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Dārgie Preiļu novada iedzīvotāji!
Šoreiz manas domas kavējas pie tādiem jēdzieniem kā
«darbs», «neatkarība», «brīvība» un «izaugsme». Saprotu, ka
tas ir likumsakarīgi, jo esam nozīmīgu mūsu valsts svētku
priekšvakarā.
Darba svētku diena 1. maijā katru gadu nāk ar redzamāku
rosību ne tikai zemnieku saimniecībās, bet arī pilsētas ielās,
māju pagalmos un dārzos. Paskatīsimies, ko vēl šajā pavasarī
varam sakopt, iztīrīt vai apzaļumot! Ja mūsu katra apziņā ir
saimnieka attieksme pret notiekošo apkārt, tad mēs spējam
savu māju, pagastu, pilsētu, novadu un visu valsti padarīt vēl
tīrāku un krāšņāku.
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienā – uzklāsim mājās tīrus baltus galdautus un svinēsim
mūsu brīvību! Ja mēs topam gudrāki savā domāšanā, tad
saprotam, ka šādi unikāli notikumi ir jāatzīmē, jo neviens cits
to nedarīs mūsu vietā. Brīvība un neatkarība nav nekas tāds,
ko vienreiz iedod uz mūžību. Brīvības ceļš nekad nebeidzas,
un to jāprot nosargāt.

Ja vēlies piedāvāt pašizolācijas pakalpojumu

Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme» sadarbībā ar
novadu tūrisma informācijas centriem apkopo informāciju par
naktsmītnēm, arī privātpersonām, citām iestādēm, kas Covid-19
pandēmijas laikā piedāvā pašizolācijas vietu. Ja vēlies, lai par tevi
ir informācija šajā apkopojumā, atsūti informāciju uz sava novada
TIC.
Preiļu un Riebiņu novada teritoriju uzņēmējus un privātpersonas
aicinām sūtīt informāciju (adrese, telefons, mājaslapa, ja ir, papildu
informācija par iespējām vai apraksts) uz tic@preili.lv.
Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu
mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar
uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu
darba vietu veidošanos Preiļu novadā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu, tūristu piesaisti no
apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm, esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem, infrastruktūras uzlabošanu.
Konkursa kopējais budžets 2020. gadā – 20 000 EUR.
Nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaites veidlapa pieejamas
www.preili.lv. Projektu iesniegšana – līdz 2020. gada 1. jūnijam.
Informācijai un konsultācijām zvanīt +371 26636243 vai rakstīt
ineta.liepniece@preili.lv.

Svētku forma var būt ļoti dažāda – ģimenes svētku pusdienas, atmiņu stāsti, dziesmas, bet varbūt ģimeniski pārgājieni
vai velobraucieni – izvēle ir jūsu ziņā.
Šis laiks bez apjomīgiem festivāliem, koncertiem un svētkiem var katram no mums izrādīties īpaši svētīgs, jo izbaudot
vienatni vai ģimeniskumu, spējam ieraudzīt īstās vērtības.
Aicinu arī Lielās talkas laikā 16. maijā ievērot norādījumus
un šogad veidot SOLO talkas, talkojot vienatnē, DUO talkas,
talkojot divatā vai talkojot visai ģimenei kopā.
Mūsu katra apzināta darbība ir īpaši svarīga šobrīd, kad vēl
dzīvojam un strādājam valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā.
Katram no mums jārūpējas par pašam savu un līdzcilvēku veselību, tāpēc aicinu svētku dienās būt sociāli atbildīgiem pašiem
par sevi un saviem līdzcilvēkiem! Ievērosim 2 metru distancēšanos, mazgāsim rokas un svinēsim svētkus ģimenes lokā!
Novēlu radošu, iedvesmojošu darbu un gaišas, priecīgas
mūsu valsts svētku dienas!
Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Preiļu novada izglītojamie pārtikas komplektus
saņēma jau pirms Lieldienām

