupu vadīšanā;
u Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos);
u teicamas krievu valodas zināšanas (mutvārdos);
u datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (Word, Excel, Power-

Point, Outlook, Internet);
u labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli,

iekļauties kolektīvā;
u labas organizatoriskās prasmes, patstāvība darbā, mērķtiecība.

Pamatpienākumi:
u atbalstīt un sniegt palīdzību Dienas centra klientiem, lai pilnvei-

dotu viņu sociālās iemaņas, kopīgi meklēt resursus un risinājumus
konkrētām sociālajām problēmām, nodrošinot individuālas un gru-
pu konsultācijas, palīdzēt atjaunot klientu sociālās funkcionēšanas
spējas un sekmēt viņu integrāciju sabiedrībā;

u organizēt individuālas un interešu grupu nodarbības;
u sadarboties ar mērķa grupu pārstāvošajām sabiedriskajām orga-

nizācijām.
Motivācijas vēstuli (norādot savas izglītības un praktiskās pieredzes

atbilstību pamatpienākumu veikšanai), CV un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas pretendentam līdz 2015. gada 2. februārim (ie-
skaitot) jāiesniedz Preiļu novada Sociālajā dienestā, lietvedei,
Preiļos, Aglonas ielā 1a, slēgtā aploksnē, adresētu konkursam «Uz
vakanto amatu – Dienas centra vadītājs». Papildus informācija pa
tālruni 28638567 (Diāna Vucāne) vai e-pastu: diana.vucane@preili.lv

Preiļu novada dome izsludi-
nājusi ideju konkursu «Par
Preiļu novadam raksturīgu su-
venīru izstrādi». 

Preiļu novada suvenīram jāat-
bilst vairākām prasībām. Suvenīra
formai jābūt vienkāršai, vienlaikus
uzmanību piesaistošai, inovatīvai,
pievilcīgai un lietojamai dažādos
mērogos. Suvenīru izgatavotā  -
jiem jāizmanto uzraksts «Preiļu
no vads». Suvenīrus var veidot no
dažā diem materiāliem. Konkursam
darbus var iesniegt gan skices vei -
dā uz A4 formāta lapas, gan jau
gatavā veidolā, kas ataino autora
ieceri. Darbam jāpievieno darba
īss paskaidrojošs apraksts, autora
vārds, uzvārds, vecums, kontakt-
informācija. 

Konkursa darbus vērtēs komi-
sija, ņemot vērā idejas oriģinalitāti,
suvenīra vizuālo pievilcību un uz-
tveramību, tā atbilstību Preiļu no-
vadam. Trīs vislabāk novērtētie
darbi tiks publicēti Preiļu novada
mājas lapā www.preili.lv, kur par
tiem varēs balsot iedzīvotāji. Bal-
sošana mājas lapā norisināsies no
2015. gada 1. marta līdz 2015. ga -
da 15. martam. 

Pēc konkursa rezultātu apstip-
rināšanas Preiļu novada dome
slēgs līgumu ar konkursa uzvarē-
tājiem par turpmāko sadarbību.
Suvenīrus paredzēts tirgot dažā -
dās tirdzniecības vietās, izplatīt
tūrisma izstādēs, dāvināt novada
viesiem, veicinot Preiļu novada at -
pazīstamību.

Konkursa balvu fonds noteikts
225 eiro apmērā, paredzot 100 eiro
balvu 1.vietas ieguvējam, 75 eiro
balvu 2. vietas ieguvējam un 50 eiro
balvu 3. vietas ieguvējam.

Konkursā var piedalīties gan
fiziskas, gan juridiskas personas.
Darbi konkursam jāiesniedz līdz
šī gada 27. februārim Preiļu no-
vada domē, Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301.

Ar konkursa nolikumu varat
iepazīties Preiļu novada mājas la -
pā www.preili.lv. Papildus paskaid-
rojumus par konkursa norisi pre-
tendenti var saņemt pa tālruni
29116431 vai e-pastu: tic@preili.lv.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagājušā gada nogalē AS
«Preiļu siers» svinīgi atklāja
jaunu modernu ražošanas līniju,
kurā no piena sūkalām tiks
ražots demineralizētais sūkalu
pulveris.

Līdz šim «Preiļu siers» ražo -
ja vājpiena un saldo sulu pulveri,
ta ču ar jauno ražošanas līnijas teh-
noloģiju palīdzību tiek iegūts jauns

produkts, ko pasaulē izmanto bērnu
pārtikas ražošanā.

Jaunās ražošanas līnijas atvēr-
šana uzņēmumam bija zīmīgs no-
tikums. 

Ražotnes aprīkojums ir mo-
dernākais ne tikai Latvijā, bet arī
visās Baltijas valstīs. Jaunais pro-
dukts būs ar lielāku pievienoto
vērtību, un uzņēmuma plānos ir

sūkalu pulvera eksports uz Ķīnu.
Līdz ar to jaunā ražotne ļaus uzņē-
mumam palielināt eksporta un ie-
pirktā piena apjomus. 

Sūkalu pulvera līnijas izvei -
došanai AS «Preiļu siers» ir iegul-
dījusi vairāk nekā četrus miljonus
eiro lie las investīcijas, kas ir gan
AS «Preiļu siers» finansējums,
gan aizņēmums bankā. 

Preiļu un Riebiņu novadi 
gatavojas jaunajai tūrisma sezonai
Ar jaunām idejām, cerībām un pozitīvu atskatu uz iepriekšējo

gadu Preiļu un Riebiņu novadu TIC sācis gatavoties jaunajai tūris ma
sezonai. Jau janvārī TIC pārstāves piedalīsies un pārstāvēs Lat gali,
Preiļu un Riebiņu novadus Nīderlandes (Utrehta) un Lietuvas (Viļņa),
aprīlī Baltkrievijas (Minska) starptautiskajās tūrisma izstādēs. 

Latgales reģions šogad piedalīsies vismaz 10 starptautiskajās tū risma
izstādēs, kā arī Latgales kultūras dienās Sanktpēterburgā. Izstāde, uz
kuru gatavojamies un cītīgāk aicinām gatavoties visus Preiļu un Riebiņu
novadu tūrisma uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus, jau pavisam
drīz – «BALTTOUR», kas ik gadu notiek Rīgā februāra sākumā (šogad
no 6.–8. februārim). Pašreiz iespiešanas stadijā ir A5 formāta tūrisma
buklets par abu novadu tūrisma iespējām. Noslēgts līgums un notiek jau -
nās tūrisma mājaslapas izveide, kura paredz arī informācijas iegūšanas
iespēju viedtālruņos, kā arī tūrisma interaktīvajā stendā, kas uzstādīts Prei -
ļos, Raiņa bulvārī. Aicinām būt atsaucīgiem uz aicinājumiem iesniegt
informāciju par sevi, lai mēs sniegtu par Jums objektīvu informāciju!

Aizvadītais gads bija pirmais, kad kopā strādā Preiļu un Riebiņu
novadu tūrisma pārstāvji, sniedzot informāciju par abiem novadiem
Tūrisma informācijas centrā Preiļos, Kārsavas ielā 4. Pagājušā gada
nogalē abu novadu deputāti pieņēma lēmumu un sadarbības līgums tika
pagarināts, kas nozīmē racionālāku, pārdomātāku, radošāku darbu tūris -
ma attīstības veicināšanai abu tik tuvo novadu teritorijās. Jāteic, ka arī
tūristu skaits TIC ir palielinājies par 15,5%, salīdzinot ar 2013.gadu. Pa-
lielinājies ar tūrisma mītnēs un apskates objektos apkalpoto personu
skaits gandrīz visos objektos. Riebiņu novadā pieaugums kopumā par
27%, salīdzinot ar 2013.gadu, bet Preiļu novadā par 2%. Gan TIC, gan
tūrisma uzņēmumos apkalpotie ārvalstu tūristi (apmēram 15%) bijuši
galvenokārt no tuvākajām kaimiņvalstīm – Krievijas, Baltkrievijas, Lie -
tuvas, Igaunijas, kā arī no Vācijas, Lielbritānijas un Nīderlandes.

Tūrisma informācijas centrs pateicas visiem sadarbības partneriem
par idejām un atbalstu pagājušā tūrisma sezonā, kā arī novēl radošu,
klientiem bagātu Jauno gadu! Ar saviem ierosinājumiem esiet vienmēr
gaidīti Preiļu un Riebiņu novadu TIC, Kārsavas ielā 4, Preiļos, tel. 
653 22041, 29116431, 22339980,  tic@preili.lv.

Iveta Šņepste, Riebiņu novada tūrisma organizatore

Piedalies konkursā par Preiļu novadam raksturīgu suvenīru izstrādi!

Aicinām uzņēmējus un lauksaimniekus uz Gada lielo balli

6. februārī plkst. 19.00 Preiļu Kultūras namā notiks Lauksaimnieku
un uzņēmēju Gada Lielā balle (pie galdiņiem). Pasākumā tiks
godināti lielākie 2014. gada nodokļu maksātāji novadā.

Aicinām uzņēmējus un lauksaimniekus pieteikties līdz 30. janvā rim
pa tālruni 26636243 (uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece) vai
pa tālruni 29426188 (lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste).

Esiet laipni gaidīti pasākumā!

AS «Preiļu siers» atklāja
modernu sūkalu pulvera līniju
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Preiļu Novada VÇSTIS

Pagājušā gada decembra no-
galē piecdesmit kopdzīves gados
sveicām Regīnu un Mihailu Agur-
janovus. Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda
jubilāriem novēlēja ilgus kop-
dzīves gadus, labu veselību un
mīlestību.  

Regīna un Mihails Agurjanovi
viens otram teica «jā» vārdu Preiļu
pilsētas dzimtsarakstu nodaļā 1964.
gada 26. decembrī. 

Abi jubilāri dzimuši Preiļu ra-
jonā, tepat Preiļos pabeiguši arī vi -
dus  skolu, iepazinušies, iemīlējušies
un veidojuši savas dzimtas koka zaru,
laižot saknes dziļāk dzimtajā pusē. 

Agurjanovu ģimenē izaudzināti
divi bērni – dēls Viktors un meita
Ņina. Rūpes un mīlestība tagad tiek
dāvāta mazbērniem – Vladislavam,
Jānim un Ditai. Mazdēlu veiksmei
vecvecāki vairāk seko no attāluma,
jo abi dzīvo Īrijā, bet mazmeita
mācās Daugavpils 12. vidusskolā.

Regīnas profesija ir sviesta
meistare, viņa ilgus gadus strādājusi
Preiļu siera rūpnīcā, vēlāk Valsts
No darbinātības dienestā vecākās
ekonomistes amatā. Mihails vairāk
strādājis vadošos amatos – bijis

Preiļu rajona kinodirekcijas direk-
tors, Preiļu Namu pārvaldes direk-
tors, Preiļu pilsētas domes priekš-
sēdētājs, Preiļu linu rūpnīcas di-
rektors. Vairākus sasaukumus Mi-
hails Agurjanovs ir bijis Preiļu pil-
sētas domes deputāts. Par apzinīgi
veikto darbu Regīna un Mihails ir
saņēmuši vairākus pašvaldības ap-
balvojumus.

Regīnas un Mihaila saknes ir

laukos, un visus kopdzīves gadus
abi rosīgi darbojas gan vecāku saim-
niecībā, gan arī savā mazdārziņā.
Tas ir bijis un joprojām ir abu va-
ļasprieks un sirdslieta – kopā ar
bēr niem sakārtot vidi, kurā dzīvo,
sakopt dzimtas īpašumu. Regīna un
Mihails atzīst, ka laimīgai kopdzīvei
īpašas receptes nav, jāmāk piekāp-
ties, un tas jāprot abām pusēm. 

Maija Paegle

Zelta kāzas svin Regīna un Mihails Agurjanovi

12. decembra pēcpusdienā
Preiļu 2. vidusskolas darbinieki,
audzēkņi un ciemiņi svinēja no-
slēgušos skolas renovācijas etapu.
Noslēguma prezentācijas pasā-
kumā piedalījās LR 12. Saeimas
deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu
novada domes vadība un projektā
iesaistītie darbinieki, Preiļu no-
vada Izglītības pārvalde, bijušais
Preiļu 2. vidusskolas direktors
Oļegs Hļebņikovs, kā arī izglītības
iestādes darbinieki un audzēkņi.
Klātesošos priecēja skolas peda-
gogu un audzēkņu sagatavotais
koncerts, skanēja pateicības vārdi
un uzrunas.

Skolas direktore Nadežda Hļeb-
ņikova atgriezās nesenā pagātnē
un pastāstīja par projekta norises
gaitu, kā arī izteica pateicību Preiļu
novada domes vadībai par atbalstu
un palīdzīgu roku projekta īsteno-
šanā. Projektam noslēdzoties, skola
ir kļuvusi ne tikai vizuāli pievilcī-
gāka, bet arī energoefektīvāka. Par
pārvērtībām skolā īpaši priecājas
skolēni, kuru izteiktās pozitīvās
atsauksmes tika lasītas pasākuma
ietvaros. 

Pasākumā Nadeždai Hļebņi-
kovai tika pasniegta Preiļu novada
Pateicība par ieguldījumu jauniešu

izglītošanā, audzināšanā un skolas
vides uzlabošanas projekta veiksmī -
gā realizēšanā, kā arī SIA «RERE04»
Pateicības raksts par veiksmīgu sa -
darbību Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstībā.

Izglītības iestādes renovācijas
darbus veica SIA «RERE04», reali -
zējot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/006/019 «Preiļu no-
vada izglītības iestāžu infrastruk -
tūras attīstība» aktivitāti «Preiļu 
2. vidusskolas infrastruktūras attīstī -

ba (tai skaitā stacionārā aprīkojuma
iegāde), fasādes siltināšana, apkārt -
nes labiekārtošana». Rekonstruk -
cijas izmaksas sastādīja 338 744,63
eiro (bez PVN). Projekta ietvaros
tika veikta ēkas renovācija – noritēja
fasādes siltināšanas darbi un fasā -
des apdare, tika uzstādīti logi, dur -
vis, grīdas, griesti, renovētas iekš-
telpas, atjaunoti iekšējie un ārējie
tīkli, kā arī labiekārtota teritorija.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas

lapas satura redaktore

Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi priecīgi par pārvērtībām skolāPašvaldības policijas informācija 
par darba rezultātiem pagājušā gada decembrī

Preiļu novada pašvaldības policija pagājušā gada decembrī par kon-
statētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 32 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sa-
biedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī
sastādīti 15 protokoli, par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis
nepilngadīgais – 1 protokols. Par smēķēšanas ierobežojumu neievēro -
šanu sastādīti 3 protokoli, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu
satiksmē – 6 protokoli, par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, sastādīti 2
protokoli. Pašvaldības policijai nācies sastādīt 3 protokolus par dzīvošanu
bez derīga personu apliecinoša dokumenta, 1 protokolu par bērna aprū -
pes pienākumu nepildīšanu, 1 protokolu par atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu pārkāpšanu.

