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Par ēdināšanas nodrošināšanu
izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā

Lēmums pieņemts Preiļu novada domes ārkārtas sēdē 2020. gada
11. novembrī
Atbilstoši likumam «Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli»
Ministru kabinets ar 2020. gada 06.novembra rīkojumu Nr.655
(prot. Nr. 69, 2. §) «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» (turpmāk
tekstā – Rīkojums) ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju
līdz 2020. gada 06.decembrim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību
ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumu
Nr.624 «Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos
Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai»» 27.1.4. punktu un, pamatojoties uz Rīkojuma
5.13. punktu, visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise
klātienē 7.–12. klases skolēniem visās izglītības iestādēs, un mācības
tiek nodrošinātas attālināti.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumu Nr.624
«Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360
«Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai»» 27.1.4. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai» 27.4 1.2. punktu, Preiļu novada domes saistošo
noteikumu Nr.2020/11 «Par Preiļu novada 2020. gada pamatbudžetu»
14., 15. punktu,

DOME NOLEMJ:
1. Nodrošināt pārtikas pakas vispārējās izglītības 7.–9. klases izglītojamiem, kuru izglītības iestāde ir Preiļu novada administratīvajā teritorija, piegādājot pārtiku par laika periodu no 2020. gada 26. oktobra
līdz 2020. gada 6. decembrim.
2. Nodrošināt pārtikas pakas vispārējās izglītības 10.–12. klases
izglītojamiem, kuru izglītības iestāde ir Preiļu novada administratīvajā
teritorijā, piegādājot pārtiku par laika periodu no 2020. gada 26. oktobra
līdz 2020. gada 6. decembrim.
3. Noteikt, ka vienam 7.–9. klases izglītojamam darbadienā pārtikai
paredzēts EUR 1,56 (ieskaitot PVN) .
4. Noteikt, ka vienam 10.–12. klases izglītojamam darbadienā pārtikai paredzēts 50% no 3. punktā noteiktās summas.
5. Uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram nodrošināt izglītojamiem piegādājamo pārtikas paku iepirkšanu, paku komplektācijā
ņemot vērā pilnvērtīga uztura raciona un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principu.
6. Pārtikas piegādi veikt pasludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
7. Līdzekļus paredzēt no sadaļas «Pārējie izglītības pakalpojumi».

Zināmi Preiļu novada domes
stipendijas saņēmēji

9. novembrī Preiļos notika stipendiju komisijas sēde, lai lemtu
par stipendiju piešķiršanu medicīnas jomā studējošiem jauniešiem.
Šogad tika saņemti 6 pieteikumi.
Komisija nolēma atbalstīt un piešķirt stipendijas 3 studentiem:
• Sintijai Lakovskai, kura mācās Latvijas Universitātes P. Stradiņa
medicīnas koledžā un apgūst māsas profesiju;
• Anastasijai Baranovai, kura mācās Latvijas Universitātē un
apgūst radiologa profesiju;
• Inetai Pastarei, kura Rīgas Stradiņa Universitātē apgūst māsas
profesiju.

Stipendiju komisijas sastāvā piedalījās nodibinājuma «Viduslatgales
pārnovadu fonds» valdes locekle Evija Gurgāne, Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada domes deputāts Juris Erts
un SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova.
Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējais sekmju vērtējums, kas nav zemāks par 7 ballēm, students apgūst pilna laika 1. un
2. līmeņa augstākās izglītības programmu un izvēlētā profesija atbilst
Preiļu pašvaldības atbalstāmo profesiju sarakstam.
Stipendijas tiek piešķirtas uz visu atlikušo studiju laiku. Stipendiju
līgums paredz stipendijas saņēmējam pēc mācību iestādes beigšanas
nostrādāt Preiļu pašvaldības ārstniecības iestādē noteiktu laiku, atkarībā
no saņemtās stipendijas ilguma.
Ar studentiem, kuriem piešķirtas stipendijas, sazināsies nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» pārstāvji, kuri informēs par
līgumu slēgšanu un citām ar stipendijas saņemšanu saistītajām formalitātēm.
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu
pa tālr. 28399197 vai e-pastu: vlpf@inbox.lv

Stājušies spēkā lēmumi par drošības līdzekļu atcelšanu
Preiļu novada domes amatpersonām

Saskaņā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurores L. Locikas 2020. gada 4. novembra
lēmumu atcelti piemērotie drošības līdzekļi Preiļu novada domes amatpersonām: Preiļu novada domes
priekšsēdētājai Marutai Plivdai, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Želvim, Preiļu
novada domes Būvvaldes vadītājam Andrejam Aninam, Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājam
Jānim Skutelam un Preiļu novada domes būvinspektoram Artūram Poplavskim.
Visas minētās amatpersonas drīkst ieņemt amatus Preiļu novada domē.