Preiļu novadā pašā Lieldienu priekšvakarā,
nodrošinot ēdināšanas atbalstu ārkārtas situācijas
laikā, visi Preiļu novadā deklarētie izglītojamie no
trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu
ģimenēm saņēma pārtikas komplektus.
9. aprīlis Preiļu novada Labklājības pārvaldē bija
īpaši darbīga diena. Labklājības pārvaldes un Preiļu
novada domes administrācijas darbinieku vienotais
darba ritms, veidojot izglītojamajiem pārtikas komplektus, atgādināja loģistikas centru.
Piedaloties Labklājības pārvaldes draudzīgajam,
enerģiskajam kolektīvam un dažiem pašvaldības administrācijas darbiniekiem, visas 254 pārtikas pakas tika
sakomplektētas dažu stundu laikā. Paralēli darbam pie
pārtikas komplektu veidošanas Labklājības pārvaldes
atbildīgie speciālisti organizēja gatavo paku nodošanu
ģimenēm.
Pārtikas komplekti sastāv no daudzveidīgiem pārtikas produktiem, to iegādei atvēlot 1.56 eiro (ieskaitot
PVN) mācību dienā. Katra pārtikas paka paredzēta 14
darba dienām, un tās vērtība sastāda 21.84 eiro.
Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars
informē, ka, pateicoties akcijā iesaistīto darbinieku
veikumam un izglītojamo vecāku atsaucībai, visi pār-

tikas komplekti jau pirms Lieldienu brīvdienām tika
nogādāti ģimenēm. Kopā pārtikas pakas saņēma 214
daudzbērnu ģimeņu un 48 trūcīgo un mazturīgo
ģimeņu bērni.
Daudzas pārtikas komplektus saņēmušās ģimenes
atzinīgi novērtē, ka paku saturs ir daudzveidīgs, un
tajās ir viss ikdienā nepieciešamais: kviešu milti, miežu
putraimi, makaroni, cukurs, eļļa, siers, piens, marinēti
gurķi, cīsiņi, rieksti un žāvēti augļi, margarīns, rudzu
maize un baltmaize u.c. Pārtikas piegādi paku komplektēšanai veica SIA «Sanitex».
Pārtikas iegādei izmantoti Preiļu novada domes
budžeta līdzekļi, kas paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs un valsts
budžeta dotācija izglītojamo brīvpusdienām atbilstoši
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam
nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu».
Darbu veikšanas laikā tika ievēroti sakarā ar ārkārtas situāciju valstī noteiktie ierobežojumi. Pašvaldība
informēja uzņēmēju un darbu veicējus par ierobežojošo
pasākumu ievērošanu veicamo darbu laikā.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste

Atcelti vecāku līdzdalības maksājumi
ārkārtas situācijas laikā

6. aprīļa kārtējā domes sēdē deputāti, ņemot vērā Ministru
kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 «Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu», vienbalsīgi pieņēma lēmumu atcelt ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus Preiļu novada Bērnu un jauniešu centram, Preiļu Mūzikas un mākslas skolai un Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolai no šī gada 13. marta līdz valsts
ārkārtas situācijas atcelšanai.
Līdzīgi arī Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» netiks
pieprasīti attaisnojuma dokumenti no audzēkņu vecākiem par neattaisnotajiem kavējumiem laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz valsts
ārkārtas situācijas atcelšanai.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Informācija iedzīvotājiem,
kuriem trūcīgā un maznodrošinātā
statuss beidzas aprīlī

Labklājības pārvalde statusu pagarinās automātiski uz
3 vai 6 mēnešiem. Aicinām par statusa pagarināšanu sazināties
ar savu sociālo darbinieku telefoniski. Ierašanās klātienē nav
nepieciešama.

Raiņa bulvārī
noteikts maksimālā ātruma
ierobežojums – 50 km/h

Pamatojoties uz 6. aprīļa Preiļu novada domes
lēmumu, Raiņa bulvārī, Preiļos ir noņemtas aizlieguma zīmes Nr. 323 («Maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/h»).
Preiļu novada Tehniskās daļas būvinženieris
Ervīns Rusiņš skaidro, ka ielas posms pilsētā satiksmei
ir pietiekami drošs, lai turpmāk pa to transports pārvietotos ar ātruma ierobežojumu līdz 50 km/h. 7. aprīlī
attiecīgās ceļa zīmes ir noņemtas, līdz ar to šobrīd

stājies spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr. 279
«Ceļu satiksmes noteikumi» 9. nodaļas 101. punkts,
kurš nosaka ātruma ierobežojumu līdz 50 km/h.
Atgādinām, ka zīmes ar braukšanas ātrumu
informē par maksimālo atļauto ātrumu, bet faktiskais
braukšanas ātrums autovadītājam jāizvēlas, izvērtējot
situāciju uz ielas, braukšanas apstākļus un savas
prasmes!
Jolanta Upeniece

Preiļu novada VÇSTIS

Izvēlies vietējo produkciju!