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida
drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā
teritorijā, kopā ir bijuši 52 izsaukumi un pieteikumi. Izskatīti fizisku un
juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas 10 atbildes uz tiem. 

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie
materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, kopskaitā – 35
do kumenti. Pašvaldības policija veikusi 11 pasākumus kopā ar Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām
drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks 

Par izmaiņām SEB bankas 
pakalpojumu pieejamībā

Pirms desmit gadiem bankas raizējās, kā mazināt klientu rindas, lai
tiem nebūtu filiālēs ilgi jāgaida. Mūsdienās situācija ir mainījusies.
Klientiem svarīgākais ir sev vajadzīgos pakalpojumus saņemt ērti un
ātri, un to visbiežāk katrs var izdarīt savās mājās vai darba vietā, iz -
mantojot internetbanku, vai arī dodoties pie bankomāta un atstājot ne-
pieciešamību doties uz filiāli vien sarežģītāku jautājumu kārtošanai.

SEB bankas dati liecina, ka šobrīd 99% norēķinu notiek internet -
bankā un citos elektroniskajos kanālos, un tikai 1% norēķinu tiek veikti
filiālēs. Cilvēku skaits, kas 2014. gadā apmeklēja SEB bankas filiāles,
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies vidēji par 35%-40%.
Tostarp, Preiļu filiālē pērn apkalpoti par 36% mazāk klientu, salīdzi -
nājumā ar 2013. gadu. Redzams, ka SEB bankas klienti aizvien biežāk
izvēlas citus kanālus, jo vienlaicīgi par 27% pieaudzis Klientu centrā
saņemto zvanu skaits un par 15% pieaudzis elektro niskajos kanālos
saņemto e-pastu un jautājumu skaits.

Līdz ar izmaiņām SEB bankas filiāle Preiļos pārtrauks darbu ar
6. februāri. SEB banka arī turpmāk nodrošinās visu klientu kontu,
maksājumu karšu, norēķinu un citu bankas pakalpojumu darbību tāpat
kā līdz šim. Preiļos arī turpmāk klientiem būs pieejami:

l bankomāti skaidras naudas darījumu veikšanai: bankomātos
iespējams veikt ne vien skaidras naudas darījumus, bet arī aplūkot sava
konta atlikumu, pārbaudīt pēdējos veiktos darījumus un veikt dažādu
rēķinu apmaksu;

l internetbankas terminālis – izmantojot internetbanku, klienti var
saņemt plašu ikdienas pakalpojumu klāstu: veikt maksājumus, pārbau-
dīt to izpildes gaitu, iegūt informāciju par saviem darījumiem – kontu
atlikumu, veiktajiem karšu norēķiniem, depozītiem un kredītiem, līzin-
gu, ieguldījumiem un vērtspapīru darījumiem, cita starpā pieteikt mak-
sājumu kartes aizvietošanu (ja esošā karte nozaudēta, nozagta, atstāta
bankomātā, aizmirsts PIN kods) un papildu norēķina konta atvēršanu.

Ar SEB bankas maksājumu kartēm norēķinoties par pirkumu,
skaidru naudu iespējams izņemt arī veikalā «Tehnikas pasaule»
Brīvības ielā 12, veikalā «Preiļi» Raiņa bulvārī 1, veikalā «Primo food»
Rīgas ielā 4d un spēļu zālē «Joker» Tirgus laukumā 3 (plašāka infor -
mācija atrodama www.naudasizmaksa.lv).

Atjaunotās maksājumu kartes, kurām beidzies derīguma termiņš,
klienti var saņemt pa pastu savā pastkastītē (tām saglabājas iepriekšējais
PIN kods). Lai atjaunoto maksājumu karti saņemtu savā dzīvesvietā,
aicinām klientus aktualizēt savu kontaktadresi internetbankā vai do -
doties uz kādu no filiālēm.

Savukārt, ja nepieciešamas bankas speciālistu konsultācijas klātienē,
klientus gaidīsim mūsu tuvākajās filiālēs – Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā
98, Jēkabpilī, Pormaļa ielā 11 vai Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 12/2.

Savu atbalstu klientiem ir gatavi sniegt arī SEB Klientu centra
speciālisti, atbildot uz jautājumiem, kā arī nodrošinot virkni citu pakal-
pojumu. Sazinieties ar Klientu centru pa tālruni 8777 (darba dienās no
8:00 līdz 22:00 un brīvdienās no 9:00 līdz 17:00).

Informējam, ka pieņemti gro-
zījumi likumā «Par zemes pri-
vatizāciju lauku apvidos». 2014.
gada 30. decembrī ir stājušies
spēkā Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 748 «Noteikumi par lē-
mumu pieņemšanu darījumiem
ar lauksaimniecības zemi».

Noteikumi paredz jaunu kārtību
lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes iegūšanai īpašumā. Pašvaldībā
izveidota komisija, kas izvērtēs
per  sonas tiesības iegūt īpašumā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Persona, kas vēlas iegūt īpašumā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
griežas ar iesniegumu pašvaldībā,
pievienojot iesniegumam nepie-
ciešamos dokumentus (zemnieku
saimniecības reģistrācijas apliecību
vai saimnieciskās darbības veicēja
reģistrācijas apliecību, dokumentu
par lauksaimniecības izglītību, da-
rījuma akta projektu). Komisija
izvērtē iesniegumu un pieņem lē-
mumu par atļauju iegūt īpašumā

lauksaimniecībā izmantojamo ze -
mi, par komisijas sēdes laiku tiek
informēts iesniedzējs.

Noteikumi paredz gadījumus,
kad komisijas izvērtējums nav ne-
pieciešams:

l ja zemes ieguvējam piedero-
šā lauksaimnieciskās zemes platī-
ba darījuma noslēgšanas brīdī un
pēc darījuma nepārsniedz 10 ha
fiziskām personām un 5 ha juri-
diskām personām;

l ja lauksaimniecības zeme ie -
gūstama maksātnespējas procesā;

l ja lauksaimniecības zeme
iegūstama mantošanas ceļā;

l ja darījumi tiek slēgti starp
laulātajiem, pirmās un otrās pakā-
pes radiniekiem.

Pirmpirkuma tiesības lauksaim -
niecības zemes atsavināšanas ga-
dījumā no 2014. gada 30. decembra
ir zemes nomniekam, tādēļ MK
noteikumu Nr. 748 31. punkts no-
saka: «Zemes nomnieks vai izno-

mātājs mēneša laikā pēc zemes no -
mas līguma noslēgšanas lauksaim-
niecības zemes nomas līguma at-
vasinājumu iesniedz personiski vai
apliecinātu atvasinājumu nosūta
elektroniski vai pa pastu tai novada
pašvaldībai, kuras administratīvajā
teritorijā atrodas nomātā zeme».  

34.punkts nosaka: «Pašvaldība
zemes nomas līgumus, kas noslēgti
pirms šo noteikumu spēkā stāšanās
dienas, reģistrē lauksaimniecības
zemes nomas līgumu reģistrā sešu
mēnešu laikā pēc šo noteikumu
spēkā stāšanās dienas».

Sakarā ar augstāk minēto, lū-
dzam visus novada lauksaimnie -
cības zemju nomniekus vai izno-
mātājus iesniegt novada domē (Rai -
ņa bulvāris 19, Preiļi, 2.stāvs, 51.ka -
binets juriste I.Klindžāne) noslēg -
tos lauksaimniecībā izmantoja mās
zemes no mas līgumus līdz šī gada
30. jūnijam.

Inta Klindžāne,
Preiļu novada domes juriste

Informācija lauksaimniecības zemju īpašniekiem un  nomniekiem

SEB bankas izbraukuma vizītes Preiļos
Ar mērķi turpināt/uzsākt nodrošināt iespēju saņemt nepieciešamos

bankas pakalpojumus, SEB banka rīkos izbraukuma vizītes Preiļu
Galvenajā bibliotēkā, Kārsavas ielā 4, Preiļos.

SEB bankas izbraukuma vizītēs klientiem būs iespēja saņemt infor -
māciju un pieteikties bankas pakalpojumiem, kā arī saņemt jau pieteiktos
bankas pakalpojumus, tai skaitā maksājuma kartes, saņemt konsultācijas
par bankas ieguldījumu produktiem un kredītiem, kā arī iepazīt Ibankas
un bankomātu darbības principus.
SEB bankas speciālistu vizīšu laiks Preiļu Galvenajā bibliotēkā:

Izbraukuma vizītēs netiek nodrošināti skaidras naudas darījumi
un skaidras naudas izmaksas no bloķētiem kontiem (ZTI, INKASSO).

Informatīvais tālrunis: 8777
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Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi ir veiksmīgi uz-
sākuši 2015. gadu. Ziemas brīv-
dienas ir pavadītas rūpīgā darbā,
lai varētu piedalīties vairākos
konkursos. 

Jauno dziedātāju Ziemassvētku
dziesmu konkursā, kas notika 2015.
gada 8. janvārī Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskolā,
Laurai Jermolovičai (B grupā)  un

Aijai Jermolovičai (C grupā) II pa -
kāpes Diplomi (ped. Edgars Znu -
tiņš, koncertmeistare Kristina Sau -
liša). 

Latvijas profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas Pūšaminstrumentu
spēle (koka pūšaminstrumentu un
metāla pūšaminstrumenti) audzēk -
ņu Valsts konkursa II kārtā 14. jan -
vārī Staņislava Broka Daugavpils

Mūzikas vidusskolā Danielam Jā -
nim Pastaram (2.kl.) un Reinim
Ķiberim (6.kl.) Diplomi par iegūto
2. vietu, bet Ronaldam Vilcānam
Atzinība (ped. Oļegs Koļesņičenko,
koncertmeistare Kristina Sauliša).
D.J. Pastars un R. Ķiberis ir izvir zī ti
dalībai Valsts konkursa III kārtā. 

Laima Sondore,
Preiļu Mūzikas un mākslas

skolas direktora vietniece

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi startē konkursos

Atjaunotās folkloras kopas va-
dību uzņēmies Romualds Kairāns.
Muzicēšanai nepieciešamie tautas
mūzikas instrumenti iegādāti, pa-
teicoties «Latvijas Mobilā Telefona»
projekta «LMT Latvijai» finansiā-
lajam atbalstam. Projekta «Pelēčos
folkloras kopai būt» ietvaros iegā -
dāti dažādi tautas mūzikas instru-
menti – stabules, koka sitaminstru-
menti, akordeons, cītara un citi. Pro -
jekta iniciatore un pieteikuma rak-
stītāja, biedrības «Nīdermuižas drau -
dze» pārstāve Natālija Rubīne pa-
teicas Latvijas Mobilajam Telefonam
par atbalstu, jo folkloras ko pai būs
iespēja izzināt vietējās kul tūras ba-
gātības un nodot tautas daiļradi un
senču tradīcijas jaunajām paaudzēm. 

Pasākuma organizatori saka pal -
dies arī uzņēmējai Natālijai Mainulei
par atbalstu pasākuma rīkošanā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste 

Ar LMT atbalstu Pelēčos atjaunota
folkloras kopa

Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēts Lauris Pastars

5. janvārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika skatīts jautājums
par domes priekšsēdētāja vietnieka maiņu. Pamatojoties uz likuma
«Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 10. punktu, un 20. panta
otro daļu, dome pieņēma lēmumu par Preiļu novada domes priekš -
sēdētāja viet nie ka Jura Kovaļevska atlaišanu no domes priekšsēdētāja
vietnieka amata. 

Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts
Lauris Pastars.

2014. gadā Preiļu novada
Dzimt sarakstu nodaļā reģistrēti
116 jaundzimušie, kas ir par 9 bēr-
niem vairāk nekā 2013.gadā. Jaun-
dzimušo pulkā ir 66 zēni un 50
meitenes. Iepriecina fakts, ka pa-
lielinājies laulībā dzimušo bērnu
skaits un krietni samazinājies dzim-
šanas reģistru skaits bez ziņām par
tēvu (2013.g. – 13, 2014.g. – 3).

Joprojām diezgan daudz 2014.
gadā bijis tādu gadījumu, kad
jaun dzimušajam tiek atzīta pater-
nitāte. Proti, bērniņš dzimis vecā-
kiem, kuri nav laulībā, bet tēvs
lab prātīgi to atzīst par savu.  

Lielākoties jaundzimušie ir pir-
mais, otrais vai trešais bērns saviem
vecākiem, taču vienā ģimenē tas
ir  jau  sestais. Iepriekšējais gads bi -
jis bagāts arī ar dvīnīšiem – tie pie -
dzimuši trijās ģimenēs.

Vecāki saviem mazuļiem vis-
biežāk izvēlas tradicionālos vārdus.
2014. gadā populārākie bijuši:
Dārta, Ieva, Marija, Sofija, Jānis,

Daniels, Adrians, Aleksandrs, 
Aleksejs, Deivids, Deniss, Markuss.
Reto vārdu īpašnieki ir Aiša,
Ivonna, Rigonda, Odrija, Bogdans,
Elāns, Hasans, Leo, Matiass. Divus
vārdus vecāki dāvājuši diviem bēr-
niņiem – Augusts Johanness un
Sofija Magdalēna. No vērots, ka ar
katru gadu divu vārdu došanas
tendence samazinās.

Salīdzinājumā ar 2013. gadu
pērn Preiļu novadā palielinājies
noslēgto laulību skaits. 2013. gadā
bija noslēgtas 45 laulības, bet
2014. gadā – 49 laulības, no ku rām
1 – baznīcā. Ārpus dzimtsarakstu
nodaļas telpām 2013.–2014. gadā
laulības nav reģistrētas. Trīs pāri
laulības reģistrāciju atcēluši.