Valsts svētku nedēļā iededzām svecītes brīvības cīnītāju
piemiņai un veltījām gaišas domas Latvijas nākotnei

Šogad Lāčplēša diena un valsts svētku nedēļa
noritēja vēl nebijušā gaisotnē – mierīgāk un klusāk
kā iepriekšējos gados. Ņemot vērā valstī noteiktos
ierobežojumus, brīvības cīnītāju varonību godinājām domās, iededzot svecītes viņu piemiņas
vietās.
11. novembrī, atzīmējot Lāčplēša dienu, Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis
nolika ziedus un iededza svecītes Lāčplēša ordeņa
kavaliera Ignata Beča piemiņas vietā Preiļu pagasta
«Litavniekos» un pie pieminekļa politiski represētajiem pilsētas centrā.
Lāčplēša dienā Preiļu pilsētā norisinājās akcija
«Savu gaismu sirdī liec, lai Likteņzīmes iemirdzas!»,
kuras laikā tika izveidots gaismas raksts Svētku laukumā. 18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā, pie Preiļu kultūras nama varējām
vērot multimediālu projekciju «Mana Latvija».
Svētku laikā – no 11. oktobra līdz 22. novembrim

vairākās vietās novadā varējām vērot gaismas rakstus.
Jau no oktobra diennakts tumšajā laikā tika izgaismota
Preiļu pils. Gaismas ceļu varēja izbaudīt Pelēču pagastā,
ejot no autobusa pieturas līdz pagasta ēkai, kultūras
namam un estrādei.
Preiļu pilsētas centrā par vienojošu noformējumu
bija parūpējusies pašvaldības māksliniece Inese Anina,
kura kopā ar SIA «Preiļu saimnieks» galdniekiem,
SIA «Volmārcentrs» un pašvaldības saimniecības vadītāju Valdu Martinkus realizēja ideju par lielformāta
saktām kā nemainīgas atdzimšanas cikla simbolu.
Uzstādītie objekti diennakts tumšajā laikā tika izgaismoti. Pateicamies ikvienam iedzīvotājam, kurš bija
parūpējies arī par savas mājas vai uzņēmuma noformējumu valsts svētku laikā.
Joprojām izbaudīsim rudenīgās un gaismas pielietās pastaigas mūsu novadā un turēsim siltu liesmiņu
savās sirdīs – par mūsu Latvijas nākotni!
Maija Paegle, Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

29. oktobrī kārtējā Preiļu novada domes sēdē
tika skatīts jautājums par apbalvojumu piešķiršanu
Preiļu novada iedzīvotājiem sakarā ar Latvijas
Republikas proklamēšanas 102. gadadienu.
Ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tiks
apbalvoti:
Pionija Beļikova, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja –
par ilggadēju, augsti profesionālu pedagoga darbu un
sabiedriskajām aktivitātēm, Silvija Berezovska, Preiļu
novada Kultūras centra māksliniece – par nozīmīgu
profesionālo ieguldījumu, Broņislavs Cakuls, SIA
«Preiļu santehniķis» ekskavatora vadītājs – par ilggadēju un godprātīgu darbu uzņēmumā, Nadežda
Hļebņikova, Preiļu 2. vidusskolas direktore – par apzinīgu un pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā,
Marija Leimane, SIA «Preiļu slimnīca» māsas palīgs – par ilggadēju un godprātīgu darbu pacientu
aprūpē, Valentīna Madalāne, Salas pamatskolas direktora vietniece – par ieguldījumu jaunās paaudzes
izglītošanā un audzināšanā, inovatīvu un radošu pieeju
mācību procesa popularizēšanā, Valdas Martinkus,
IK «Vimo» īpašnieks - par mērķtiecīgu, idejām bagātas
uzņēmējdarbības attīstību un novada pozitīva tēla veidošanu, Inese Matisāne, biedrības «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»» valdes priekšsēdētāja – par aktīvu
darbību biedrības attīstības nodrošināšanā, Sanita
Meļko, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
vietniece – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
Preiļu novada attīstībā, realizējot vietēja un starptautiska līmeņa projektus, Jānis Mūrnieks, SIA «Preiļu
saimnieks» valdes priekšsēdētājs – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, Larisa Piskunova, SIA

«VS Teks» darbiniece – par ilggadēju profesionālu darbu uzņēmumā, Anna Siliņa, grāmatvede – par ilggadēju profesionālu darbu grāmatvedības jomā un sabiedriskajām aktivitātēm, Inga Vilcāne, pansionāta «Preiļi»
vadītāja – par ieguldījumu pansionāta attīstībā un kopējā pozitīvā tēla veidošanā, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs (vadītāja Tekla Bekeša) – par
izciliem darba rezultātiem Latvijas muzeju nozarē.
Preiļu novada domes Pateicības raksti piešķirti
Marijai Aniščenko, pensionārei, ilggadējai Preiļu
2. vidusskolas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā – par ilggadēju un apzinīgu pienākumu veikšanu un
godprātīgu darbu izglītības iestādē, un Janīnai Sparānei, pansionāta «Preiļi» sociālajai darbiniecei – par
profesionālu un godprātīgu sociālo darbu iestādē.
Preiļu novada domes apbalvojumi tiek piešķirti,
pamatojoties uz Preiļu novada domes 2018. gada
21. februāra noteikumiem «Par Preiļu novada domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību», izskatot
pašvaldībā saņemtos iestāžu, organizāciju, biedrību
un iedzīvotāju iesniegumus.
Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus un pulcēšanās ierobežojumus Covid19 izplatības dēļ, Preiļu novada dome šogad atcēla
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai
veltīto pasākumu. Apbalvojumu pasniegšana tiek pārcelta uz 2021. gada maiju – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai veltīto pasākumu.
Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un
rūpēties par veselību, jo tikai visiem kopā sadarbojoties
būs iespējams pārvarēt šo izaicinājumiem pilno laiku
un svinēt svētkus klātienē.
Maija Paegle

Preiļu novada dome piešķir apbalvojumus iedzīvotājiem

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novadā turpinās
projektu realizācija