Laikā, kad speciālisti iesaka palikt mājās un pēc iespējas retāk
apmeklēt veikalus, vairāki Preiļu novada uzņēmēji piedāvā savas
produkcijas piegādi mājās. Atbalsti vietējos, izvēlies veselīgu,
gardu produkciju, kas ražota vai izaudzēta tepat mūsu novadā!

2020. gada aprīlis

Preiļu novada Labklājības pārvalde
atbalsta ikvienu līdzcilvēku

Picērija «PICU BODE»
Piegāde no plkst. 11.00 līdz 18.00, zvanot pa tel. 65322022. Picas,
pusdienu piedāvājumi, saldie ēdieni. Pasūtījumam virs 10 EUR piegāde bez maksas.
Kafejnīca «ĀDAMUSTOBA» («ARKA»)
Gardas un siltas pusdienas, kulinārijas un konditorejas izstrādājumi, piesakot pa tel. 65320098.

Ātro uzkodu veikals «HASANS»
Tava iecienītākā kebaba piegāde uz darbu vai mājām Preiļos no
plkst. 10.00 līdz 17.00, piesakot pa tel. 27771183.

ZS «MAZIE GAVARI»
Piedāvā dārzeņu piegādi Preiļos. Piedāvājumā kartupeļi, bietes un
burkāni. Min. pasūtījuma apjoms 10 kg katrai pozīcijai. Tel. 25625701.
«VOSOROJU» VYSTU ŪLYS
Brīvībā, laukos augušu un lolotu vistiņu olas. Veselīgs gardums
tavai ikdienai! Piegāde Preiļos, piesakot pa tel. 26160621.

ZS «TŪMEŅI»
Piedāvā dažādus biškopības produktus Jūsu veselībai un šobrīd
tik pieprasītos griķus! Piesakiet pa tel. 26510294.

Gaļas veikals «SĀTYS»
Izvēlies gardu gaļas produkciju internetveikalā www.satys.lv ar
piegādi, kur un kad vien vēlies!

Biškopis ĒRIKS TRUBIŅŠ
Piedāvā gardu un veselīgu Latgales mežu un pļavu dažādu ziedu
medu. Šajā grūtajā periodā, kad vajag uzturēt savu imunitāti stipru, medus
palīdzēs. Piegāde Preiļu pilsētas robežās, piesakot pa tel. 29168407.

Pludmales kafejnīca «PAMPŪKAS»
100% dabīgs mājas saldējums (upeņu, Preiļu Čedara siera, plombīra, griljāžas) – iepakots kastītēs pa 10 gab. (vafelēs) vai 300 g
trauks. Pieteikšana pa tel. 25867735. Preiļos bezmaksas piegāde.

Ja vēl kāds uzņēmējs vai saimniecība nodrošina piegādi, lūdzam
informēt par to Preiļu novada TIC, rakstot uz e-pastu tic@preili.lv,
un informācija par to tiks publicēta novada sociālajos tīklos.

Preiļu novada attīstība un sadarbības
līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti

Neskatoties uz Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju, lai ierobežotu
koronavīrusa izraisītās slimības «Covid-19» izplatību, Preiļu novadā turpinās aktīvs darbs gan pie Eiropas Savienības (ES) un valsts līdzfinansētajiem infrastruktūras un sociālajiem projektiem, gan pārrobežu programmu
un citām aktivitātēm, realizējot ieplānotās darbības atbilstoši esošajai
situācijai (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/). Turpinās arī
ikdienas darbi ielu un ceļu uzturēšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā
iedzīvotājiem, Preiļu muižas kompleksa un parka uzturēšanā u.c.
Regulāri tiek sniegta informācija valsts institūcijām par dažādiem
pašvaldības darbības aspektiem, piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veido Nekustamā īpašuma karti, apkopojot ziņas par pašvaldību teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem, ko varētu piedāvāt
investoriem. Ekonomikas ministrijai nepieciešams atjaunot informāciju
par būvdarbu iecerēm līdz 2023. gadam u.tml. Projektu realizācijā notiek
regulāra ikdienas komunikācija ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru,
lai precizētu projektu aktivitātes, iesniegtu atskaites un citu informāciju.
Reģionālo attīstības centru apvienība (RACA), kurā ietilpst 21
Latvijas pašvaldība, t.sk. Preiļu novads, regulāri informē gan par ES
fondu izmantošanas gaitu un jaunām iespējām, gan citiem aktuāliem
attīstības jautājumiem, pieaicinot RACA sēdēs ministriju, aģentūru un
citu institūciju pārstāvjus. RACA ietvaros notiek komunikācija un pieredzes apmaiņa arī starp dažādu pašvaldību plānošanas speciālistiem.
Preiļu novada domes Attīstības daļā tiek apkopota informācija no
iestādēm un organizācijām par 2019. gada darba rezultātiem atbilstoši
pašvaldībā apstiprinātajam Investīciju plānam 2018.–2024. gadam un
Attīstības programmā noteiktajiem uzraudzības rādītājiem, lai izskatītu
un analizētu materiālus deputātu komiteju un domes sēdēs, kā arī
plānotu turpmākās darbības.
Lai attīstītu uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu
novadā, līdz 1. jūnijam ir izsludināts projektu konkurss Mazo un vidējo
komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai (izņemot lauksaimniecību).
Preiļu novada domei ir izveidojušies labi kontakti ar vairākām
Latvijas augstākās izglītības iestādēm, un 7. aprīlī tika parakstīts kārtējais
sadarbības līgums – šoreiz ar Rīgas Tehnisko universitāti. Līgums
noslēgts uz pieciem gadiem un tajā paredzēta:
• inženiertehnisko speciālistu teorētiskā un praktiskā sagatavošana;
• pētnieciskā darbība, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošana, sekmējot abu līgumslēdzēju pušu attīstību un izaugsmi;
• kopīga piedalīšanās iespējamos Eiropas Savienības finansētos projektos;
• tālmācības un interešu izglītības kursu un citu izglītības pasākumu
organizēšana un īstenošana u.c.
Esošā situācija prasa no mums vēl lielāku koncentrēšanos dažādu
projektu realizācijā un nereti arī darbību pārplānošanu, lai īstenotu
visas aktivitātes. Tāpēc PALDIES visiem Preiļu novada domes un
iestāžu darbiniekiem, kas ir atbildīgi un saprotoši gan savā starpā, gan
arī komunikācijā ar citām institūcijām.
Elita Jermolajeva, Dr.oec.,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

P

reiļu novada Labklājības pārvaldes speciālisti un darbinieki šobrīd, ārkārtas situācijas laikā,
jo vairāk apzinās savu misiju un sniedz nepieciešamo palīdzību katram iedzīvotājam, kurš
nonācis krīzes situācijā.
Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars informēja, ka labākā risinājuma atrašanai katra
klienta situācija tiek izskatīta individuāli. Tiešais kontakts ar apmeklētājiem ir maksimāli samazināts,
lai pasargātu gan darbiniekus, gan apmeklētājus.

Optimālā veidā pakalpojumus
nodrošina visām iedzīvotāju kategorijām

Ārkārtas situācijas laikā noteiktie ierobežojumi ir
ieviesuši stingras korekcijas pakalpojumu sniegšanā,
tomēr pārvaldes klienti joprojām saņem pašu nepieciešamo sadzīves un veselības nodrošināšanai.
Klientu apsekošanas mājās notiek tikai ārkārtas
situācijās. Atceltas ir pensionāru – jubilāru sveikšanas
ar apmeklējumu mājās, tā vietā tiek meklētas iespējas
dāvanas nodot individuāli. Ārkārtas situācijas laikā ir
liegta iespēja trešajām personām apmeklēt pansionāta,
pakalpojumu centra un Krīzes centra iemītniekus.
Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu jaunie klienti
pansionātā vairs netiek ievietoti, bet darbinieki pastiprināti ievēro higiēnas prasības.
Dienas aprūpes centrs turpina darbu ar pilngadīgām personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi,
ievērojot drošības pasākumus. Tā kā atbalsts senioriem
šajā laikā ir ļoti būtisks, aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšana tiek turpināta līdzšinējā apmērā, maksimāli
izvairoties no ciešiem kontaktiem. Cilvēkiem, kuriem
ārkārtas situācijas laikā beidzas piešķirtā trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statusa termiņš, tas tiek
pagarināts automātiski. Joprojām netiek nodrošināta
iespēja saņemt veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas pakalpojumu, lai maksimāli pasargātu līdzcilvēkus. Gan Dienas aprūpes centra, gan Labklājības
pārvaldes telpas divas reizes dienā tiek dezinficētas.
Būtiskas izmaiņas skārušas valsts apmaksātā asistenta pakalpojuma saņēmējus. Ja persona ar invaliditāti
ārkārtas situācijas laikā neapmeklē ārstniecības
iestādes, fizioterapeita pakalpojumus, tās stundas viņš
ir tiesīgs izmantot brīvajam laikam – pastaigām svaigā
gaisā, par ko nav jāsaņem apliecinājums. Sociālais
darbinieks ir sazinājies ar katru no 98 asistenta pakalpojuma saņēmējiem, lai informētu par atskaišu iesniegšanas kārtību – atlīdzība tiek aprēķināta, vadoties pēc
pēdējo trīs mēnešu vidējā stundu skaita. Atskaites asistenta pakalpojuma sniedzēji iesniedz attālināti, atstājot
tās Labklājības pārvaldes priekštelpā speciāli tām atvēlētā konteinerā. Nodrošināta iespēja paņemt arī jaunas
veidlapas, kuras būs jāiesniedz nākošā mēneša atskaitē.