Vienai līgavai dota atļauja stā -
ties laulībā 17 gadu vecumā. Svarī -
gu iemeslu dēļ trijiem pāriem bija
saīsināts mēneša termiņš laulības
noslēgšanai.

Ar ārvalstu pilsoņiem noslēgtas
5 laulības.

Pagājušajā gadā reģistrētajam
jaunākajam līgavainim bija 18 ga -
du, jaunākajai līgavai – 17, vecāka -
jam līgavainim – 68, vecākajai lī-
gavai – 65 gadi. Jāatzīmē, ka vis-
vairāk cilvēki stājušies laulībā 21–
30 gadu vecumā.

Pagājušajā gadā mūžībā aizgā -
jis 181 iedzīvotājs, kas ir par 3 ma -
zāk nekā 2013. gadā. Miruši 80 vī-
rieši un 101 sieviete. Preiļos mirušo
skaits sasniedzis 87, Aizkalnes pa-
gastā – 12, Pelēču pagastā – 8,
Preiļu pagastā – 19, Saunas pagas -
tā – 19. Novada dzimtsarakstu no-
daļā reģistrēti arī 36 citu pašvaldību
iedzīvotāju miršanas fakti.

Mirušie pēc vecuma: jaunākā
sieviete – 52 g.v., vecākā – 102 g.v.
jaunākais vīrietis – 38 g.v., vecā -
kais – 99 g.v. Diemžēl miruši arī
divi bērniņi līdz 1 gada vecumam.

Anita Loginova,
Preiļu novada Dzimtsarakstu

nodaļas vadītāja

Demogrāfiskā situācija pamazām uzlabojas

Preiļu 2. vidusskola aicina uz pasākumiem
‚ 7. februārī plkst. 18.00 aicinām mūsu skolas absolventus un

skolotājus uz tradicionālo absolventu vakaru «Vai atceries...» Preiļu
2. vidusskolā. 

Programmā: plkst. 18.00 – reģistrācija, izstāde skolas muzejā;
plkst. 19.00 – skolas pašdarbības kolektīvu koncerts aktu zālē; plkst.
21.00 – tikšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem klasēs; plkst. 22.00 –
diskotēka visām paaudzēm. Dalības maksa – EUR 2.

‚ 22. februārī plkst. 11.00 skolas pagalmā MASĻENICA.
‚ 6. martā plkst. 17.00 skolas aktu zālē pašdarbības kolektīvu

svētku koncerts «MŪSU MĪĻĀS UN DĀRGĀS...» Ieeja – brīva. 
Preiļu 2.vidusskolas kolektīvs

Dome nolēma pagarināt lī-
guma, kas noslēgts ar biedrību
«Latvijas Sarkanais Krusts», par
atskurbtuves darbības nodroši-
nāšanu Preiļu novadā. Līguma
darbības termiņš pagarināts līdz
šī gada 31. janvārim. Samaksa
par biedrības «Latvijas Sarka -
nais Krusts» sniegtajiem pakal-
pojumiem paredzēta 1600 eiro
mēnesī.

Atskurbtuves darbības pakal-
pojumu nodrošināšanai turpmākajā
laika periodā – no 2015. gada 1.
februāra līdz 2016. gada 31. jan-
vārim – Preiļu novada pašvaldības

iepirkuma komisija veiks iepir -
kuma procedūru.

Informatīvais pārskats par at-
skurbtuves darbību liecina, ka pa-
gājušajā gadā līdz 1. decembrim
kopā aizturētas 173 personas, no
tām 90 aizturētās personas ir bi -
jušas no Preiļu novada, 36 – no
Rie biņu novada, 12 – Vārkavas no -
vada, 5 – no Aglonas, 15 – no Lī-
vānu novada. Atskurbtuves pakal-
pojumus izmantojušas arī 4 perso -
nas no Krāslavas novada, pa vienai
no Rēzeknes, Jēkabpils un Ogres
novadiem, 4 – no Daugavpils un 
4 – no Rīgas.  

Sniegtā informācija liecina, ka
atskurbtuve Preiļos ir nepieciešama,
jo ne reti gadās situācijas, kad sa-
biedriskās kārtības nodrošināšanai
personas ir jāievieto atskurbtuvē. 

Lēmums par atskurbtuves dar-
bības sākšanu tika pieņemts 2014.
gada 27. marta novada domes sē -
dē, par pakalpojumu nodrošinā ša -
nu tika noslēgts sadarbības lī gums
ar biedrību «Latvijas Sarkanais
Krusts». Paredzēts, ka 2015. gadā
par katru atskurbtuvē nonākušu
personu pašvaldība saņems finan-
sējumu no valsts 15 eiro apmērā.

Maija Paegle

Pagarināts līgums par atskurbtuves darbības nodrošināšanu

Domes deputāti izskatīja bied-
rības «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» iesniegumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu bied-
rības projektam. 

Projekts iesniegts Sabiedrības
Integrācijas fonda izsludinātajam
projektu konkursam sociālā sektora

aktivitāšu apakšprogrammā «Kom-
pleksi atbalsta pasākumi sociālās
atstumtības mazināšanai jauniešiem
un ģimenēm ar bērniem».

Projekta apstiprināšanas gadī-
jumā paredzēts pašvaldības 2015.
gada budžetā iekļaut līdzfinansēju -
mu 856.81 eiro apmērā. Projekta ko -

pējā summa sastāda 22 222,21 eiro.
Projekta aktivitātes biedrība

«Ģi  meņu atbalsta centrs «Puķuzir-
nis»» paredzējusi Preiļu un Riebiņu
novada bērniem, tāpēc līdzfinan-
sējumu projekta realizācijai pro-
porcionāli piešķirs abas pašvaldības. 

Maija Paegle

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu biedrības 
«Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» projektam

Apstiprināta komisija darījumu izvērtēšanai 
ar lauksamniecības zemi

Domes sēdē tika apstiprināta komisija, kas izvērtēs darījumus ar
lauksaimniecības zemi. 

Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināta Preiļu novada domes ne-
kustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece, par komisijas priekš -
sēdētāja vietnieci – nekustamā īpašuma daļas juriste Inta Klindžāne.
Komisijas sastāvā darbosies novada lauku attīstības speciāliste Elza
Spodra Elste, nodokļu administratore Sanita Līkais-Ivdre un projektu
vadītāja Sanita Meļko.

Komisija izveidota saskaņā ar grozījumiem likumā «Par zemes pri-
vatizāciju lauku apvidos», kas stājās spēkā 2014. gada 1. novembrī un
kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.
Komisijai par pienākumu ir uzdots pieņemt lēmumus lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā, pašvaldībai arī ir noteikts pienākums vest lauk-
saimniecības zemes nomas līgumu reģistru. 

Apstiprināti saistošie noteikumi par nodokļu
atvieglojumiem novadā

Pagājušā gada decembra nogalē domes sēdē deputāti apstiprināja
Preiļu novada saistošos noteikumus «Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem Preiļu novadā». Apstiprinātie noteikumi saskaņoti ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un stājas spēkā.
Ar tiem var iepazīties šī informatīvā izdevuma pielikumā. 

Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā zemes īpašnieku
priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtībai. Iepriekšējie saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumiem bija apstiprināti 2009. gadā, tie tika pieņemti
laikā, kad netika aprēķināts mājokļa nodoklis, no tā laika valstī ir
mainījušies arī daudzi normatīvie akti, kas nosaka nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību. 

Piešķir finansējumu SIA «Preiļu slimnīca»
Domes sēdē tika izskatīts SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja

J.Anspoka 2014. gada 20. novembra iesniegums par līdzekļu pie šķir -
šanu dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai un līdzfinansējumu
projektu realizācijai 53054.99 eiro apmērā un 2014. gada 9. decembra
iesniegums par finansējumu dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai
un līdzfinansējumu projektu realizācijai summā 68461,99 eiro. 

Deputāti nolēma piešķirt līdzekļus SIA «Preiļu slimnīca» ERAF
projekta «Ģimenes ārstu tīkla attīstība» līdzfinansējumam summā
9000 eiro. Piešķirto finansējumu nolemts reģistrēt kā ieguldījumu SIA
«Preiļu slimnīca» pamatkapitālā un slēgt līgumu ar SIA «Preiļu slim -
nīca» par līdzfinansējuma izmantošanu.

Maija Paegle

Decembra nogalē Pelēču pamatskolā notika pirmais atjaunotās
Pelēču folkloras kopas koncerts «Ziemassvētki – mīļie, gaidītie». Pirmo -
reiz pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma folkloras kopas 18 da -
lībnieki priecēja Pelēču pagasta iedzīvotājus. Koncertā piedalījās arī
Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa «Rūtoj», Preiļu 1. pamat sko -
las deju kopa «Gaida» un Daugavpils novada Dubnas folkloras kopa.

Preiļos notiek bankas «Citadele» konsultācijas iedzīvotājiem
27., 28., 29. janvārī, 3., 4., 5. februārī no plkst. 10.00 līdz 17.00

SIA «Preiļu slimnīca» telpās AS «Citadele» bankas pārstāvji
konsultēs iedzīvotājus par bankas sniegtajiem pakalpojumiem.
Laipni aicināts ikviens interesents!

Par turpmākajiem konsultāciju datumiem lūdzam sekot 
informācijai Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv.

Iesaisties lasīšanas veicināšanas programmā 
«Vecāku žūrija»

Tēviem, vectētiņiem, lielajiem brāļiem, kuri iesaistīsies Latvijas
Na cio nālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā «Vecāku
žū rija», būs iespēja laimēt žurnāla National Geographic Latvija un
laik raksta Latvijas avīze abonementus, bērnu zinātnes centra Z(in)oo
ģi me nes abonementu, kā arī iespēju viesoties kopā ar ģimeni Lotes
zemē Igaunijā!

Tas ir viegli izdarāms. Lai iesaistītos Vecāku žūrijā, ir tikai jāaiziet
uz vietējo bibliotēku un jāizlasa piecas grāmatas no kolekcijas un pēc
tam jāaizpilda anketa. 

Plašāka informācija: www.lasamkoks.lv sadaļā Pieaugušie.
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Preiļos norisinās sacensības 
distanču slēpošanā

Ar mērķi iesaistīt novada iedzīvotājus sporta akti-
vitātēs un popularizēt slēpošanu jauniešu un pie -
augošo vidū Preiļos tiek organizētas novada atklā -
 tās sacensības distanču slēpošanā «Parka sprints –
2015».

Sacensības notiks Preiļu pilsētas parka apgaismo -
tajā slēpošanas trasē. Pirmais posms – 28. janvārī, nā-
kamie norisināsies – 4. un 18. februārī, 4. un 11. mar -
tā plkst. 18.00.  

Sacensībās piedalīties var dažāda vecuma slēpotāji,
tāpēc distances garumi ir pieņemami visiem intere-
sentiem. Arī meistarības līmenim nav nozīmes – visu
izšķir vēlēšanās to izbaudīt! Gaidām atsaucību un uz
tikšanos parkā! 

Informējam, ka sniega trūkuma dēļ posmi var
tikt pārcelti uz citu datumu par to paziņojot portālā
www.preili.lv/sports vai zvanot pa tel. 29556446
(Leonīds Valdonis). Ar sīkāku informāciju un sacen -
sību nolikumu var iepazīties www.preili.lv

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Normunds Ivzāns 
iegūst Latvijas čempiona titulu 

24. un 25. janvārī Sporta manēžā norisinājās 18.
Latvijas ziemas čempionāts telpās. Normunds Ivzāns
5000 m soļošanā ieguva čempiona titulu, Raivo Li ni -
ņam 1. vieta savā vecuma grupā 1000 m distan cē.
Apsveicam! No Preiļiem sacensībās piedalījās vairāki
sportisti dažādās vecuma grupās. Par to informāciju
lasiet www.preili.lv.  

11. janvārī notika pirmais Preiļu soļotāja, sporta
ve terāna Normunda Ivzāna šī gada starts, ziemas se -
zonas atklāšana Jēkabpils 3. atklātajā veterānu čem-
pionātā vieglatlētikā telpās. Rezultāti tika vērtēti pa
grupām un arī ņemot vērā veterānu koeficienta kop-
vērtējumu.

Jēkabpilī Normunds Ivzāns 3 km distanci veica ar
rezultātu 12 : 51,11 minūtes, izcīnot 1. vietu savā
gru pā un uzstādot sacensību rekordu. Vērtējot katras
disciplīnas dalībnieku rezultātu pēc koeficientu
tabulas (pasaules tabula), Normunds Ivzāns ieguva
visaugstāko rezultātu starp visiem sporta veidiem
šajā turnīrā un ieguva galveno čempionāta balvu. 

Sportists atzīst, ka bija patīkami nostartēt un ie -
sākt gadu, jo nav pazudis pagājuša gada darbs. Kļūs -
tot par vienu gadu vecākam un iegūstot sacensību re-
kordu, un redzot, ka rezultāts aug, protams, rodas
gandarījums, kas ļauj ticēt, ka iesākusies sezona būs
laba. Jānotur un vēl vairāk jāpieslīpē meistarība un
pacietība treniņos. Tad varēs pilnvērtīgi startēt starp
spēcīgākajiem soļotājiem ziemas Eiropas čempionātā
martā.

Maija Paegle

Preiļu džudo sportisti piedalās 
turnīrā Carnikavā

Preiļu džudo kluba dalībnieki jaunā gada sportis -
kās aktivitātes iesāka ar sacensībām Carnikavā. Pro-
grammā bija iekļautas sacensības dažādu vecuma
posmu jaunajiem sportistiem – sākot no 2002. gadā
dzimušajiem līdz 2008. dzimšanas gada pārstāvjiem
un pat jaunākiem censoņiem. 

Džudo treneris Aleksejs Sapegins pastāstīja, ka
trīs Preiļu sportisti, kuri piedalījās turnīrā, veiksmīgi
parādīja savas sportiskās prasmes. Sofija Gžibovska
izcīnīja 3. vietu, Deins Vilcāns ierindojās 5. vietā, bet
Ričardam Smanam šoreiz 7. vieta.    

Tā kā jaunais gads tikko iesācies, džudo klubs
plāno jau nākamās sacensības, lai jaunie džudisti va -
rē tu apgūt prasmes ne tikai treniņos mājās, bet arī
izjustu sacensību atmosfēru un sportisko gaisotni ār -
pus ierastās sporta zāles. 