Neskatoties uz sarežģito situāciju, ko radījusi Covid-19 pandēmija, Preiļu novadā turpinās dažādu projektu realizācija, kuriem
ir gan Eiropas Savienības līdzfinansējums, gan valsts un pašvaldības
finansējums. Sīkāka informācija par situāciju uz 01.11.2020. ir Preiļu
novada domes mājas lapā:
https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/
Darbs pie lielajiem infrastruktūras objektiem kopumā ir apmierinošs,
tomēr ir vērojama aizkavēšanas ar būvniecības darbiem, piemēram,
materiālu piegādes dēļ. Dažādie ierobežojumi gan pavasarī, gan pašreiz
galvenokārt negatīvi ietekmē tos projektus, kuros ir paredzētas, tā
saucamās, «mīkstās» aktivitātes – semināri un praktiskās nodarbības
u.tml., kur nepietiek ar attālināto saziņu. Vairākos pārrobežu projektos
nenotiek partneru klātienes tikšanās, un tiek risināti jautājumi, kā varēs
realizēt, piemēram, Latvijas un Lietuvas amatnieku kopīgas praktiskās
apmācības un citas aktivitātes. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
projektos ir noteikti ierobežojumi arī finansējuma izmantošanā sakarā
ar politisko situāciju kaimiņvalstī.
Pozitīvs ir fakts, ka Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra pārraudzībā sekmīgi tiek realizēti Mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā 17 atbalstītie
projekti, un tikai viena projekta realizācija ir iekavējusies (tiks realizēts
nākošā gada sākumā). Diemžēl ir atcelti Uzņēmējdarbības centra klātienes pasākumi, piemēram, uzņēmēju «Iedvesmas brokastis», informatīvi izglītojošie semināri un novembrī plānotais «Gordumu tiergs».
Iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku, uzņēmējiem un citiem interesentiem konsultācijas tiek sniegtas arī klātienē, taču pārsvarā kādu laiku
būs jāizmanto citi saziņas veidi un attālinātā komunikācija.
Notiek aktīvs darbs arī pie dažādiem citiem objektiem (kas nav norādīti iepriekš minētajā tabulā) – objektu tehniskā apsekošana, projektēšana,
finansējuma piesaistīšana, iepirkumu dokumentācijas sagatavošana
u.tml.:
• pašvaldības ceļu un ielu pārbūve, apgaismojuma ierīkošana (projektēšana Kārsavas, Kooperatīva, A.Upīša ielām u.c.);
• Preiļu pilsētas centra pārbūve (izstrādāts detālplānojums);
• iedzīvotāju īpašumu pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai;
• energoefektivitātes uzlabošana Preiļu Kultūras centra ēkai (notiek
projektēšana);
• Pelēču purva pastaigu takas izbūve (notiek projektēšana);
• laukuma labiekārtošana pretī Preiļu galvenajai bibliotēkai;
• Preiļu parka lielās estrādes remonts, labiekārtošana u.c.
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

2020. gada novembris

Mehanizatoru ielas 6b mājas iedzīvotāji
labiekārto mājai piesaistīto teritoriju

Mehanizatoru ielas 6b mājas iedzīvotāji ir
pabeiguši savai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu. Mājas iekšpagalmā, visa stāvlaukuma
platībā, ir ieklāts jauns asfalta segums un līdz ar
to arī patīkami uzlabots visa mājai piesaistītā
zemes gabala kopējais izskats.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais
kontrolieris Kristaps Určs pastāstīja, ka ideja iekšpagalma sakārtošanai radusies tad, kad SIA «Preiļu saimnieks» pie mājas veica ūdens un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcijas darbus. Veicot būvdarbus, bija nepieciešams daļēji demontēt arī asfalta virsmas segumu
mājai piegulošajā teritorijā. Pēc būvdarbu veikšanas
asfalta segums tika atjaunots daļēji, tikai pazemes
komunikāciju renovācijas vietā, tāpēc mājas iedzīvotāji kopsapulcē pieņēma lēmumu veikt uzlabojumu
asfalta segumam arī visā pārējā iekšpagalma teritorijā
un veicamajiem darbiem lūgt pašvaldības atbalstu.
Izmantojot piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu,
asfalts tika atjaunots vienlaicīgi visā mājai piegulošajā
zemes platībā.
Kopējās labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 8527,03 eiro. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 6395, 27 eiro. Tā kā mājai finansiāla uzkrājuma remontdarbiem nebija, iedzīvotāji griezās pie
apsaimniekotāja – SIA «Preiļu saimnieks» – un vienojās uz noteiktu periodu paaugstināt ikmēneša
apsaimniekošanas maksu, lai nosegtu atlikušo būvdarbu izmaksu daļu.
K. Určs informēja, ka pašvaldībā līdzfinansējum
piesaistei griezušies arī vēl divu māju – Pils ielā 8 un
Rēzeknes ielā 30 – iedzīvotāji. Pils ielas 8 iekšpagalmā
nesen tika mainītas pazemes komunikācijas, līdz ar
to tika uzrakts un atjaunots asfalta segums vietā, kur
tika veikti būvdarbi. Tagad ar mājas iedzīvotāju
sapulces lēmumu ir izlemts sakārtot arī pārējo mājas
piegulošo teritoriju, atjaunojot arī auto stāvlaukumu.
Vēlmi sakārtot mājai piegulošo teritoriju kopsapulcē izteikuši arī Rēzeknes ielas 30 mājas iedzīvotāji.
Tiek plānots, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu,
izbūvēt auto stāvvietu. Šobrīd pašvaldība ir saņēmusi
mājas iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt
darbu projektēšanas izmaksas 50% apmērā. Kad būs
gatavs projekts, mājas iedzīvotāji vērsīsies pašvaldībā