Krīzes situācijā nonākušajiem
iespējams saņemt pārtikas pakas

Preiļu novada domes Labklājības pārvaldes vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos Anita Gāga pastāstīja, ka pēdējās nedēļās pēc
palīdzības pārvaldē ir vērsušās daudzas ģimenes,
kurām bija radušās grūtības pārtikas produktu sagādāšanā. Līdz 20. aprīlim 18 ģimenes novērtētas kā

nonākušas krīzes situācijā. Labklājības pārvalde aprīlī
izsniegusi aptuveni 400 Eiropas Atbalsta fonda paku
komplektus, kas pienākas trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un krīzes situācijā nonākušajiem.
Līdz Lieldienām pārtikas paku komplektus saņēma
arī 254 novada trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu
ģimeņu skolēni, kuri mācās Preiļu novada izglītības
iestādēs, un arī tie izglītojamie, kuri ir citu pašvaldību
skolu audzēkņi, bet deklarēti Preiļu novadā. «Tām
ģimenēm, kuras neatbilst nedz trūcīgas, nedz maznodrošinātas ģimenes statusam, bet kurām ir grūtības
nodrošināt pārtikas produktus, ir iespēja saņemt pārtikas pakas, ko izsniedz biedrība «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»». Līdz 20. aprīlim izsniegtas 40
šādas pakas. Biedrības pakas izsniegtas arī dažām
Riebiņu novada ģimenēm, bet 12 jauni klienti biedrībai
nākuši no Preiļiem. Tās ir ģimenes ar bērniem, kuras
tieši krīzes laikā saskārušās ar materiālām grūtībām»,
informē Anita Gāga. Pakas iespējams saņemt Labklājības pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 9.00
līdz plkst. 12.00. Pirms došanās pēc pakas aicinām
sazināties ar Anitu, zvanot pa tālruni 65320123.

Būs nepieciešams atbalsts
darbinieku emocionālajai veselībai

Labklājības pārvaldes kolektīvs ir uzņēmies atbildību par katru gadījumu, kad iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība. Savu iespēju robežās šajā sarežģītajā
situācijā viņi ir gatavi atbalstīt ikvienu līdzcilvēku.
Pārvaldes darbinieki ir izpildījuši vairāku pensionāru
telefoniskus lūgumus, kas līdz šim nav bijuši Labklājības pārvaldes redzeslokā, un nogādājuši uz viņu
mājokļiem pārtikas produktus un medikamentus.
«Protams, šajā situācijā dažkārt arī darbiniekiem
paaugstinās stresa līmenis, jo ne visas lietas pacientiem
var izskaidrot telefoniski. Sakarā ar bezdarba pieaugumu valstī arvien vairāk cilvēku sāk satraukties par
savu nākotni. Neziņa rodas arī par ģimenes locekļiem.
Domājot par darbinieku emocionālo veselību, tiek
apsvērts izmantot attālinātās supervīzijas. Iepriekš
supervīzijas kā atbalstu ikdienas darbā izmantojām
rudenī, bet tagad situācija ir mainījusies», atzīst Lauris
Pastars.
Atgādinām, ka nepieciešamie iesniegumu paraugi
izlikti Labklājības pārvaldes priekštelpā, kurus var
nodot tiem paredzētā noslēgtā konteinerā. Tomēr, rūpējoties katram par savu un arī līdzcilvēku drošību, pārvaldes vadība un darbinieki aicina klientus samazināt
tiešo kontaktu un nedoties uz pārvaldi, bet sazināties
telefoniski un nosūtīt iesniegumus e-vidē.
Maija Paegle