Džudo kluba dalībnieki aicina pievienoties viņu
pulciņam ikvienu, kurš vēlas apgūt jaunas iemaņas,
uzlabot savu fizisko formu un iegūt sportisko rūdījumu.
Nāciet, nenožēlosiet!

Maija Paegle

Veiksmīgs starts 
Preiļu volejbolistēm 

3. janvārī Preiļu BJSS sporta zālē sākās 2015.gada
Latgales līga volejbolā sievietēm. Veiksmīgi jauno
gadu uzsāka Preiļu sieviešu volejbola komanda. Aiz-
raujošā cīņā tika uzvarēta spēcīgā Madonas komanda
un pavisam nedaudz trūka, lai uzvarētu vēl spēcīgāko
Daugavpils komandu.

Komandā spēlēja Inga Haritonova, Jeļena Kozere,
Jekaterina Akentjeva, Inta Rumaka, Oksana Šņepste,
Kristiāna Upeniece, Anželika Ivanova un Laura Me-
žinska. Apsveicam!

Noslēguma posms notiks 8. februārī Rēzeknes no -
vada Adamovā, kur mūsu volejbolistes tiksies ar Mal -
tas un Nautrēnu komandām. Kopvērtējumā tiks no-
skaidrotas turnīra čempiones.

Paldies meitenēm par labajām emocijām, tā turēt!
Aldis Upenieks

21. februārī Preiļos noskaidros
čempionus zolītē

Ar mērķi popularizēt zolītes spēli un noskaidrot
labākos zolītes spēlmaņus, 21. februārī Preiļu 1. pa -
mat  skolā norisināsies Preiļu novada 2015. gada atklā -
tais čempionāts zolītē. Sacensību sākums plkst. 10:30.
Čempionātā aicināti piedalīties visi interesenti, neat -
karīgi no dzīvesvietas, kuri pieteiksies līdz sacensību
sākumam. Turnīrs noritēs pēc sistēmas – 8. kārtās pa
24 partijām.

Labākie spēlmaņi tiks apbalvoti ar Preiļu novada
domes, AS «Aldaris» un SIA «Cido Grupa» specbalvām.

Ar turnīra nolikumu var iepazīties www.preili.lv.
Sīkāka informācija pie čempionāta organizatora
E.Upenieka pa tālruni 29858310.

Jolanta Rubine

SPORTS

Šī diena lai Tev skaistāka par citām, Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Šī diena tikai reizi gadā aust, Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS  janvārī dzimušoS penSionāruS:
Viktoru Beļikovu, Tatjanu Indrinu, Heoniju Kuzņecovu, Anastasiju

Raibo, Jakovu Rudzeišu, Klimentiju Stoļarovu, Jāni Šņepstu, Vene -
randu Zaozersku, Vladislavu Čivkuli, Antoninu Kivlenieci, Jekate -

rinu Klimenko, Leontīnu Pudži, Stepanidu Pugaču Preiļos,
Jefimu Fadejevu, Polijektu Ņikiforovu, Luciju Gribušku,
Vero niku Jeļnikovu Preiļu pagastā, Ligitu Popenkovu Aizkalnes
pagastā, Staņislavu Jurkjāni Pelēču pagastā, Antoņinu Anspoku

un Jāni Kotānu Saunas pagastā. 
SVEI CIENS VI SIEM PÂRÇJIEM PEN SI ONÂRIEM, 

DZI MUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Kultūras centra pasākumi februārī
v 6. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu novada lauk-

saimnieku un uzņēmēju Gada Lielā Balle
v 7. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Valentīndienas ieskaņā

franču – latviešu dueta koncertuzvedums «VIŅŠ un VIŅA». Biļe -
šu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē. Biļešu cenas:
EUR 3.00; EUR 4.00; EUR 5.00

v 7. februārī plkst. 20.00 Salas pamatskolā 9. klases vakars
«Lai būtu tā!»; plkst. 22.00 balle, spēlē Ainārs Lipskis. Ieeja uz
balli – EUR 3.00

v 7. februārī plkst. 9.00 Pelēču  KN Zemledus makšķernieku
sacensības komandām

v 7. februārī plkst. 22.00 Pelēču  KN jauniešu diskotēka.
Ieeja – EUR 2

v 13. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas 87. dzim -
šanas dienas sarīkojums. Preiļu novada tautas mākslas kolektīvu
concerts. Ieeja – brīva

v 17. februārī plkst. 12.00 Saunas TN Meteņdienas pasā -
kums Preiļu novada senioriem «Aizgavēnī ciemos braucu, pīrā -
dziņi kulītē». Ieeja – brīva

v 21. februārī plkst. 20.00 Saunas TN Baltinavas dramatiskā
kolektīva «PALĀDAS» izrāde. Ieeja – EUR 3.00

v 21. februārī plkst. 12.00 Pelēču KN Ziemas prieku pilienu
kauss bērniem

v 21. februārī plkst. 15.00 Aizkalnes TN Baltinavas drama tiskā
kolektīva «PALĀDAS» izrāde «Ontons i Anne» - komēdija «On -
tons izaklaidej». Ieeja par ziedojumiem, vēlamā summa – 2.50

v 24. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN Izklaidējoša cirka prog-
ramma: klaunu šovs «OKI–DOKI», dažādi dzīvnieki, burvju
triki, žonglieris. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama
kasē. Biļešu cenas: EUR 1.00 – skolēniem un pensionāriem,
EUR 2.00 – pieaugušajiem

v 25. februārī plkst. 14.00 Preiļu KN Gatavojamies skolēnu
Dziesmu un deju svētkiem! Skolu jaunatnes deju kolektīvu ska -
tes koncerts. Ieeja – brīva

v 26. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Profesionālā pūtēju
orķestra «RĪGA» koncerts

v 28. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN VIKTORS KOZLITINS
/baritons, ģitāra / «MŪSU JAUNĪBAS DZIESMAS». Programmā:
I. Dunajevska, N. Bogoslovska, A. Pahmutovas, M.Tariverdijeva,
A. Babadžanjana, A. Petrova, R. Paula, I. Kalniņa skaņdarbi. Bi -
ļe šu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē. Biļešu cenas:
EUR 4.00; pensionāriem un skolēniem – EUR 3.00
Plâ nâ ir ie spç ja mas iz mai òas, lû dzam se kot pa sâ ku mu afi ðâm!

Preiļu 
Novada VÇSTIS

Preiïu novada domes 
in formatî vais izdevums 

lat vie ðu un krievu va lodâ. 
Adrese: Rai òa bulvâris 19,

Preiïi, LV–5301. 
Metiens – 5000 eks. 

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka»,
Rç zek nç, Baz nîcas ielâ 28.

Atbil dîgâ par izdevumu
Maija Paegle, tâlr. 65322766, 
maija.paegle@preili.lv.

Preiļu NVO centrs aicina uz kursiem
Biedrība «Preiļu NVO centrs» turpina grupu komplektēšanu

šādos maksas kursos: 
4 Grāmatvedība no 0 līdz bilancei (72 h)
4 Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošana (6h)  
4 Angļu valoda 1. un 2.  līmenis (56 h)
4 Franču valoda (36 h)
4 Angļu valoda 9. un 12. klašu audzēkņiem (gatavošanās

eksāmenam)
Sīkāka informācija un pieteikšanās personīgi Preiļos,

Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā,  
vai pa tālruņiem 65321603 vai 28340855.

Aicinām apgūt datora un interneta lietošanas prasmes

Preiļu Galvenā bibliotēka aicina ikvienu interesentu apgūt datora
un interneta lietošanas pamatprasmes. Bezmaksas apmācības
notiks, sākot ar 10. februāri. 

Apmācības notiks latviešu un krievu valodā. 
Pieteikties apmācībām var līdz 2. februārim Preiļu Galvenajā 

bibliotēkā (Kārsavas ielā 4) vai pa tālr. 65381230, m. t. 29991263. 

Preiļu Sieviešu klubs aicina
atsaukties tos vecākus, kuri
neieradās uz Ziemassvētku pa-
sākumu mazajiem preilēniešiem
pērnā gada 21. decembrī, lai
saņemtu bērnam paredzēto dā-
vaniņu.

Dāvanas var saņemt 
Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā. 

Līdzi jāņem ielūgums. 

Neskaidrību gadījumā 
zvanīt pa tālruni 26636243 

Inetai Liepniecei.

Aicina pieteikties meistarus remontdarbu veikšanai
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība «Liesma» aicina

pieteikties meistaru brigādes daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu
kosmētisko remontdarbu veikšanai. 

Ar darba apjomu un māju kāpņu telpu tehnisko dokumentāciju var
iepazīties sabiedrības valdē Rēzeknes ielā 22-35, Preiļos, iepriekš
sazinoties pa tālruni 29189041 vai 65321588.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2015. gada 16. februārim.
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Preiļu novada domes saistošie noteikumi
1.

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2014. gada 23.oktobra sēdes lēmumu, 

protokols Nr.11., punkts 3.7.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi nr.2014/18
«Grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos 

«Preiļu novada pašvaldības nolikums»»
Izdoti pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu. 

1. Izdarīt Preiļu novada 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2009/01 «Preiļu
novada pašvaldības nolikums» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1.8. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
«9.1.8. Medību koordinācijas komisija».
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:
«17. Dome no deputātu vidus ar klātesošo deputātu balsu vairākumu balsojot ievēlē

Do mes priekšsēdētāja vietnieku. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats nav algots.»
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
«18. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
18.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa

uzdevumā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
18.2. veic citus uzdevumus saskaņā ar šo nolikumu, Domes lēmumiem vai Domes

priekšsēdētāja rīkojumiem.»
1.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
01.10.2014. Preiļi

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2014/18 projektam 
««Grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos 

«Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

2.
Apstiprināti ar Preiļu novada domes 

2014. gada 28.augusta lēmumu
protokols Nr.9, punkts 4,

un 2014.gada 23.oktobra lēmumu 
protokols Nr.11., punkts 3.8.  

Preiļu novada domes saistošie noteikumi nr.2014/14
NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta trešo
daļu, likuma «Par pašvaldībām» 41.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.574 «Licencētās amartierzvejas – makšķerēšanas –
kārtība» 13.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Pelēču ezers (platība 82,00 ha) atrodas Preiļu novada Aizkalnes pagasta admi -

nistratīvajā teritorijā. 

2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu Pelēču ezers ir publiskais ezers, kurā
zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Pelēču ezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta
2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.574 «Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas -
kārtība» un Ministru kabineta 2009.gada 22. decembra noteikumiem Nr.1498 «Makšķerēšanas
noteikumi».

4. Licencētā makšķerēšana Pelēču ezerā tiek ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu
reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju
krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī
iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

5. Licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā organizē Preiļu novada dome (reģistrācijas
Nr.90000065720; juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV - 5301; tālr.
65322766), turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs. 

6. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā nosaka licencētās makšķerēšanas
kārtību un licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un pakalpojumus, kā arī
atbildību par šīs kārtības pārkāpumiem. 

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
7. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Pelēču ezera platībā (karte ir šī Nolikuma

pielikums Nr.1A). 
8. Makšķerēšana Pelēču ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada

14.oktobra noteikumiem Nr.574 «Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība un
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr.1498 «Makšķerēšanas
noteikumi», ievērojot nosacījumu, ka ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām. 

9. Makšķerēt Pelēču ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis un
tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm, personu
apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot invalīdus) –
arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas
vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

3. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem
10. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, kuras platums gar Pelēču ezeru ir 10 m.
11. Tauvas joslā aizliegts: 
11.1. iebraukt ar automašīnām;
11.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur to ir atļauts darīt ar līdzi

atvestu kurināmo;
11.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;
11.4. piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus atkri-

tumus;
11.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu. 
12. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem –

īpašās stāvvietās, vai uz valsts nozīmes ceļiem. 
13. Kontrolējošās institūcijas (personas) var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt

atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.

4. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits 
un maksa par makšķerēšanas licencēm

14. Makšķerēšana Pelēču ezerā atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:

15. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots. Gada, mēneša, vienas dienas un bez mak -
 sas gada licences derīgas licencēs norādītajos termiņos makšķerēšanai no ledus, no krasta
vai laivas. 

5. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
16. Bezmaksas gada licences paredzētas:
16.1. personām vecumā līdz 16 gadiem;
16.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
16.3. 1. un 2. grupas invalīdiem;
16.4. politiski represētām personām;
16.5. Pelēču ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, 
17.Lai saņemtu bezmaksas licenci šo Noteikumu 16.1. – 16.5. apakšpunktā minētajām

personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums licencētās makšķerēšanas organizētājam un
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī dokumenti, kas pamato bezmaksas licences
saņemšanu. 

6. Licences saturs un noformējums
18. Visu veidu licencēm jābūt noformētām atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.
19. Visās licencēs (paraugi šī Nolikuma pielikumos Nr. 2A - H) tiek norādīts:
19.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs;
19.2. licences nosaukums (veids);
19.3. licences derīguma termiņš;
19.4. makšķerēšanas vieta (Pelēču ezers); 
19.5. licences numurs;
19.6. licences cena;
19.7. makšķernieka vārds un uzvārds, paraksts;
19.8. licences izsniedzēja paraksts un zīmogs.
20. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas

nolikumu.
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21. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņemot vērā

to veidu un maksas lielumu par makšķerēšanas licencēm.
22. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:
22.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autorizējoties caur internetbanku

vai ar elektronisko parakstu);
22.2. e-pasta adrese;
22.3. licences derīguma termiņš;
22.4. licences veids;
22.5. licences cena;
22.6. makšķerēšanas vieta.

7. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
23. Licenču izplatīšanu darbdienās veic: 
23.1. Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301,

tālr.65322766, darba dienās no plkst. 9.00 - 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
23.2. Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritoriālā pārvalde, Raiņa iela 5, Aizkalne,

Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, tālr. 65329279, darba dienās no plkst. 9.00 –
12.00 un no 13.00 -16.00; 

23.3. Preiļu novada Pelēču pagasta teritoriālā pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču
pagasts, Preiļu novads, LV-5320, tālr.65326700, darba dienās no plkst. 9.00 - 12.00 un no
13.00 -16.00. 

23.4. Licences (izņemot bezmaksas licenci) var iegādāties elektroniski, tuvāka infor -
māci ja Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv., sadaļā Pašvaldība un
www.epakalpojumi.lv.