līdzfinansējuma saņemšanai, lai varētu sākt iekšpagalma renovācijas darbus.
Aicinām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izmantot iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu
mājai piegulošo zemesgabalu labiekārtošanai. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem līdzfinansējumu var
piešķirt vairākām aktivitātēm: 80% apmērā bedrīšu
izlases remontam, 75% apmērā jauna stāvlaukuma,
ietves, apgaismojuma, rotaļu elementu izbūvei vai
pārbūvei un 50% apmērā būvprojekta izstrādei no
kopējām darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 14000 eiro
vienam projektam.
Ar pilnu saistošo noteikumu «Par Preiļu novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai» versiju var iepazīties
Preiļu novada domes mājas lapā.
Maija Paegle

Uzsākti būvdarbi objektā «Tipveida neapkurināmās angāra ēkas,
divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve»

2020. gada 12. oktobrī tika noslēgts
Būvdarbu līgums starp Preiļu novada
domi un SIA «Benson Industry» par
objekta «Tipveida neapkurināmās angāra
ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un
funkcionāli saistītās teritorijas izbūve»
būvdarbiem Rietumu ielai piegulošā teritorijā.
Paredzamā līguma cena bez PVN 21%
sastāda 1 286 236.19 EUR. Līguma izpildes
termiņš – 8 mēneši. Būvuzraudzības līgums
noslēgts ar SIA «Marčuks», paredzamā

līguma cena bez PVN 21% – 17 317.00
EUR, autoruzraudzību veiks SIA «Neoprojekts», ar kuru noslēgts autoruzraudzības
līgums. Paredzamā līguma cena bez PVN
21% – 7 800.00 EUR.
Objekts
tiek
būvēts
projekta
Nr.5.6.2.0/16/I/013 «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība»
2. darbības ietvaros. Projektā pavisam plānotas 2 darbības: Rietumu ielas izbūve un
Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai
piegulošajā teritorijā.

Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz
MK noteikumos noteikto 5.6.2. SAM mērķi
– teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo
izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt
Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt
konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību,
revitalizējot degradētās teritorijas novadā,

līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo,
ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem, izbūvējot Rietumu ielu Preiļos un Industriālo zonu Rietumu ielai piegulošā teritorijā.
Sanita Meļko,
projekta koordinatore

Preiļu novadā turpinās aktivitātes, kas
vērstas uz mācību vides modernizēšanu
un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 «Preiļu novada
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana un modernizēšana» ietvaros.
Preiļu novada pašvaldība noslēgusi līgumu
ar SIA «Lielvārds» par informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju iegādi Preiļu
1. pamatskolai, kā arī elektroniskajā iepirkumu sistēmā notiek mēbeļu iegāde Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai. Lēmums
par līgumu slēgšanu mācību vides uzlabošanai un modernizēšanai pieņemts
29. oktobra Preiļu novada domes sēdē.
Projekta vadītāja Ineta Valaine pavēstīja,
ka kopš projekta realizācijas sākuma jau
paveikti vairāki darbi. Preiļu 1. pamatskolā
un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
atjaunoti ķīmijas, bioloģijas un apvienoto
dabaszinātņu mācību priekšmetu kabineti
ar laboratorijām 7.–9. klasēm, veikti sporta
laukuma atjaunošanas darbi. Šī gada vasaras
mēnešos veikta mēbeļu iegāde dabas zinību kabinetiem un ergonomiskas mācību

vides izveidei Preiļu 1. pamatskolā.
Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras vienošanās grozījumiem projekta
kopējie izdevumi sastāda 2 375178,66 EUR,
no tiem kopējie attiecināmie izdevumi –
2289170,24 EUR, publiskās neattiecināmās
izmaksas sastāda 86 008,42 EUR. Projekta
īstenošanai tiek ieguldīts arī pašvaldības līdzfinansējums 15,96 % apmērā projekta atlikušajām darbībām, kas paredz mēbeļu un
aprīkojuma iegādi Preiļu 1. pamatskolai un
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai.
Projekta mērķis ir veikt Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām
atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma
pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā
balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta realizācijas termiņš
ir no 2018. gada aprīļa līdz 2021. gada
aprīlim. Projekta termiņš ir pagarināts sakarā
ar iepirkuma procedūru atkārtotu izsludināšanu, jo bija iesniegti specifikācijām neatbilstoši piedāvājumi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta pilna pabeigtība izglītības iestāžu atsevišķos korpusos, veicot investīcijas
mācību telpu atjaunošanai un pārbūvei,
jaunu dabaszinātņu kabinetu izveidē un

aprīkošanā 7.–9. klasei, informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju iegādei mācību procesam, ergonomiskas mācību vides
izveidei un sporta infrastruktūras sakārtošanai.

Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
tiek modernizēta mācību vide
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Noslēgusies Moskvinas kapu žoga
un vārtu renovācija

Preiļu pagasta Moskvinas kapos realizēts projekts, kura aktivitāšu laikā uzstādīts jauns kapu
žogs, atjaunoti vārti un izbūvētas
kāpnītes. Moskvinas draudzes
pārstāvis Pēteris Romanovs pastāstīja par darbu norisi un paveikto.
Projektu «Moskvinas kapu
vārtu un žoga restaurācija» sagatavoja biedrība «Moskvinas vecticībnieki». Tehnisko projektu izstrādāja
SIA «Pils M», un cenu aptaujas
rezultātā būvdarbi tika uzticēti uzņēmumam SIA «EURO WOOD».
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem projekta realizēšanai tika
saņemta atļauja no Preiļu novada
Būvvaldes, ieteikumus projekta

realizācijai sniedza VAS «Latvijas
Valsts ceļi», jo kapu žogs atrodas
tiešā tuvumā valsts ceļam.
Veicot būvdarbus, projekta realizāciju pārbaudīja gan Preiļu novada Būvvalde, gan VAS «Latvijas
valsts ceļi». Tika veikts topogrāfiskais žoga mērījums, sagatavota
būvuzrauga atskaite un saskaņā ar
visiem iesniegtajiem dokumentiem
objekts tika pieņemts ekspluatācijā.
Projekts realizēts LEADER
programmas ietvaros. Kopējais projekta finansējums sastāda 24 505,69
eiro. Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējums – 2 450,56 eiro.
Projekta realizācija norisinājās no
2020. gada 3. marta līdz 2020. gada
14. oktobrim.

Jaunā uzstādītā žoga garums,
kas aptver visu kapu teritoriju,
sastāda 330 metrus. Nomainīti visi
četri mūra vārti, atjaunoti arī metāla
vārti – tie tika nokrāsoti, un visiem
četriem vārtiem uzbūvēta metāla
arka. Nomainīti arī divi tehniskie
vārti. Ērtākas pārvietošanās labad
aiz galvenajiem vārtiem ir uzbūvētas kāpnes.
P. Romanovs atzina, ka kapu žoga un vārtu restaurācija bija aktuāla
jau ilgāku laiku, jo vecais žogs tika
uzstādīts vairāk kā pirms piecdesmit gadiem. Laika gaitā bija nolietojušās gan žoga metāliskās konstrukcijas, gan vārtu stabi. Draudzes
pārstāvis izteica gandarījumu, ka
projekts ir veiksmīgi noslēdzies.
Pateicoties visiem, kuri piedalījās
projekta realizēšanā, ir atjaunots
Moskvinas kapsētas estētiskais izskats un labiekārtota vēsturiski
nozīmīga vieta Preiļu pagastā.
Draudzes un biedrības vārdā
P.Romanovs īpaši pateicas biedrības valdes locekļiem Andrejam
Lazarevam un Pēterim Ivanovam,
kuri aktīvi darbojās projekta realizācijas laikā, Preiļu novada domes
deputātei Marutai Plivdai par
aktīvu atbalstu un metodisko palīdzību projekta realizācijā, kā arī
Preiļu pagasta pārvaldes vadītājam
Vitālijam Plivdam.
Maija Paegle

Grāmata «Ceļojumu piezīmes» – vēstījums
par Latgali pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados

Nesen iznākusi grāmata «Ceļojumu piezīmes», kurā apkopoti
ģeogrāfa – kartogrāfa Alberta Losāna ceļojumu pieraksti pa
Latgali pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Izdevumā ievietotas arī spilgtākās autora fotogrāfijas, kuras uzņemtas laika
posmā no 1953. gada līdz 1975. gadam. Grāmatā ievietotie teksti
ir bagātīgi ar izsmeļošiem Latgales pilsētu un dabas ainavu aprakstiem, dzirkstošiem dialogiem un autora personīgo skatījumu uz
dažādiem tā laika notikumiem.
Ilga un rūpīga darba rezultātā Alberta Losāna atstāto vēsturisko
materiālu ir apkopojis Preiļu fotomākslinieks, aktīvs sabiedriskais darbinieks Igors Pličs, kurš ir arī grāmatas idejas autors, realizētājs un
finansētājs. Pārrakstot manuskriptu, ir atstāts autora valodas stils un
specifiski izteicieni, kuros bieži jūtama arī humora un ironijas piedeva.
Alberts Losāns ir bijis ne tikai ģeogrāfs – kartogrāfs, bet savas
profesijas un zinātniskā darba ietvaros ir arī daudz fotografējis. No
saņemtajām ceļojumu fotogrāfijām Igors Pličs rūpīga darba rezultātā
ieskenēja 2300 failus. Fotogrāfijas bija gatavotas diezgan neprofesionālos apstākļos, laika gaitā bija radušies dažādi defekti, tomēr, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas, tie tika meistarīgi izlaboti.
Alberta Losāna dzimtā puse ir Rugāju novads, viņa dzīvesbiedre Anastasija nāk no Preiļiem, tāpēc
grāmatas veidošanā bija apvienojies draudzīgs tandēms no abu pašvaldību pārstāvjiem un interesentiem.
Igors Pličs pateicas ikvienam, kurš piedalījās izdevuma tapšanā. «Ceļojumu piezīmes» jaunās paaudzes
lasītājam ļaus iepazīt Latgali pagājušā gadsimta vidū, bet tiem, kuri paši ir izbaudījuši to laiku, grāmatā
lasītais ļaus atsaukt atmiņā dzīvi Latgalē pirms vairāk kā sešdesmit gadiem.
Maija Paegle

2020. gada novembris

Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas
paziņojums

Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa ārkārtas situācijas laikā pieņem
apmeklētājus pēc iepriekšējā pieraksta. Personas, kuras vēlas saņemt
arhīva izziņas, lūdzam iepriekš pieteikt šīs izziņas telefoniski, zvanot
pa tālruni 65322962, un vienoties par izziņas saņemšanas laiku.
Bez pieraksta tiek pieņemtas personas, kas reģistrē miršanas un
dzimšanas faktus.