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

Pārtikas un veterinārais dienests 16. aprīlī uzsācis savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret
trakumsērgu. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā
brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiek izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu
daļā 19 245 km2 platībā, uz 1 km2 izsviežot 20–25 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu
joslām.
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Uzņēmējdarbības centra paveiktais 2019. gadā
L

atvijā pagājušajā gadā reģistrēti 10 443 jauni uzņēmumi, kas ir par
217 mazāk nekā 2018. gadā, savukārt likvidēto uzņēmumu skaits turpinājis augt.
Lursoft apkopotā informācija rāda, ka 2019. gadā Latvijā likvidēti nepilni
24 tūkstoši uzņēmumu, kas ir līdz šim augstākais likvidēto uzņēmumu skaits, jo
Uzņēmumu reģistrs veicis vienkāršotās likvidācijas procesu augsta riska klientiem,
no reģistra izslēdzot tās juridiskās personas, kuras nav atklājušas patiesā labuma
guvējus un dalībnieku vidū ir ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas (Lursoft info).

Uzņēmējdarbība Preiļu novadā skaitļos

Preiļu novadā pērn reģistrēti 23 jauni uzņēmumi, likvidēti 18 uzņēmumi. Tas ir otrais
gads pēc kārtas kopš 2014. gada, kad reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedz likvidēto
uzņēmumu skaitu. Pagājušajā gadā populārākā reģistrācijas forma Preiļu novadā bija –
sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 17 uzņēmumi, IK – 4, bet divi uzņēmēji izvēlējušies
reģistrēt zemnieku saimniecību. Astoņu jaunreģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls kopā sastādīja 26 922,00 EUR, bet desmit uzņēmumi reģistrējās kā mazkapitāla SIA ar pamatkapitālu
līdz 10,00 EUR.
Uzņēmumi pagājušajā gadā reģistrēti dažādās nozarēs. Daļai uzņēmēju pagājušajā gadā
reģistrētais uzņēmums bija pirmais, bet bija arī uzņēmēji, kuri paplašinot savu biznesu,
reģistrēja jaunus uzņēmumus.
Bezdarba līmenis valstī 2019. gadā bija ap 6%, Latgales reģionā virs 13%, bet Preiļu
novadā mazliet virs 8%. Valstī joprojām saglabājās strukturālā problēma, kad prasmes un
zināšanas neatbilst darba tirgus vajadzībām, savukārt reģionos – tur, kur ir cilvēki, nav
darba piedāvājumu. Arī demogrāfiskās tendences nav mazsvarīgas – darbaspējas vecuma
iedzīvotāju kļūst mazāk.

Uzņēmējdarbības centrs – atbalsts vietējiem uzņēmējiem

Novada uzņēmēju informatīvajam un finansiālajam atbalstam Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrā 2019. gadā tika rīkoti semināri, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta uzņēmēju sadarbības platforma, organizēts MVK un SDV projektu līdzfinansēšanas konkurss un veiktas citas aktivitātes.
Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu biznesu? Galvenais – ideja un tās unikālā īstenošana.
Nav jābaidās, ka biznesa ideju kāds «nozags». Katrs uzņēmējs savu ideju redz un jūt
savādāk, identiski vienādu izpildījumu sasniegt nav iespējams, vienmēr atradīsies kaut kas
atšķirīgs – kvalitāte, izmērs, garša, smarža, forma. Finansējums nepieciešamo nosacījumu
virknē atrodas krietni zemāk, tā piesaistes iespējas valstī ir vairākas un ar atšķirīgiem nosacījumiem, tomēr ne vienmēr uzņēmumi atbilst finanansējuma piešķiršanas kritērijiem.
Uzņēmēju atbalstam kopš 2011. gada Preiļu novada pašvaldība rīko projektu konkursu
maziem, vidējiem komersantiem un pašnodarbinātajām personām. Šajā laikā apstiprināti
70 projekti, no kuriem ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenoti 64 projekti.
2019. gadā tika iesniegti 12 projekti, apstiprināti un īstenoti 9 Preiļu novada uzņēmēju
projekti par kopējo summu 30 362,71 EUR, no kuras 12 674,36 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldības finansējums nav liels, bet dažkārt uzņēmējam būtiski finansējumu
saņemt bez birokrātijas šķēršļiem un salīdzinoši ātri.
2019. gada sākumā Uzņēmējdarbības centrā tika atklātas Atvērtā tipa biroja telpas, kuras
var izmantot jebkurš Preiļu novada uzņēmējs un kurās pieejama arī biroja tehnika. Šo
iespēju pērn izmantoja 64 uzņēmēji gan strādājot uz vietas, gan tiekoties ar klientiem, kā arī
veicot darba intervijas un pārrunas ar potenciālajiem darbiniekiem.
Katru gadu Uzņēmējdarbības centrs piedāvā apmeklēt informatīvus seminārus, kuru
tēmas tiek izvēlētas, konsultējoties ar uzņēmējiem. Mācību norisei tiek piesaistīti sertificēti
nodokļu konsultanti, pieredzējuši lektori un zinoši komunikāciju arhitekti.