24. Preiļu novada dome var slēgt līgumus ar citām juridiskām personām par licenču
izplatīšanu, par ko plašsaziņas un citos informatīvajos materiālos tiek sniegta atsevišķa in-
formācija.

8. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums 
25. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 30 % reizi pusgadā pārskaitāmi

valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
26. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 70 % paliek licencētās makšķerēšanas

organizētājam, kas tiek izlietota licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu pa-
pildināšanai, makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas Nolikuma prasību ievērošanas
kontroles grupas finansēšanai, licenču realizētājiem.

9. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
27. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā

formā (loms kilogramos, zivju skaits vai svars pa sugām), vajadzības gadījumā pārnesot
ierakstus uz atsevišķas lapas. Interneta vietnē e-pakalpojumi iegādātās licences īpašnieks
pēc makšķerēšanas lomu var reģistrēt arī portālā e-Loms.

28. Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites
tabulām 10 darba dienu laikā pēc licences termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās
vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, vai nosūtīt skanētā
veidā uz e-pastu dome@preili.lv.

29. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesnieg -
šanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, var tikt liegta
iespēja turpmāk (pašreizējā un nākošajā gadā) iegādāties jebkura veida licences
makšķerēšanai. 

30. Katru ceturksni licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina atgriezto licenču,
kā arī pārskata par realizētajām licencēm (tai skaitā interneta vietnē) un licencētās makšķe -
rēšanas rezultātiem (tai skaitā interneta vietnē) nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku
ve selības un vides zinātniskajā institūtā «BIOR», kas apstrādā un apkopo iegūto infor -
māciju. 

10. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

31. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
31.1. Sniegt informāciju oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis», Preiļu novada lai k -

raks tā un Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv par pašvaldību saistošajiem noteikumiem
par licencēto makšķerēšanu un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Pelēču
ezera piekrastē;

31.2. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī Nolikuma 7. punktu;
31.3. Realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
31.4. Nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences,

kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī Nolikuma 8. punktā noteiktajām prasī-
bām;

31.5. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pār -
skatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā, par katru iepriekšējo pusgadu –
attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda
dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas
licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par
pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu;

31.6. Uzskaitīt izsniegtās makšķerēšanas licences (licenču paraugi 2A – 2D) īpašā
licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

31.7. Licencētās makšķerēšanas organizētājs nozīmē atbildīgo personu, kura pēc Valsts
vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā
iesniedz Valsts vides dienestam informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes ap-
saimniekošanā, tai skaitā par šī Nolikuma 11. punktā paredzētiem pasākumiem zivju
resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā; 

31.8. Uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam «BIOR» saskaņā ar Nolikuma 9.4.
punktu; 

31.9. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu;
31.10. Veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu. 

11. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

32. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot normatīvos aktus, zinātniskās re-
komendācijas un 2004. gada 5. oktobra Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības
pārvaldes apstiprinātos Pelēču ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, 2014.-
2016. gadā īsteno pasākumu plānu Pelēču ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai
un aizsardzībai: 

32.1. ne retāk, kā reizi trijos gados, papildināt līdaku krājumus vidēji par 40 000 gaba -

liem un/vai zandartu krājumus vidēji par 8000 gabaliem, atbilstoši pašvaldības finan siāla -
jām iespējām;

32.2. regulāri apkarot malu zvejniecību;
32.3. pastāvīgi pārbaudīt makšķerēšanas karšu un licenču esamību;
32.4. veikt vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma prasību ievērošanas

kontroli. 

12. Licencētās makšķerēšanas kontrole
33. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu

ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides
inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī Preiļu novada pašvaldības
pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas
noteikumu ievērošanas kontrolē atbilstoši kompetencei piedalās arī Valsts un/vai pašval -
dības policija, Zemessardze, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

34. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši
kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts ieņēmumu
dienests. 

13. Noslēguma jautājums
35. Šis Nolikums stājas spēkā pēc saskaņošanas Zemkopības ministrijā, Pārtikas

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā «BIOR», Valsts vides die -
nestā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un apstiprināšanas ar Preiļu
novada domes saistošajiem noteikumiem likuma «Par pašvaldībām» 45. panta noteiktajā
kārtībā.

14. Nolikuma pielikumi
36. Pelēču ezera karte (Pielikums Nr.1);
37. Licenču paraugi (Pielikums 2 – 5);
38. Makšķernieka lomu uzskaites tabula (Pielikums Nr.6);
39. Nolikuma saskaņojumu lapa ar institūcijām (Pielikums Nr.7).

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs

Pielikums Nr. 1.

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/14
«NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā»

Pelēču ezera karte
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Pielikums Nr. 2. 

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/14
«NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā»

Pielikums Nr. 3. 

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/14
«NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā»

Pielikums Nr. 4. 

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/14
«NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā»

Pielikums Nr. 5.

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/14
«NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā»
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Pielikums Nr. 6. 

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/14
«NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā»

Makšķernieka lomu uzskaites tabula

Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām
10 darba dienu laikā pēc licences termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī
nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, vai ieskanētā veidā uz 
e-pasta adresi dome@preili.lv, vai arī reģistrēt portālā e-loms.

• Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas
gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turp -
māk (pašreizējā un nākošajā gadā) iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai. 

Makšķernieks _________________________
(vārds, uzvārds)

Paraksts ______________________________

Pielikums Nr. 7. 

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/14
«NOLIKUMS 

Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā
Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014.–2016. gadā»

Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā Preiļu novada Aizkalnes pagasta
teritorijā 2014. – 2016. gadā

Saskaņojumu lapa:
Zemkopības ministrija

2014. gada _____. __________________

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts «BIOR»

2014. gada _____. __________________
Valsts vides dienests

2014. gada _____. __________________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2014. gada _____. __________________

Preiļu novada domes priekšsēdētājs
2014. gada _____. __________________

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes 
2014. gada 22. decembra sēdes lēmumu, 

protokols Nr. 16, punkts 1.10    

Preiļu novada domes saistošiem noteikumiem nr. 2014/18
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā»

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

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Šie noteikumi nosaka nodokļu maksātāju kategorijas, kuriem pienākas nekustamā

īpašuma nodokļa atvieglojumi, kā arī kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi nodokļa maksātājiem Preiļu novadā.

2. Nekustamā īpašuma administrēšanu veic Preiļu novada domes (turpmāk – Dome) ne-
kustamā īpašuma daļa.

II. Nodokļa maksātāju kategorijas,
kam pienākas nodokļa atvieglojumi un atvieglojumu apmērs

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot:
3.1. maznodrošinātām personām par īpašumā esošām ēkām, ja nodokļu maksātājs

dekla rējis savu dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā un neveic saimnie -
cisko darbību nekustamajā īpašumā – 50% apmērā;

3.2. nestrādājošām vientuļām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti par īpa -
šumā esošu zemi un ēkām, ja nodokļu maksātājs deklarējis savu dzīves vietu Preiļu novada
administratīvajā teritorijā un neveic saimniecisko darbību nekustamajā īpašumā – 50% ap-
mērā.

3.3. daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 4 un vairāk nepilngadīgi bērni par īpašumā esošu
zemi, ja nodokļu maksātājs deklarējis savu dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā
teritorijā un neveic saimniecisko darbību nekustamajā īpašumā – 50% apmērā

3.4. Juridiskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – par īpašumā esošu
nekustamo īpašumu, kurā notiek saimnieciskā darbība – 25 % vai 50% apmērā, ja nodokļu
maksātājs atbilst visām šādām pazīmēm:

3.4.1. Netiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžetu līdzekļiem;
3.4.2. Nekustamajā īpašumā nodarbināto Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā

taksācijas gadā ir 10 (desmit) un vairāk;
3.4.3.Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā

nav samazinājies, bet ir pieaudzis par 1–4 (no viena līdz četriem) strādājošiem (25 % atlaide).

3.4.4.Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā
nav samazinājies, bet ir pieaudzis par 5 (pieciem) un vairāk strādājošiem (50 % atlaide).

3.5. Zemes īpašniekiem, kuri noslēguši zemes nomas līgumu ar pašvaldību, ja uz
Iznomātājam piederošas zemes vienības atrodas pašvaldības īpašumā esošas ēkas (būves) –
50 % apmērā (par nomas objektu). 

4. Šo noteikumu 3. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju katego -
rijām var piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja maksātāji:

4.1. ir nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem
pilnā apmērā;

4.2. iesnieguši šo noteikumu 5. un 6. punktā noteiktos dokumentus un/ vai dokumetu
kopijas;

4.3. uztur nekustamo īpašumu kārtībā.

III. Kārtība, kādā nodokļu maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus
5. Nodokļu maksātājam jāiesniedz Domē iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumu piešķiršanu (iesnieguma veidlapa – šo noteikumu pielikums Nr. 1 – fiziskām
personām vai Nr. 2 – juridiskām personām).

6. Iesniegumam jāpievieno dokumenti:
6.1. invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), šo noteikumu punktā 3.2. minētajai

nodokļu maksātāju kategorijai.
6.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par juridiskās personas uzņēmumā nodarbināto

skaitu iepriekšēja taksācijas gada 1.janvārī un tekošā gada 1.janvārī šo noteikumu 3.4.
punktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai.

6.3. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par juridiskās personas nodokļu nomaksu šo
noteikumu 3.4. punktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai.

7. Ziņas par personas ģimenes stāvokli un deklarēto dzīves vietu Dome iegūst no
pašvaldības rīcībā esošā Iedzīvotāju reģistra.

8. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegums kopā ar pievie -
notajiem dokumentiem iesniedzams, sākot ar kalendārā gada 1. janvāri līdz 31. maijam.

8.1. Ja iesniegums iesniegts laikā no 1.janvāra līdz 31. janvārim, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu kalendāro gadu.

8.2. Ja iesniegums iesniegts no 1.februāra līdz 31. maijam, nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums tiek piemērots par otro pusgadu.

9. Ja vienam nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam pienākas vairāki nodokļu at -
vieglo jumi, piešķirams  tikai viens no tiem pēc nodokļu maksātāja izvēles.

10. Iesniegumus, kas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu iesniegti Domē, 5 (piecu) dar -
ba dienu laikā izskata un pārbauda nekustamā īpašuma daļas speciālisti un sagatavo lē-
mumprojektu izskatīšanai Domes finanšu komitejā.

11. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Dome,
pamatojoties uz fimanšu komitejas atzinumu.

12. Atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var pārsūdzēt pēc
piekritības Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi
13. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā LR likumā «Par pašvaldībām» 45.pantā no teik -

tajā kārtībā.
14. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Preiļu novada domes 2009.

gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 2009/05.
Novada domes priekšsēdētāja M. Plivda 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Preiļu novada domes 2014. gada 22. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 2014/18
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā»

Novada domes priekšsēdētāja M. Plivda 
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ВЕСТИ Прейльского
Края

АО «Прейлю сиерс» открывает 
новую линию порошка сыворотки

16 января Прейльский край
с рабочим визитом посетила
Министр образования и науки
Марите Сейле. 

Первая часть визита прошла
в Прейльской 1 основной школе.
Министр встретилась с педаго-
гами и руководством школы, оз -
накомилась с работой учебного
заведения, присутствовала на
уроке математики в 6-7 классах
и на уроке в 9 классе. Визит про -
должился в думе Прейльского
края. В беседе участвовал депутат
12 Сейма Алдис Адамовичс, ру-
ководители учебных заведений
Прейльского края, депутаты ду -
мы, руководство и специалисты
Управления образованием Прей-
льского края. В завершение ви -
зита министр ознакомилась с
работой Прейльской Государст-
венной гимназии и Прейльского
филиала Рижского техникума
ту ризма и творческой индустрии. 

Во время визита обсуждали
планируемую модель оплаты
труда педагогов, систему оцени-

вания работы учителей, содер-
жание стандартов образования
в государстве, информационные
технологии на уроках, непре-
рывное образование, введение
урока пения в школах, ставки
школьных психологов.

Министр поддержала содер-
жание маленьких школ по месту
жительства детей, создание силь-

ных средних школ, финансиро-
вание образования по интересам.
Марите Сейле призналась, что
думая об упорядочении системы
образования в государстве, прио-
ритетным всегда будет обес-
печение полноценных возмож-
ностей для детей и на втором
месте – мысль об учителях.

Майя Паэгле

Министр образования и науки Марите Сейле посетила Прейли

Социальная служба Прейльского края  объявляет конкурс 
(на определённое время) на вакантную должность

РУКОВОДИТЕЛЬ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА 
Требования к претендентам:
u высшее профессиональное образование второго уровня или академическое 

высшее образование (в соответствии с 3 частью 17 статьи Закона о социаль-
ных услугах и социальной помощи);

u желателен практический опыт в работе с различными социальными группами;
u знание нормативных актов социальной сферы;
u знания и практический опыт в ведении различных групп по интересам;
u знания государственного языка на высшем уровне (устного и письменного);
u отличные знания русского языка (устного);
u навыки работы на компьютере (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet);
u хорошие навыки речи и коммуникации, умение аргументировать своё мнение, 

влиться в коллектив;
u хорошие организаторские способности, самостоятельность в работе, целе-

устремлённость.
Основные обязанности:
u оказывать содействие и помощь клиентам Дневного центра, чтобы совершен-

ствовать их социальные навыки, совместно искать ресурсы и решения конкретных
социальных проблем, предоставляя индивидуальные и групповые консультации, 
помочь восстановить возможности социального функционирования клиентов 
и способствовать их интеграции в общество;

u организовывать индивидуальные занятия и занятия групп по интересам;
u сотрудничать с общественными организациями, представляющими целевые группы.

Мотивационное письмо, CV и копии документов об образовании
претенденты до 2 февраля 2015 года (включительно) должны по дать
делопроизводителю Социальной службы Прейльского края, на ул.
Аглонас 1а, в запечатанном конверте, адресовав на конкурс «На ва-
кантную должность – руководитель Дневного центра».

Дополнительная информация по телефону 28638567 (Диана
Вуцане) или по э-почте diana.vucane@preili.lv.

Дума Прейльского края
объявила конкурс идей «О
разработке сувениров, харак-
терных Прейльскому краю». 