Latvijā un Lietuvā uzsākts projekts
vēsturisko parku ūdenstilpņu
atjaunošanā un uzturēšanā

Preiļu novada dome sadarbībā ar Lietuvas partneriem – vides ekspertiem un Zarasai rajona pašvaldību – ir uzsākusi projekta «Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un
Lietuvā» (SAVE PAST FOR FUTURE) realizēšanu. Projekts tiek
īstenots ar mērķi palielināt to organizāciju kapacitāti, kuras ir iesaistītas
vēsturisko parku un to ūdenstilpņu atjaunošanā un uzturēšanā Lietuvas
ziemeļaustrumos un Latgalē, vēturiskajiem parkiem būt kā nozīmīgiem
bioloģiskās daudzveidības objektiem, nodrošinot rūpīgu attieksmi pret
vēsturi, dabas vērtībām un lauku ainavu.
Projektā uzsvars tiek likts uz vēsturisko teritoriju ainavas sakārtošanu
un pielāgošanu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un uz teritoriju
ūdens kvalitātes uzlabošanas darbiem. Projekta ietvaros tiks veikti
ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot, pārbūvējot un iztīrot
ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā, Kamarišķu
muižas parkā (LT) un Preiļu muižas parkā (LV). Atjaunotās vietas
parkos tiks papildinātas ar izglītības takām, kurās tiks izstrādātas interaktīvās āra apmācības programmas skolēniem par zaļo infrastruktūru,
bioloģisko daudzveidību, kultūras mantojumu, atjaunošanas darbiem
un nepieciešamību rūpēties par dabu.
Projektā iesaistīto organizāciju pārstāvju zināšanas un pieredze tiks
stiprināta, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus ar profesionāļiem
un pieredzējušiem jomas ekspertiem un aktīvu ieinteresēto pušu iesaistīšanos rekomendāciju izstrādē par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu 8 Latvijas un Lietuvas parkos.
Lai izglītotu sabiedrību par lokālo un globālo ietekmi uz ūdens
ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību vēsturiskajos parkos, tiks
organizētas daudzveidīgas inovatīvas izglītojošās aktivātes sabiedrībai,
skolēniem, pašvaldību speciālistiem, NVO un uzņēmējiem. 3 bezatkritumu (zero waste) festivālu laikā dalībnieki tiks iedrošināti apgūt, kā
pārstrādāt atkritumus, būs pieejamas profesionālas lekcijas par ūdens
piesārņojumu un ilgtspējīgu dzīvesveidu un nulles ietekmi uz ekosistēmām, praktiskās nodarbības, pētījumi.
Galvenais projekta rezultāts ir kopīgu pārvaldības pasākumu
izstrāde, lai atjaunotu un uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli
vēsturiskajos parkos, kā arī organizēti dažādi izglītojoši pasākumi par
dabas vērtībām vēsturiskajos parkos.
Projekts «Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā» (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476
tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā 2014.–2020.
gadam no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās
projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības
fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.
Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.
Papildu informācija: Inese Matisāne projekta vadītāja
e-pasts: inese.matisane79@gmail.com tālr.: 26315587

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Dienas aprūpes centra kolektīvs gandarīts par sasniegto 15 gados

Kāds viedais ir teicis: «Mēs katrs esam
ar vienu spārnu, un tikai kopā mēs varam
lidot.» Šis ir Preiļu novada Labklājības
pārvaldes Dienas aprūpes centra (DAC)
sirds noskaņu tulkojums. Aizritējuši pilnvērtīgi, aktīvi, radoši, izglītojoši un neaizmirstami 15 gadi, kopš pastāv DAC.
Sākotnēji 2005. gada 28. oktobrī, piedzimstot kā bērnu rotaļu un attīstības centrs
«Kamolītis», augot lielākam, tas tapis par
dienas centru, visbeidzot sasniedzis Dienas
aprūpes centra godu.
Ņemot vērā valstī pieņemtos ierobežojumus sakarā ar Covid-19 izplatību, DAC savus
svētkus svinēja neierastākā formātā. Klusāk,
mierīgāk, bet tikpat mīļi un sirsnīgi kā ierasts.
Sveicējiem bija iespēja ierasties katram savā
laikā atsevišķi vienam no otra, lai izvairītos
no drūzmēšanās un cilvēku masām.
DAC saime ir neizsakāmi pateicīga
visiem laimes vēlētājiem, katrs mīlestības

pielietais apsveikuma vārds atbalsojas mūsu
sirdīs un motivē augt lielākiem, radošākiem.
Pateicība visiem mīļajiem cilvēkiem, kuri
iegulda lielu mīlestību un darbu, lai pilnveidotu DAC pakalpojumu.
DAC svētku lielākā dāvana bija pašiem
sava logo iegūšana. Paldies Kristeram
Šņepstam, kurš ņemot vērā DAC uzdevumus
un mērķi, ir dāvājis mums labestības koku.
Sirsnīgs paldies Preiļu novada vadībai
par atbalstu DAC darbībā. Pateicamies
Labklājības pārvaldes direktoram Laurim
Pastaram un pārvaldes komandai par sniegto
atbalstu, viedu padomu, motivāciju.
Esam gandarīti par šajos gados paveikto
un sasniegto. Turpināsim īstenot savus kvēlākos
sapņus, neapstājoties pie sasniegtā! Tikai
kopā esot mēs varam augt un attīstīties.
Liene Gžibovska
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Dienas aprūpes centra vadītāja
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Preiļu novada Labklājības pārvalde uzsākusi valsts
finansēto higiēnisko sejas masku izsniegšanu

Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.380 «Noteikumi par prioritāro institūciju
un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas
resursiem» 2.5. punktā minēto Preiļu novada Labklājības pārvalde ir saņēmusi 475 valsts finansētos
individuālo aizsardzības līdzekļus (higiēniskās sejas maskas).
Masku izdale uzsākta no 19.11.2020. pēcpusdienas un tās tiks izsniegtas sekojošām mērķa grupām:
4 trūcīgām un maznodrošinātām personām (ierodoties obligāti jāņem līdzi minēto statusu apliecinoša
izziņa);
4 aprūpes mājās, dienas aprūpes centra un krīzes centra pakalpojuma saņēmējiem.
Lūgums iepriekš pieteikt apmeklējumu, zvanot pa tālruni 65323200.
Par masku izsniegšanu būs jāparakstās.

Preiļu novada Labklājības pārvalde informē
par darbību ārkārtējās situācijas laikā

Labklājības pārvalde apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Pirms ierasties klātienē,
OBLIGĀTI zvanīt pa tālruņa nr.: 65323200, 28638567 vai 20270805 (Preiļi), tālr. 22049589 (Saunas
pagasts), 20241389 (Pelēču pagasts), 22044340 (Aizkalnes pagasts). Saziņai var izmantot e-pastu: labklajibas.parvalde@preili.lv
Apmeklētājiem sejas aizsega lietošana ir obligāta. Tiek noteikts ierobežojums apmeklējumiem trešajām
personām pansionātā un krīzes centrā.

Preiļos sākusi darbu mājīga
un gaiša fotostudija pilsētas centrā

Preiļos ir atklāta mūsdienīga dizaina foto studija pašā pilsētas centrā – «Santa Logina Photography».
Šeit var sajust svētku noskaņojumu, jo no novembra līdz Jaunajam gadam tiek piedāvātas Ziemassvētku foto sesijas ģimenes lokā. Telpās ir mājīga, gaiša noskaņa. Klientiem ir iespēja arī uzņemt
foto dokumentiem. Studija atrodas Brīvības ielā 2
(2. stāvā). Uz doto brīdi studija ir atvērta tikai ar
iepriekšēju pierakstu.
Telpas tiek regulāri vēdinātas un nodrošinātas ar
visiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem, tiek ievērotas
visas higiēnas normas un drošs attālums. Radīt skaistus
brīžus un atmiņas neviens nav atcēlis.
Pieteikties uz foto sesiju var izmantojot kontaktinformāciju mājas lapā www.santvision.com vai sazinoties ar fotogrāfi Santu Loginu sociālajos tīklos.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā
izstādi «Jānis Strupulis. Atskats»

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zālē no 2020. gada 10. novembra līdz 2021. gada
15. janvārim pieejama izcilā Latvijas mākslinieka Jāņa Strupuļa izstāde «Atskats».
Jānis Strupulis ir latviešu tēlnieks un grafikas dizaineris, kurš veidojis vairākas Latvijas monētas ar
nominālvērtību latos un ir Latvijas Valsts ģerboņa plastiskā etalona autors. Izstāde koncentrējas uz mākslinieka radošo mantojumu laika posmā no 1970. līdz 2018. gadam un atspoguļo plašo Jāņa Strupuļa
devumu medaļu un monētu mākslā, glezniecībā un zīmēšanā.

Preiļu muzejs apkopo
informāciju par parka mazajām
arhitektūras formām

Konstantīns Tesnovs Preiļos. 1935. gads.
Ilzes Grigules ģimenes arhīvs

Preiļu parks ir lielākais ainavu parks Latvijā,
un mēs lepojamies ar pili, kapelu, stalli un pārējiem
objektiem, kas atspoguļo muižnieku laiku Latgalē.
Diemžēl līdz mūsdienām Preiļu parkā gandrīz nav
saglabājušās vēsturiskās mazās arhitektūras
formas. Taču, pateicoties fotogrāfijām, mēs varam
spriest par to, kā izskatījās dažas no tām. Tāpēc
Preiļu muzejs ir pievērsis uzmanību interesantiem
parka objektiem, pie kuriem preiliešiem savulaik
ir paticis pozēt fotogrāfiem gan starpkaru periodā,
gan arī vēl ne tik tālajā 1950. gadā.
Pēc fotogrāfijām izskatās, ka tie, iespējams, ir
bijuši tiltiņa elementi vai arī kādi postamenti. Taču to
atrašanās vieta, diemžēl, nav skaidri zināma. Iztēles
uzkurināšanai jāatgādina Eduarda Hlopicka 19. gs.
beigu ceļojuma apraksts par Preiļu pili un parku:
«Preiļu parks, viens no retajiem šajā apvidū, sākas no
vecās pils terases puses. Pāri līkločiem tekošai upei
uzcelts tilts, kuru izdaiļo sfinksas. (..) Pa visu parka
teritoriju izvietoti tējas namiņi, verandas un daudzi
tiltiņi pāri kanāliem, kas ietek plašajā dīķī.»
Cerībā uzzināt ko vairāk par šiem objektiem, vēršamies pie esošajiem un bijušajiem preiliešiem ar aicinājumu pāršķirstīt savus fotoalbumus un pievērst
uzmanību, varbūt ir saglabājušies attēli ar šādiem vai
arī citiem parka mazās arhitektūras objektiem. Tāpat
priecāsimies, ja kāds varēs padalīties ar atmiņām vai
savulaik dzirdētiem vecvecāku stāstiem, kas ļautu
saprast, kur tieši parkā šie objekti varēja atrasties. Jo,
balstoties vēsturē, varam domāt arī par turpmāku parka
bagātināšanu ar jauniem, skaistiem objektiem. Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejs, e-pasts:
muzejs@preili.lv vai tālrunis: 65322731.
Ilona Vilcāne, Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos
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Zie ma ss vētku tirg us P re iļos