Uzņēmēja Lilita Kivleniece, zīmols «Liepu Ziedi»

miem. Pagājušajā gadā Uzņēmējdarbības centrā jaunas zināšanas ieguva 265 interesenti.
Lai rosinātu interesi par uzņēmējdarbību, katru gadu sadarbībā ar Latgales reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centru tiek rīkots Biznesa mēnesis, kura ietvaros Latgales reģiona
skolās interaktīvā veidā tiek runāts par biznesu, par biznesā nepieciešamajām prasmēm,
rakstura īpašībām, iespējām un atbildību. Novembrī pasākums notika JE PVĢ. Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrs regulāri piedalās RTRIT Preiļu filiāles karjeras dienās ar lekcijām
par biznesa uzsākšanu un iespējām, sadarbojas ar LLKC Preiļu biroju, finanšu institūciju
ALTUM un NVA Preiļu filiāli biznesa attīstības veicināšanai.

Jāveido tirdzniecības platforma mājražotājiem
un amatniekiem

Jau piekto gadu Preiļu novada uzņēmēji ar kopstendu piedalās Latgales reģiona Uzņēmēju
dienās. Pagājušajā gadā izstādē, kura notika Daugavpilī, piedalījās 7 novada uzņēmēji un
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs. Dalība pasākumā uzņēmējiem dod iespēju
parādīt savus sasniegumus, iepazīties ar citu veikumu un dalīties savstarpējā pieredzē. Preiļu
novads katru gadu šo iespēju piedāvā citiem uzņēmējiem, lai izaugsmes sākuma startu
iedotu pēc iespējas vairākiem. Izstādē Preiļu uzņēmēju kopstends ieguva balvu «Ģimenei
draudzīgākais stends».
Ik gadu Preiļos tiek rīkoti 5 tematiskie mājražotāju, amatnieku un lauksaimnieku
tirdziņi, kas nav tikai tirgošanās un iepirkšanās vieta, tā ir sava veida pieredzes
gūšana. Arī tirgus apmeklētājs pēc kāda laika var mainīt savu statusu un iespējams – uzdrošināties un kļūt par mazo ražotāju. Tirgus dalībnieku skaits ar katru gadu aug, un Preiļu
iedzīvotājiem ir iespēja vismaz 5 reizes gadā dažādot savus pirkumus, vienlaicīgi atbalstot
Latvijas amatniecību un mazā biznesa veicējus. Pērn tika saņemti 405 pieteikumi dalībai
tirdziņos.
Katru gadu uzņēmēji tiek izvirzīti Latgales reģiona uzņēmēju gada balvai. 2019. gadā
nominācijā «Gada inovācija» balvu saņēma SIA «Himalayan International», kas nodarbojas
ar suņu graužamsieru ražošanu un ir vienīgais šādas produkcijas ražotājs Eiropā.
Pagājušajā gadā tika uzsākts darbs pie mājražotāju un amatnieku sadarbības platformas
veidošanas, analizējot vienotas tirdzniecības vietas izveides iespēju. Šobrīd kopsaucējs nav
atrasts, bet darbs jāturpina, lai palīdzētu mazajiem ražotājiem realizēt savu saražoto produkciju.
«Paldies» par darbu visiem novada uzņēmējiem tiek teikts ikgadējā Uzņēmēju ballē,
kurā netrūkst sarunu, prieka un atpūtas mirkļu.
Ineta Liepniece,
Preiļu novada vecākā komercdarbības speciāliste