Сувенир Прейльского края
должен отвечать нескольким
требованиям. Форма сувенира
должна быть простой, но одно-
временно привлекающей вни-
мание, инновативной, привле-
кательной и используемой в раз-
личном масштабе. Изготовители
сувенира должны использовать
надпись «Прейльский край». Су-
вениры могут быть изготовлены
из различных материалов. Работы
на конкурс можно представить
как в виде эскиза на листе фор-
мата А4, так и в уже готовом
виде, отражающем замысел ав-
тора. К работе необходимо при-
ложить краткое описание и дан-
ные автора: имя, фамилия, воз-

раст, контактная информация. 
Конкурсные работы оценит

жюри, принимая во внимание
оригинальность идеи, визуальную
привлекательность и восприятие
сувенира, его соответствие Прей-
льскому краю. Три самые лучшие
работы будут опубликованы на
домашней странице Прейльского
края www.preili.lv, где за них
смогут проголосовать жители.
Голосование на домашней стра-
нице края продлится с 1 марта
2015 года до 15 марта 2015 года.
После утверждения результатов
голосования, дума Прейльского
края заключит с победителем
конкурса договор о дальнейшем
сотрудничестве. Предусматри-
вается продавать сувениры в
различных местах торговли, рас-
пространять на туристических
выставках, дарить гостям края,

способствуя узнаваемости Прей-
льского края.  

Призовой фонд конкурса –
225 евро, 1 место – приз 100
евро, 2 место – приз 75 евро и 3
место – 50 евро. В конкурсе
могут участвовать физические
и юридические лица. Работы на
конкурс принимаются до 27
февраля этого года в Прейльской
краевой думе (бульвар Райниса,
19, Прейли, Прейльский край,
LV- 5301).

С положением конкурса мож-
но ознакомиться на домашней
странице края www.preili.lv.
Дополнительные пояснения о
ходе конкурса можно получить
по телефону 29116431 или по 
э-почте tic@preili.lv.

Майя Паэгле, специалист
думы Прейльского края 

по связям с общественностью

До этого «Прейлю сиерс»
производил порошок из обрата
и сладких соков, но при помощи
производственных технологий
новой линии будет получен
новый продукт, который во всём
мире используют для производ-
ства детского питания. 

Открытие новой линии для
предприятия стало значимым
событием. Оборудование пред-
приятия самое современное не
только в Латвии, но и во всех
странах Балтии. Новый продукт
будет с повышенной добавлен -
ной стоимостью, и в планах
предприятия экспорт порошка
сыворотки в Китай. Новое про-
изводство позволит предприятию
повысить объёмы экспорта и за-
купок молока.

В установку новой линии АО
«Прейлю сиерс» вложил инвести -
ции в размере более 4 мил лио -
нов евро - как собственное фи-
нансирование, так и ссуда банка. 

Прейльский и Риебиньский край готовится 
к новому туристическому сезону

С новыми идеями, надеждами и позитивным взглядом на
прошедший год, ЦТИ Прейльского и Риебиньского края начал
готовиться к новому туристическому сезону. В январе сотрудники
ЦТИ представляют Прейльский и Риебиньский край в Нидер-
ландах (Utrehta) и Литве (Вильнюс), в апреле будем на между-
народной туристической выставке в Белоруссии (Минск).

Выставка, к которой готовимся, уже совсем скоро – «BALTTOUR»,
которая проходит в Риге в начале февраля (в этом году с 6 по 8
февраля). В настоящее время печатается туристический буклет
формата А5 о возможностях туризма двух краёв, заключен договор
и ведётся работа над созданием новой домашней страницы, которая
предусматривает получение информации на смартфонах, а также, в
интерактивном киоске туризма, который установлен в Прейли на
бульваре Райниса. Просим быть отзывчивыми на приглашения пре-
доставить информацию о себе, чтобы мы могли указать объективную
информацию о Вас. 

Прошедший год был первым, когда представители туризма
Прейльского и Риебиньского края работали вместе, предоставляя
информацию о краях в Центре туристической информации в
Прейли на улице Карсавас, 4. Количество туристов, обратившихся в
ЦТИ увеличилось на 15,5%, по сравнению с 2013 годом.

Увеличилось и число людей, посетивших туристические объекты
и места для ночлега. В Риебиньском крае – на 27%, в Прейльском
крае – на 2%. И в ЦИТ, и на предприятия туризма обращались ино-
странные туристы (примерно 15%), главным образом из соседних
стран – России, Белоруссии, Литвы, Эстонии, а также, из Германии,
Великобритании и Нидерландов. 

Центр туристической информации благодарит всех партнёров
по сотрудничеству за идеи и содействие в прошлом туристическом
сезоне, желаем плодотворного Нового года! Всегда ждём Вас с
идеями и предложениями в ЦТИ Прейльского и Риебиньского края
в Прейли на ул.Карсавас, 4, тел. 65322041, 29116431, 22339980,
tic@preili.lv.

Ивета Шнепсте,
организатор туризма в Риебиньском крае

Начался конкурс разработки сувениров, характерных Прейльскому краю

В конце прошлого года в АО «Прейлю сиерс» торжественно
открыта новая современная производственная линия, на
которой из молочной сыворотки будет производиться демине-
рализованный порошок сыворотки.

Приглашаем предпринимателей 
и сельскохозяйственников на большой Бал года

6 февраля в 19.00 часов в Прейльском доме культуры состоится
Большой Бал года сельскохозяйственников и предпринимателей
(со столиками). На мероприятии наградят самых крупных на-
логоплательщиков в крае в 2014 году. 

Приглашаем предпринимателей и сельскохозяйственников подать
заявки на участие до 30 января по телефону 26636243 (консультант
по вопросам предпринимательства Инета Лиепниеце) или по
телефону 29426188 (специалист по вопросам развития села Элза
Сподра Элсте). Ждём Вас на мероприятии!
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ВЕСТИ Прейльского Края

В конце декабря прошедшего года пятьдесят
лет совместной жизни отметили Регина и Михаил
Агурьяновы. Председатель Прейльской краевой
думы Марута Пливда пожелала юбилярам
долгих лет жизни, крепкого здоровья и любви.

Регина и Михаил Агурьяновы сказали друг
другу слово «да» в Прейльском отделении ЗАГСа
26 декабря 1964 года. Оба юбиляра родились в
Прейльском районе, здесь же, в Прейли, закончили
среднюю школу, познакомились, полюбили друг
друга и создали семью, пуская корни всё глубже в
родном краю.

В семье Агурьяновых выросли двое детей –
сын Виктор и дочь Нина. Заботу и любовь сейчас
дарят внукам – Владиславу, Янису и Дите. За ус-
пехами внуков бабушка и дедушка следят издалека,
поскольку оба живут в Ирландии, а внучка Дита
учится в Даугавпилсской 12-й средней школе. 

По профессии Регина – мастер по производству
масла, много лет проработала на Прейльском сыр-
заводе, позже – на должности старшего экономиста
в Государственной службе занятости. Михаил боль -
ше работал на руководящих должностях – был ди-
ректором кинодирекции Прейльского района, ди-
ректором Прейльского домоуправления, председа-
телем Прейльской городской думы, директором
Прейльского льнозавода, несколько созывов был
депутатом Прейльской городской думы. За добро-
совестную работу Регина и Михаил неоднократно

получали награды самоуправления. 
Корни Регины и Михаила – в деревне, и все со-

вместные годы они усердно работали в хозяйстве
родителей и на своём небольшом участке. Это
было и остаётся до сих пор их увлечением и люби-
мым делом – вместе с детьми благоустроить среду,
в которой живут, семейные владения. Регина и Ми-
хаил признаются, что особого рецепта для счастливой
семейной жизни нет, нужно уметь уступать, и это
должны делать обе стороны.

Майя Паэгле

Золотую свадьбу отмечают Регина и Михаил Агурьяновы

Учащиеся Прейльской 2 средней
школы рады переменам в школе

12 декабря работники, воспитанники Прей-
льской 2 средней школы и прибывшие гости
отметили завершающий этап реновации школы. 

В заключительном мероприятии приняли
участие депутат 12 Сейма ЛР Алдис Адамовичс,
руководство Прейльской краевой думы и вовле-
чённые в проект сотрудники, представители Управ-
ления образованием Прейльского края, бывший
директор Прейльской 2 средней школы Олег Хлеб -
ников, а также, коллектив и учащиеся учебного за-
ведения. Присутствующим был представлен концерт,
подготовленный педагогами и учениками школы,
звучали слова благодарности и пожелания.

Директор школы Надежда Хлебникова вернулась
в недавнее прошлое и рассказала о ходе реа -
лизации проекта, а также, выразила благодарность
руководству думы Прейльского края за поддержку
и помощь в осуществлении проекта. После завер-
шения проекта школа стала не только визуально
привлекательнее, но и повысилась её энергоэффек -
тив ность. Изменениям в школе особенно рады
ученики, позитивные отзывы которых звучали на
мероприятии. 

В рамках мероприятия, Надежде Хлебниковой
была вручена Благодарность Прейльского края за
вклад в образование и воспитание молодёжи, ус-
пешную реализацию проекта улучшения школьной
среды, а также, Благодарственная грамота ООО
«RERE 04» за успешное сотрудничество в сфере

развития инфраструктуры учебных заведений
Прейльского края. 

Работы по реновации учебного заведения вы-
полняла фирма ООО «RERE04», реализуя проект
Европейского фонда регионального развития №
3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 «Развитие ин-
фраструктуры учебных заведений Прейльского
края», мероприятие «Развитие инфраструктуры
Прейльской 2 средней школы (в том числе, при-
обретение стационарного оборудования), утепление
фасада, благоустройство окрестностей». Расходы
на реконструкцию составили 338 744,63 евро (без
НДС). В рамках проекта выполнена реновация зда -
ния – утеплён и облицован фасад, заменены окна,
двери, полы, потолки, отремонтированы внутренние
помещения, восстановлены внутренние и внешние
сети, а также, благоустроена территория школы.

Иоланта Рубине,
редактор содержания домашней страницы

думы Прейльского края

Информация полиции самоуправления 
о результатах работы в декабре прошедшего года

Полицией самоуправления Прейльского  края в декабре прошлого
года за констатированные административные нарушения составлено
32 протокола административных нарушений, из них: за употребление
алкогольных напитков в общественных местах или нахождение в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – 15 про-
токолов, за употребление алкогольных напитков несовершеннолетними
– 1 протокол, за административные нарушения дорожного движения
– 6 протоколов,3 протокола составлены за несоблюдение ограничений
курения, 2 – за проживание без декларированного места жительства.
Полиции самоуправления пришлось составить 3 протокола за про-
живание без действительного удостоверяющего личность документа,
1 протокол – за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком, 1
протокол – за нарушение правил хозяйствования отходов.

В течение месяца получена и обработана информация о разного
вида нарушениях безопасности и общественного порядка на адми-
нистративной территории края – 52 вызова и заявления, рассмотрены
заявления физических и юридических лиц и даны ответы в 10 случаях.

В процессе работы подготовлены и высланы различного вида ад-
министративные материалы учреждениям, юридическим и физическим
лицам – 35, совместно в должностными лицами Прейльского отде -
ления управления Латгальского региона государственной полиции
проведены 11 мероприятий по обеспечению безопасности и обществен -
ного порядка на административной территории Прейльского края. 

Янис Трубачс, 
начальник полиции самоуправления Прейльского края

Об изменениях в доступности услуг SEB банка
Десять лет назад банки волновались, как уменьшить очереди в

филиалах, чтобы людям не нужно было долго ждать. Сейчас
ситуация изменилась. Для клиентов важнее получить необходимую
услугу удобно и быстро, и это чаще всего каждый может сделать у
себя дома или на рабочем месте, используя интернетбанк, или вос-
пользовавшись банкоматом и оставляя необходимость обращаться
в филиал банка лишь для решения сложных вопросов.

Данные SEB банка свидетельствуют, что в настоящее время
99% расчётов производится в интернетбанке и по другим электронным
каналам, и только 1% расчётов выполняется в филиалах банка. Ко-
личество человек, в 2014 году посетивших филиалы SEB банка, по
сравнению с предыдущим годом, уменьшилось в среднем на 35– 40%.
К тому же, в Прейльском филиале в прошлом году обслужили на
36% меньше клиентов по сравнению с 2013 годом. Видимо, клиенты
SEB банка всё чаще выбирают другие каналы, поскольку одновременно
на 27% возросло число звонков, поступивших в Клиентский центр и
на 15% выросло количество вопросов, полученных по э-почте.

В связи с изменениями, филиал SEB банка в Прейли прервёт
работу с 6 февраля этого года. SEB банк и в дальнейшем будет
обеспечивать обслуживание счетов клиентов как было до этого. В
Прейли и в дальнейшем клиентам будут доступны:

• банкоматы для совершения сделок с наличностью: выбрать
деньги, проверить остаток счёта и последние выполненные
действия, оплатить счета;

• терминалы интернетбанка – пользуясь интернетбанком, клиенты
могут получить широкий спектр повседневных услуг: выполнить
платежи, проверить ход их выполнения, получить информацию о
своих сделках – остаток счёта, выполненные расчёты с картой, де-
позитами и кредитами, лизинг, вклады и ценные бумаги, заказать
замену платёжной карты (если имеющаяся карта утеряна, украдена,
оставлена в банкомате, забыт ПИН код) и открыть дополнительный
расчётный счёт. 

Оплачивая покупки платёжной картой SEB банка, наличные
средства можно выбрать в магазине «Мир техники» на ул.Бривибас,
12, в магазине «Прейли» на бульваре Райниса, 1, в магазине «Pri -
mofood» на ул.Ригас, 4д и в игровом зале «Joker» на Торговой
площади, 3 (подробная информация – на www.naudasizmaksa.lv).

Возобновлённые платёжные карты, у которых закончился
срок годности действия, клиенты смогут получить по почте в своём
почтовом ящике (у них сохраняется тот же ПИН код). Чтобы воз-
обновлённую платёжную карту получить по месту жительства,
просим клиентов уточнить свой адрес в интернетбанке или отпра-
вившись в один из филиалов банка.

Если Вам необходима очная консультация специалистов банка,
будем ждать клиентов банка в наших ближайших филиалах – в
Резекне (аллея Освобождения, 98), в Екабпилсе (ул.Пормаля, 11) и
в Даугавпилсе (ул.Гимназияс, 12/2).