19. decembrī no pulksten 10.00 līdz pulksten 14.00 Preiļos,
Raiņa bulvārī, norisināsies Ziemassvētku tirgus. Informācija par
tirgu www.preili.lv vai zvanot uz tālruni 26636243.

4. decembrī – Ziemassvētku
egles iedegšana Preiļos
4. decembrī plkst. 16.00
Svētku laukumā
Preiļu pilsētas lielā egle
iemirdzēsies
svētku rotā.

Saskaņā ar valstī noteikto
ārkārtējo situāciju un epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem aicinām sekot informācijai
par pasākuma norisi!

Preiļu futbolam – 100

Grūti būtu atrast preiliešus, kuri paši nav spēlējuši futbolu vai ar šo nodarbi nebūtu aizrāvušies
viņu radinieki vai paziņas. Dažādos laikos un pie
dažādām varām simtiem mūsu pilsētas iedzīvotāju
izpaudās futbola laukumā. 2023. gadā svinēsim
Preiļu futbola simtgadi, un tas ir iemesls ieskatīties
šīs nozīmīgās Preiļu dzīves jomas vēsturē.
Pagājušā gadsimta divdesmitajos gados smilšainā laukumā starp
tagadējām Saules, Jauno un Aglonas ielu, preilieši sāk kaldināt savu futbola meistarību. Pārsvarā tie ir skolēni, līdz kuriem ir nonākušas ziņas
par populāro spēli. Taču ir arī pieaugušie. 1920. gadā Preiļos uzsāk darbību Daugavpils Aizsargu pulka Preiļu rota. Protams, ka šai organizācijai
pirmajā vietā bija militārās aktivitātes, bet, ja gadās brīvāks brīdis– galvenais bija futbols. Preiļu aizsargi ik pa laikam draudzības spēlēs sacentās
ar kaimiņpilsētu aizsargu rotu futbolistiem. Viss notika augstākajā līmenī–
ar orķestri un militāro parādi. Diemžēl, no futbola viedokļa skatoties,
Aizsargu organizācijas darba specifika liedza preiliešiem pilnā mērā
iesaistīties 1925. gadā dibinātās Latgales Futbola Savienības pasākumos.
Futbola laukums šajā vietā (pretī pašreizējam stadionam) radās stihiski – daudz maz līdzens klajums bija gana labs futbola spēlēšanai. Ar
laiku šeit notiekošās aktivitātes ir tik biežas, ka «pilsētas tēvi» jau
oficiāli paziņo – šis zemes gabals tiks paredzēts sporta laukuma ierīkošanai. 1931. gada 30. maijā pilsētas valde pat piešķir 15Ls, kas paredzēti
«...laukuma uzaršanai, noecēšanai un norullēšanai, jo, iepriekšējos gados
lietojot, tas ir bedrains un izvagots».
Lai kāds nebūtu vecais laukums,
tomēr tas palīdz vienam otram preilietim
futbolā nokļūt «dziļākos ūdeņos». 1905.
gada 1. jūlijā Preiļu draudzes Kalnacku
sādžā piedzima Jānis Matjušenoks. Ļoti
iespējams, viņš bija viens no tiem Preiļu
puikām, kuri izmēģināja spēkus šajā futbola laukumā. Preiļos iegūtās futbola
prasmes bija pietiekami labas, lai, pēc
obligātā karadienesta 1. Liepājas kājnieku
pulkā, varētu pievienoties starpkaru perioda Latvijas futbola grandam Liepājas
«Olimpijai». Šīs komandas sastāvā Jānis
trīs reizes izcīna Latvijas Meistara titulu
(1927.–1929.g.). Arī tajos laikos notika «staigāšana» pa klubiem. 1930.
gadā viņš pārstāv Liepājas ASK, pēc gada atkal atgriežas «Olimpijā» un
tieši togad izpelnās izsaukumu uz Latvijas izlasi. 1931. gada 30. jūnijā
Rīgā Latvijas izlase tiekas ar Lietuvas valstsvienību. Pēc pirmā puslaika ir neizšķirts 2:2, otrajā puslaikā laukumā dodas Jānis un veicina
Latvijas uzvaru ar 5:2. Kaut gan šis ir vienīgais izsaukums uz izlasi,
tomēr iemesls lepnumam ir.
Imants Babris

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

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

