PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS ANKETA

Par turpmākajām darbībām ar Preiļu muižas apbūves un parka kompleksu
Publiskās apspriešanas pamatojums:
2005. gadā tika izstrādāts pils rekonstrukcijas tehniskais projekts un sagatavots projekts
„Preiļu pils un parka rekonstrukcija”, kas tika iesniegts projektu konkursā uz Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējumu, bet tas netika atbalstīts. 2006. gada 22. decembrī, atbilstoši izsoles
rezultātiem, tika noslēgts nomas līgums starp Preiļu novada domi un SIA „Projektu attīstība un
investīcijas” par zemes 6,197 ha platībā un pils ēkas ar piebūvi iznomāšanu. Līgums paredzēja
konkrētus termiņus, kuros nomniekam bija jāveic rekonstrukcijas darbi, tomēr līguma noteikumi
netika pildīti un darbi netika uzsākti. 2009. gadā par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas piešķirtajiem līdzekļiem (Ls 9 000) tika veikti pils avārijas situācijas novēršanas darbi.
2011. gadā sakarā ar līguma nosacījumu nepildīšanu tika lauzts pils nomas līgums ar SIA „Projektu
attīstība un investīcijas”.
Šo gadu laikā pils tehniskais stāvoklis ir turpinājis pasliktināties. Tā kā pils atjaunošanai ir
nepieciešami ievērojami līdzekļi, novada domes 2012. gada 11. janvāra sēdes lēmums (prot. Nr.1
punkts 1) paredz rīkot publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par turpmāko pils
likteni.
Publiskajā apspriešanā var piedalīties visi Preiļu novada iedzīvotāji.
Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2012. gada 21. februāra līdz 2012. gada 16. martam.
Aizpildītās aptaujas anketas līdz 16. marta plkst. 16:00 iesniedzamas novada domes apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs, vai Preiļu Galvenajā bibliotēkā, vai SIA
„Preiļu saimnieks” Namu pārvaldē.
28. februārī plkst. 17:30 Preiļu novada domes Sēžu zālē notiks publiskās apspriešanas sapulce.
22. martā plkst. 17:30 domes Sēžu zālē tiks paziņoti apspriešanas rezultāti.

Publiskajai apspriešanai tiek nodoti sekojoši priekšlikumi:
(ar X atzīmēt vienu no piedāvātajiem variantiem)

1.

Pašvaldība ņem ilgtermiņa aizņēmumu aptuveni Ls 2 000 000 (divi miljoni
latu) apmērā un veic Preiļu pils rekonstrukciju. Pēc rekonstrukcijas pils
telpās tiek izvietota Dzimtsarakstu nodaļa, Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs, Domes administrācija.

2.

Pašvaldība pili un parka daļu iznomā privātajam investoram, kurš veic pils
rekonstrukciju. Nomas līgumā tiek atrunāts pils izmantošanas mērķis un
paredzētas tiesības lauzt līgumu, ja rekonstrukcijas darbi netiek veikti.

3.

Pašvaldība pili un parku (vai tā daļu) pārdod privātajam investoram.
Privātais investors veic pils atjaunošanu un to izmanto pēc saviem
ieskatiem.
Cits priekšlikums: (ierakstīt savu priekšlikumu)

4.

Informācija par publiskās apspriešanas dalībnieku:
__________________________________________________________________________
Vārds, uzvārds, vecums, nodarbošanās

Datums: 2012.gada _________

Paraksts______________________