Содействие клиентам готовы оказать специалисты Клиентского
центра SEB банка, отвечая на вопросы, а также, обеспечивая часть дру -
гих услуг. Свяжитесь с Клиентским центром по телефону 8777 (в ра -
бочие дни с 8:00 до 22:00 час. и по выходным дням с 9:00 до 17:00 час.).

Информируем, что приняты изменения в
законе «О приватизации земли в сельских тер-
риториях». 30 декабря 2014 года вступили в
силу правила Кабинета Министров № 748
«Правила о принятии решений в сделках с
сельскохозяйственной землёй». 

Правила предусматривают новый порядок при-
обретения используемой в сельском хозяйстве
земли. В самоуправлении создана комиссия, которая
оценит законность приобретения в собственность
используемой в сельском хозяйстве земли. Лицо,
желающее приобрести используемую в сельском
хозяйстве землю, обращается в самоуправление с
заявлением, приложив к заявлению необходимые
документы (удостоверение регистрации крестьян-
ского хозяйства или удостоверение регистрации
исполнителя хозяйственной деятельности, документ
о сельскохозяйственном образовании, проект акта
сделки). Комиссия рассматривает заявление и
принимает решение о приобретении в собственность
сельскохозяйственной земли, заявитель информи-
руется о времени заседания комиссии. 

Правила предусматривают случаи, когда оценка
комиссии не нужна:

l если земельная площадь, принадлежащая на
момент за ключения сделки и после сделки полу-
чателю земли, не превышает 10 га для физических
лиц и 5 га для юридических лиц;

l если сельскохозяйственная земля получена в
процессе неплатёжеспособности;

l если сельскохозяйственная земля получена в
наследство;

l если сделки  заключаются между супругами,
родственниками первой и второй степени.

Право преимущественной покупки в случае
конфискации сельскохозяйственной земли с 30 де-
кабря 2014 года принадлежит арендатору земли,
поэтому, пункт 31 правил КМ № 748 оговаривает:
«Арендатор или владелец земли, в течение месяца
после заключения договора об аренде сельскохо-
зяйственной земли подаёт производную договора
об аренде земли лично или заверенный документ
отправляет в электронном виде или по почте в са-
моуправление того края, на административной тер -
ритории которой находится арендованная земля».

34 пункт устанавливает: «Договора об аренде
земли, которые заключены до вступления в силу
данных правил, самоуправление регистрирует в
регистре договоров об аренде сельскохозяйственной
земли в течение шести месяцев с момента
вступления в силу данных правил».

В связи с вышеупомянутым, просим всех арен-
даторов или арендодателей сельскохозяйственной
земли в крае подать в краевую думу (бульвар Рай-
ниса, 19, Прейли, 2 этаж, 51 кабинет, юрист И.
Клинджане) заключённые договора об аренде ис-
пользуемой в сельском хозяйстве земли до 30
июня этого года.

Инта Клинджане,
юрист Прейльской краевой думы

Информация владельцам и арендаторам сельскохозяйственных земель

Выездные визиты SEB банка в Прейли
С целью продолжить/начать обеспечивать возможность получения

необходимых банковских услуг, SEB банк организует выездные
визиты в Прейльской библиотеке на ул.Карсавас,4 в Прейли.

Во время выездных визитов SEB банка, клиенты банка смогут по-
лучить информацию и подать заявления на банковские услуги, а
также, получить заказанные банковские услуги, в том числе, платёж -
ные карточки, получить консультации о банковских вкладах и про -
дуктах, ознакомиться с принципами действия Ибанка и банкоматов.
Время визитов специалистов SEB банка в Прейльской библиотеке:

Во время выездных визитов не предусмотрены сделки с на-
личностью и выплата наличных средств с заблокированных
счетов (ZTI, INKASSO). Информативный телефон 8777.  
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Воспитанники Прейльской
Музыкальной и художественной
школы успешно начали 2015
год. Зимние каникулы прошли
в усердной работе, чтобы можно
было принять участие в не-
скольких конкурсах. 

В конкурсе Рождественских
песен юных вокалистов, который
прошёл 8 января 2015 года в
Даугавпилсской музыкальной
средней школы Станислава Бро -
ка, у Лауры Ермоловичи (Б груп-

па) и Айи Ермоловичи (С группа)
– Дипломы II степени (педагог
Эдгарс Знутиньш, концертмейстер
Кристина Саулиша).

Во II туре Государственного
конкурса воспитанников про-
граммы Духовых инструментов
(деревянных духовых инстру-
ментов и металлических духовых
инструментов), который состоялся
14 января в Даугавпилсской му-
зыкальной средней школы Ста-
нислава Брока, Даниэлс Янис

Пастарс (2 кл.) и Рейнис Киберис
(6 кл.) получили Дипломы за 2
место, у Роналда Вилцанса –
Похвальная грамота (педагог
Олег Колесниченко, концертмей-
стер Кристина Саулиша). Д.Я.Па-
старс и Р.Киберис выдвинуты на
участие в III туре Государствен-
ного конкурса.

Лайма Сондоре,
заместитель директора

Прейльской Музыкальной 
и художественной школы

Успехи Прейльской Музыкальной и художественной школы 

В конце декабря в Пелечской
основной школе состоялся пер-
вый концерт возобновлённого
фольклорного коллектива «Рож -
дество – милое, долгождан ное».

Впервые после более чем де-
сятилетнего перерыва,восемна-
дцать участников фольклорного
коллектива радовали жителей
Пелечской волости своим твор-
чеством. В концерте приняли
участие: фольклорный коллектив
«Рутой» Прейльской Государст-
венной гимназии, танцевальный
коллектив «Гайда» Прейльской

1 основной школы и фольклорный
коллектив из Дубны Даугавпилс-
ского края. 

Руководить возобновлённым
фольклорным коллективом будет
Ромуалдс Кайранс. Необходимые
народные музыкальные инстру-
менты приобретены, благодаря
проекту Латвийского Мобильного
Телефона «ЛМТ – Латвии». В
рамках проекта «Фольклорному
коллективу в Пелечи – быть!»
приобретены свирели, деревян -
ные народные инструменты, ак-
кордеон, цитра и другие. Ини-

циатор и заявитель проекта, пред-
ставитель общества «Нидер -
муйжский приход» Наталия Ру-
бине благодарит ЛМТ за поддерж -
ку, поскольку у фольклорного
коллектива будет возможность
исследовать богатство местной
культуры и передать народное
творчество и традиции предков
следующим поколениям. 

Организаторы мероприятия
благодарят предпринимателя На-
талию Майнуле за содействие в
проведении мероприятия. 

Майя Паэгле

При поддержке ЛМТ в Пелечи возобновил деятельность
фольклорный коллектив

Заместителем председателя думы Прейльского
края избран Лаурис Пастарс

5 января, на внеочередном заседании думы Прейльского края,
рассмотрен вопрос о должности заместителя председателя краевой
думы. На основании 10 пункта первой части 21 статьи и второй
части 20 статьи закона «О самоуправлениях», дума приняла
решение об освобождении заместителя председателя Прейльской
краевой думы Юриса Ковалевскиса от должности заместителя
председателя краевой думы. Заместителем председателя думы
Прейльского края избран Лаурис Пастарс.

В 2014 году в отделе ЗАГСа-
Прейльского края зарегистриро-
ваны 116 новорожденных – 66
мальчиков и 50 девочек, что на 9
детей больше, чем в 2013 году.
Радует тот факт, что увеличилось
число детей, родившихся в браке
и существенно уменьшилось ко-
личество регистров о рождении
без сведений об отце (в 2013 г. –
13, в 2014 г. – 3). Довольно много
случаев, когда признано отцов-
ство. То есть, ребёнок родился у
родителей, которые не состоят в
браке, но отец добровольно при-
знал ребёнка.

В большинстве случаев но-
ворожденные являются первым,
вторым и третьим ребёнком в
семье, в одной семье родился
шестой ребёнок. Предыдущий
год был богат на двойняшек – они
родились в трёх семьях.

Родители своим детям чаще
всего выбирали традиционные
имена. В 2014 году популярными
были имена: Дарта, Иева, Мария,
София, Янис, Адрианс, Алек-

сандр, Алексей, Дейвидс, Денисс,
Маркусс. Обладатели редких
имён – Айша, Ивонна, Ригонда,
Одрия, Богдан, Эланс, Хасанс, Лео,
Матиасс. Двоим детям родители
выбрали двойные имена – Аугустс
Ёханнесс и София Магдалена.
Замечено, что тенденция давать
детям двойные имена уменьша-
ется с каждым годом. 

По сравнению с 2013 годом,
в Прейльском крае увеличилось
число заключенных браков. В
2013 году зарегистрированы 45
браков, в 2014 году – 49 браков,
из которых 1 – в церкви. Вне по-
мещений отдела ЗАГСа в 2013-
2014 году браки не регистриро-
вались. Три пары отменили ре-
гистрацию брака.

Одной невесте дано разре-
шение вступить в брак в возрасте
17 лет. По разным причинам
трём парам был сокращён ме-
сячный срок ожидания заключе-
ния брака. С иностранными граж-
данами заключены 5 браков. 

Самому молодому жениху в

прошлом году было 18 лет, не -
весте – 17 лет, самому старшему
жениху – 68 лет, невесте – 65 лет.
Больше всего людей вступали в
брак в возрасте 21-30 лет. 

В прошлом году умер 181
житель края, что на 3 меньше,
чем в 2013 году. Умерли 80 муж-
чин и 101 женщина. В Прейли
число умерших составило 87 че-
ловек, в Айзкалненской волости
– 12, в Пелечской волости – 8, в
Прейльской волости – 19, в Саунас
волости – 19 человек. В краевом
отделе ЗАГСа зарегистрированы
факты смерти 36 жителей других
самоуправлений.

Возраст умерших: самой мо-
лодой женщине было 52 года,
самой старшей – 102 года, самому
молодому мужчине было 38 лет,
самому старшему – 99 лет. К со-
жалению, умерли два ребёнка в
возрасте до 1 года. 

Анита Логинова,
заведующая отделом 

ЗАГСа Прейльского края

Демографическая ситуация понемногу улучшается

Приглашаем на наши мероприятия 
в Прейльскую среднюю школу Nr.2

‚ 7 февраля в 18.00 приглашаем наших выпускников и учи-
телей в Прейльскую среднюю школу №2 на традиционный вечер
встречи «А помнишь.....». Программа вечера: 18.00 – регистра-
ция, выставка в школьном музее; 19.00 – концерт коллективов
художественной самодеятельности; 21.00 – встречи с учителями
и одноклассниками в классах; 22.00 – дискотека для всех поколе-
ний. Участие – 2 евро

‚ 22 февраля в 11.00 во дворе школы проводы МАСЛЕНИЦЫ.
‚ 6 марта в 17.00 в актовом зале школы праздничный кон-

церт коллективов художественной самодеятельности «НАШИ
ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ...» Вход свободный.

Дума решила продлить до-
говор, заключённый с обще-
ством «Латвийский Красный
Крест», об обеспечении работы
вытрезвителя в Прейльском
крае. Срок действия договора
продлён до 31 января этого
года. Оплата за оказанные об-
ществом «Латвийский Красный
Крест» услуги предусмотрена
в размере 1600 евро в месяц. 

Для обеспечения услуг работы
вытрезвителя в следующий пе-
риод времени – с 1 февраля 2015
года до 31 января 2016 года – ко-
миссия по закупкам самоуправ-
ления Прейльского края проведёт
процедуру закупки. 

Информативный отчёт о ра-
боте вытрезвителя свидетель-
ствует о том, что в прошлом
году до 1 декабря всего задержаны
173 человека, 90 из которых из
Прейльского края, 36 – из Рие-
биньского края, 12 – из Варкав-
ского края, 5 – из Аглоны, 15 –
из Ливанского края. Услугами
вытрезвителя воспользовались 4
человека из Краславского края,
по одному человеку из Резек-
ненского, Екабпилсского и Огр-
ского края, 4 – из Даугавпилса и
4 – из Риги.

Предоставленная информация
свидетельствует, что вытрезвитель
в Прейли необходим, поскольку

нередки ситуации, когда для обес -
печения общественного порядка
человека необходимо поместить
в вытрезвитель.

Решение о начале работы
вытрезвителя было принято 27
марта 2014 года на заседании
краевой думы, для обеспечения
услуг был заключён договор о
сотрудничестве с обществом
«Латвийский Красный Крест».
Предусмотрено, что в 2015 году
за каждого попавшего в вытрез-
витель, самоуправление получит
государственное финансирование
в размере 15 евро.

Майя Паэгле

Продлён договор об обеспечении работы вытрезвителя

Утверждена комиссия для оценки сделок 
с сельскохозяйственной землёй

На заседании думы утверждена комиссия по оценке сделок с
сельскохозяйственной землёй. Председателем комиссии утверждена
руководитель отдела недвижимого имущества Прейльской краевой
думы Вита Патмалниеце, заместителем председателя комиссии –
юрист отдела недвижимого имущества Инта Клинджане. В составе
комиссии – специалист думы по вопросам развития села Элза
Сподра Элсте, администратор по налогам Санита Ликайс-Ивдре и
руководитель проектов Санита Мелько.

Комиссия сформирована в соответствии с изменениями в
законе «О приватизации земли в сельских территориях», которые
вступили в силу 1 ноября 2014 года и предусматривают особые
правила в сфере конфискации сельскохозяйственных земель. В
обязанности комиссии входит принятие решений по вопросам по-
лучения сельскохозяйственной землив собственность. На само-
управление возложена обязанность вести регистр договоров об
аренде сельскохозяйственной землию.

Утверждены обязательные правила 
о налоговых льготах в крае

В конце декабря прошлого года, на заседании думы, депутаты
утвердили обязательные правила Прейльского края «О льготах
налога на недвижимое имущество в Прейльском крае». Утверждён -
ные правила опубликованы в приложении газеты.

Новые обязательные правила разработаны, принимая во внима -
ние предложения владельцев земли о порядке присвоения налоговых
льгот на недвижимое имущество. Предыдущие обязательные прави -
ла о льготах налога на недвижимое имущество были утверждены в
2009 году, когда не был рассчитан налог на жилище, с того времени
в государстве изменились многие нормативные акты, устанавливающие
порядок присвоения налоговых льгот.

Выделяют финансирование ООО «Прейльская больница»
На заседании думы рассмотрено заявление председателя правления

ООО «Прейльская больница» Я.Анспока от 20 ноября 2014 года о
присвоении средств для обеспечения деятельности родильного от-
деления и софинансирования реализации проектов в размере
53054,99 евро и заявление от 9 декабря 2014 года о присвоении
средств для обеспечения деятельности родильного отделения и со-
финансирования реализации проектов в сумме 68461,99 евро.

Депутаты решили выделить средства ООО «Прейльская боль -
ница» для софинансирования проекта ЕФРР «Развитие сети семей -
ных врачей» в размере 9000 евро. Выделенное финансирование
решено регистрировать как вклад в основной капитал ООО «Прей-
льская больница» и заключить договор с ООО «Прейльская боль -
ни ца» об использовании софинансирования.

Майя Паэгле

Включайтесь в программу чтения 
«Родительское жюри»

Папы, дедушки, старшие братья, которые примут участие в
программе поддержки чтения Латвийской Национальной библиотеки
«Родительское жюри», смогут выиграть абонемент журнала Natio -
nal Geographic Latvija и газеты Latvijas avīze, семейный абонемент
на посещение детского научного центра Z(in)oo, а также, воз мож -
ность вместе с семьёй побывать на Земле Лотты в Эстонии!

Сделать это очень легко. Чтобы включиться в работу «Роди-
тельского жюри», нужно лишь пойти в местную библиотеку, про-
читать пять книг из коллекции и заполнить анкету. Подробная ин-
формация: www.lasamkoks.lv в разделе Взрослые.

В Прейли пройдут консультации банка «Цитаделе»

27, 28, 29 января, 3, 4, 5 февраля, с 10.00 до 17.00 часов, в
помещениях ООО «Прейльская больница», представители банка
АО «Цитаделе» будут консультировать жителей по вопросам
услуг, предоставляемых банком. Приглашаем всех желающих! 

О дальнейших датах консультаций сообщим на домашней
странице Прейльского края www.preili.lv.

Депутаты думы рассмотрели
заявление общества «Центр
поддержки семей «Пукюзир-
нис»» о присвоении финанси-
рования проекту общества. 

Проект представлен в кон-
курсе проектов, объявленном
Фондом интеграции общества, в
подпрограмме мероприятий со-
циального сектора «Комплекс -

ные мероприятия содействия
уменьшению социальной отчуж-
дённости молодёжи и семей с
детьми».

В случае утверждения про-
екта, предусмотрено в бюджет
самоуправления 2015 года вклю-
чить софинансирование в размере
856,81 евро. 

Общая сумма проекта со-

ставляет 22 222,21 евро.
Мероприятия проекта обще-

ства «Центр поддержки семей
«Пукюзирнис»» предусмотрено
для детей Прейльского и Рие-
биньского края, поэтому софи-
нансирование для реализации
проекта пропорционально выде-
лят оба самоуправления.

Майя Паэгле

Самоуправление выделяет софинансирование проекту 
общества «Центр поддержки семей «Пукюзирнис»»
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В Прейльском парке – 
соревнования по лыжным гонкам

С целью вовлечения жителей края в спортивные
мероприятия и популяризации лыжного спорта
среди молодёжи и взрослых, в Прейли организованы
открытые соревнования края по лыжным гонкам
«Парковый спринт – 2015».

Соревнования организованы на освещённой
лыжной трассев парке города Прейли. Первый
этап состоялся 28 января, следующие пройдут 4 и
18 февраля, 4 и 11 марта в 18:00 часов.

В соревнованиях могут участвовать лыжники
разного возраста, поэтому длина дистанции при-
емлема всем желающим. Уровень мастерства тоже
не имеет значения – всё решит желание попробовать
себя! Надеемся на отзывчивость и ждём всех же-
лающих в парке!

Информируем, что в связи с небольшим коли-
чеством снега, этапы могут быть перенесены на
другие даты, об этом сообщим на портале
www.preili.lv/sports, дополнительная информация
по телефону 29556446 (Леонид Валдонис). Поло-
жение соревнований найдёте на www.preili.lv.

Иоланта Рубине

Нормундс Ивзанс завоевал 
титул чемпиона Латвии

24 и 25 января в Спортивном манеже прошел
18-й зимний чемпионат Латвии в помещениях.
Нормундс Ивзанс в ходьбе на 5000 м завоевал
титул чемпиона, у Райво Лининьша 1 место в
своей возрастной группе на дистанции 1000 м.
Поздравляем! Из Прейли участвовали несколько
спортсменов в разных возрастных группах. Ин-
формация о состязаниях – на www.preili.lv.  

11 января состоялись первые в этом году
старты прейльского спортсмена, ветерана спорта
Нормунда Ивзана, на открытии зимнего сезона
Екабпилсского открытого чемпионата ветеранов
по лёгкой атлетике в помещениях. Результаты оце-
нивались по группам, принимая во внимание
коэффициент в общем зачёте. 

Дистанцию 3 км Нормундс Ивзанс прошёл с
результатом 12:51,11 минут, заняв первое место в
своей группе и установив рекорд соревнований.
Оценивая результат участника каждой дисциплины
по таблице коэффициентов (мировая таблица),
Нормундс Ивзанс получил высший результат
среди всех видов спорта в этом турнире и завоевал
главный приз чемпионата.

Нормундс Ивзанс признаётся, что было приятно
стартовать и начать год с победы, работа прошлого
года не прошла зря. Став на год старше и ус та -
новив рекорд соревнований, можно надеяться, что
начавшийся сезон будет успешным. Нужно от-
тачивать мастерство и терпение на тренировках.
Тогда можно будет полноценно стартовать вместе
с сильнейшими спортсменами на зимнем чемпионате
Европы в марте.

Майя Паэгле

Прейльские дзюдоисты участвуют
в турнире в Царникаве

Спортсмены Прейльского клуба дзюдо спор-
тивные состязания нового года начали с соревно-
ваний в Царникаве. В программу были включены
соревнования для юных спортсменов разного воз-
раста – начиная с 2002 года рождения до 2008 года
рождения и младше. 

Тренер по дзюдо Алексей Сапегин рассказал,
что трое наших спортсменов, которые участвовали
в турнире, успешно показали своё умение. София
Гжибовска заняла 3 место, Дейнс Вилцанс поместился
на 5 месте, у Ричарда Смана в этот раз 7 место.

Поскольку новый год только начался, клуб
дзюдо уже планирует новые соревнования, чтобы
юные дзюдоисты могли осваивать навыки не
только на тренировках дома, но и прочувствовать
атмосферу соревнований и накапливать опыт вне
привычного спортивного зала.

Участники клуба дзюдо приглашают присоеди -
ниться к их группе всех желающих улучшить свою
спортивную форму и получить спортивную закалку. 

Майя Паэгле

Успешные старты 
прейльских волейболистов

3 января в спортивном зале Прейльской ДЮСШ
начались соревнования Латгальской женской во-
лейбольной лиги. Успешно новый год начала наша
женская волейбольная команда. В захватываю щей
борьбе была одержана победа над сильной командой
из Мадоны и совсем немного не хватило, чтобы
обыграть ещё более сильную команду Даугавпилса.

В команде играли: Инга Харитонова, Елена
Козере, Екатерина Акентьева, Инта Румака, Оксана
Шнепсте, КристианаУпениеце, Анжелика Иванова
и Лаура Межинска. Поздравляем!

Завершающий этап состоится 8 февраля в Ада-
мово Резекненского края, где наши волейболистки
встретятся с командами Малты и Наутрене. В об -
щем зачёте будут выявлены чемпионки турнира.

Спасибо девушкам за положительные эмоции,
так держать!

Алдис Упениекс

21 февраля в Прейли
выявят чемпиона игры в золите
С целью популяризовать игру в золите и выя -

вить лучших игроков, 21 февраля в Прейльской 1
основной школе пройдёт открытый чемпионат
Прейльского края. Начало соревнований в 10:30.
В чемпионате приглашаем участвовать всех же-
лающих, независимо от места жительства, нужно
лишь подать заявку на участие до начала соревно-
ваний. Турнир пройдёт по системе – 8 туров по 24
партии. Лучшие игроки будут награждены специ-
альными призами Прейльской краевой думы, АО
«Aldaris» и ООО «Cido Grupa».

С положением турнира можно ознакомиться
на www.preili.lv. Дополнительная информация – у
организатора чемпионата Э. Упениекса по телефону
29858310.

Иоланта Рубине

СПОРТ

Пусть этот день не шумный праздник, Но он счастливый и прекрасный -
Не красный день в календаре, Ты появился на земле.

ÏÎ Ç Ä ÐÀÂ Ëß ÅÌ Ñ «ÊÐÓÃ ËÛÌ» ÞÁÈ ËÅ ÅÌ ÐÎ ÄÈÂ ØÈÕ Ñß Â ßÍÂÀÐÅ ÏÅÍ ÑÈ Î ÍÅ ÐÎÂ:

Виктора Беликова, Татьяну Индрину, Хеонию Кузнецову, Анастасию
Райбо, Якова Рудзейша, Климентия Столярова, Яниса Шнепста, Ве-

неранду Заозерску, Владислава Чивкулиса, Антонину Кивлениеце,
Екатерину Клименко, Леонтину Пуджу, Степаниду Пугачу в
Прейли, Ефима Фадеева, Полиекта Никифорова, Луцию
Грибушку, Веронику Ельникову в Прейльской волости,
Лигиту Попенкову в Айзкалненской волости, Станиславу

Юркяне в Пелечской волости, Антонину Анспоку и Яниса Ко-
танса в Саунас волости.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÑÅÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ,  ÐÎÄÈÂØÈÕÑß Â ÝÒÎÌ ÌÅÑßÖÅ!

Общество пенсионеров Прейльского края

Мероприятия Центра культуры в феврале
v 6 февраля в 19.00 в Прейльском ДК Большой бал года

сельскохозяйственников и предпринимателей Прейльского края. 
v 7 февраля в 19.00 в Прейльском ДК в преддверии дня

Валентина – концертное представление французско-латвийского
дуэта «ОН и ОНА». Предварительная продажа билетов в
кассе Прейльского ДК. Стоимость билетов: 3,00 – 5,00 EUR. 

v 7 февраля в 20.00 в Салас основной школе вечер 9
класса «Пусть будет так!», в 22.00 бал, играет Айнарс
Липскис. Вход на бал – 3,00 EUR. 

v 7 февраля в 9.00 в Пелечи Командные соревнования по
зимней рыбалке.

v 7 февраля в 22.00 в Пелечском ДК молодежная диско -
тека. Вход – 2.00 EUR 

v 13 февраля в 19.00 в Прейльском ДК Мероприятие, по-
свящённое 87-летию города Прейли. Концерт коллективов
народного творчества Прейльского края. Вход свободный.

v 17 февраля в 12.00 в Саунас НД Мероприятие для сеньо -
ров Прейльского края. Вход свободный.

v 21 февраля в 20.00 в Саунас НД представление Балти-
навского драматического коллектива «ПАЛАДАС». Вход –
3,00 EUR. 

v 21 февраля в 12.00 в Пелечском ДК Кубок капель зим -
них радостей для детей

v 21 февраля в 15.00 в Айзкалненском НД представление
Балтинавского драматического коллектива «ПАЛАДАС»:
«Он тонс и Анце» – комедия «Онтонс развлекается». Вход по
пожертвованиям, желаемая сумма – 2,50 EUR.

v 24 февраля в 17.00 в Прейльском ДК Развлекательная
цирковая программа: шоу клоунов «ОКИ-ДОКИ», животные,
фокусы, жонглёры. Предварительная продажа билетов в кас -
се Прейльского ДК. Стоимость билетов: 1,00 EUR – школь -
никам и пенсионерам, 2,00 EUR – взрослым.

v 25 февраля в 14.00 в Прейльском ДК Готовимся к Празднику
песни и танца школьников! Концерт – смотр танцевальных
коллективов школьной молодёжи. Вход свободный.

v 26 февраля в 19.00 в Прейльском ДК Концерт профес-
сионального духового оркестра «РИГА».

v 28 февраля в 17.00 в Прейльском ДК ВИКТОР КОЗЛИ-
ТИН /баритон, гитара/ «Песни нашей молодости». Предвари-
тельная продажа билетов в кассе Прейльского ДК. Стоимость
билетов: 4,00 EUR, пенсионерам и школьникам – 3,00 EUR.
В плане возможны изменения, просим следить за афишами мероприятий!

Прейльский центр НВО приглашает на курсы
Общество «Прейльский центр НВО» продолжает ком-

плектацию групп на следующие платные курсы:
4 Бухгалтерия от 0 до баланса (72 ч)
4 Электронная система декларирования (EDS) (6 ч)
4 Английский язык, 1 и 2 уровень (56 ч)
4 Французский язык (36 ч)
4 Английский язык учащимся 9 и 12 классов (подготовка

к экзамену)
Подробная информация и заявки – в Прейли на ул. Кар-
савас, 6 (3 этаж), или по телефонам 65321603, 28340855. 

Приглашаем освоить навыки работы на компьютере
Прейльская Главная библиотека приглашает желающих

освоить навыки работы на компьютере и основные навыки
пользования интернетом. 

Бесплатное обучение начнётся с 10 февраля.
Занятия пройдут на латышском и русском языке. Подать заявки

можно до 2 февраля в Прейльской Главной библиотеке 
(ул.Карсавс,4) или по телефону 65381230, моб.тел.29991263. 

Прейльский Женский клуб
приглашает отозваться роди -
телей, которые не смогли при -
 быть на Рождественское меро-
приятие для детей 21 декаб ря
прошлого года, чтобы получить
подарки, предусмотренные
для маленьких прейльчан. 
Подарки можно получить на
ул.Кооператива, 6 (3 этаж).

При себе нужно иметь 
приглашение. 

Телефон 26636243
(Инета Лиепниеце).

Приглашаем мастеров 
для выполнения ремонтных работ

Кооперативное общество владельцев квартир многоквар-
тирных домов «Лиесма» приглашает бригаду мастеров для
выполнения косметических ремонтных работ в подъездах
многоквартирных домов.

С объёмом работы и технической документацией подъездов
домов можно ознакомиться в правлении общества на улице
Резекнес 22-35 в Прейли, заранее позвонив по телефону 29189041
или 65321588. Срок подачи заявок – до 16 февраля 2015 года.
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