Sadarbība un pieredzes nodošana

Pieredzes apmaiņai sadarbībā ar LTRK tika noorganizēts Latgales Biznesa kluba pasākums «Uzņēmēji tiekas Preiļos», kura mērķis – Latgales uzņēmējiem iepazīties ar Preiļu
novada uzņēmumu darbību un pielietotajām tehnoloģijām, kā arī klātienē risināt uzņēmēju
aktuālās problēmas un iespējas pilnveidot uzņēmējdarbības vidi Latgalē.
Ikmēneša uzņēmēju sadarbības platformas veidošanas pasākumos tika iepazīta SIA «Pie
Torņa», SIA «Preiļu saimnieks», Olgas Jermakovas (tetovēšanas un permanentā meikapa
salons «KOSMOSS»), Aijas un Jura Zīmeļu (zīmols «Bērnības zeme» un stikla tonēšanas darbnīca), Kristīnes Stašulānes (zīmols «LabaSajūta») pieredze un PVD darbība.
Gada nogalē tika uzsākts jauna formāta tīklošanās pasākums «Iedvesmas brokastis
mazā biznesa veicējiem», kurā «ēdienkarte» bagāta ar uzņēmēju veiksmes stāstiem.
Ikdienā Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā var saņemt informāciju par biznesa uzsākšanu, finansējuma piesaisti, piemērotu telpu un ražošanas teritoriju apzināšanu u.c. jautāju-

Preiļos aicina doties fotopastaigā pa pilsētu

Mazāk zināmas takas, ceļi un objekti, vērīgāk palūkoties sev apkārt
un nesteigties – tāds ir fotopastaigas Preiļos mērķis, kurā aicināti piedalīties gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi, kas plāno atklāt sev ko jaunu.

Preiļu novada TIC īsi pirms
Lieldienām ir izveidojis maršrutu
ar 20 dažādu vietu, dabas un būvju
elementu fotogrāfijām, aicinot tās
visas atrast, nofotografēt, atsūtīt uz
TIC un piedalīties balvu izlozē.
Konkursa noteikumi un sameklējamās vietas publicētas
Preiļu novada TIC Facebook lapā
(@preilutic). Maršruts ved gan pa
pilsētu, gan pa Latvijā lielāko
parku pilsētas teritorijā. Tā garums
ir apmēram 5,5 km, un tas ir
izbraucams arī ar bērnu ratiņiem.
Konkurss notiks līdz 26. aprīlim.
Balvas sagādājis Preiļu novada
Kultūras centrs un Preiļu muižas
komplekss un parks.
Iveta Šņepste
Ievas Babres foto
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Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas
situācijas laikā VUGD neveic plānotās
pārbaudes dzīvojamā sektorā

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus par dūmu
detektoru uzstādīšanu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic
dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.
Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm
iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildībās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek
uzrādīts VUGD lēmums.
Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu,
amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek
veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs
samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.
Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi,
strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet informāciju
www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot
Valsts policijai, zvanot 110.
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2021. gada vasarā Preiļos notiks pasaules
latviešu ģimeņu saiets

Aprīļa domes sēdē deputāti atbalstīja biedrības «TRĪS REIZ TRĪS» iesniegumu par
atbalsta sniegšanu kopīga publiska pasākuma «Pasaules latviešu 3x3 saiets» organizēšanai
Preiļu novadā 2021. gada jūlijā.
Pašvaldība pasākumu nodrošinās ar nakšņošanu un ēdināšanu ~ 300 dalībniekiem, telpām,
transporta novietnēm, apskaņošanu, gaismošanu, drošību, līdzdalību un dažādiem tehniskiem palīgiem (apkopēji, dežuranti, vietējie gidi, auklītes u.c.).
Biedrība «TRĪS REIZ TRĪS» ik gadu Latvijā organizē pasaules latviešu ģimeņu saietus, sauktus par «3x3 saietiem», kas tiek rīkoti visu vecumu latviešiem un to piederīgajiem no visiem
kontinentiem.
Biedrība «TRĪS REIZ TRĪS» vēsta, ka saietu rīkojošo novadu iedzīvotāji pasākuma ietvaros
gūst iespēju stiprināt savu latviskumu, tikties ar latviešiem no visas pasaules, tādējādi bagātinot
novada kultūras dzīvi un izbaudot ievērojamu notikumu.
Pasākums Preiļos ieplānots 2021. gada 18.–25. jūlijā. Bez biedrības un pašvaldības atbalsta
pasākumu nodrošinās Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, LR Kultūras ministrija, privātuzņēmēji,
kā arī brīvprātīgie palīgi un darbinieki.
Jolanta Upeniece

SIA «Preiļu slimnīca» darbs ārkārtējās situācijas laikā

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija būtiski
ietekmējusi slimnīcu darbu, nav izņēmums arī SIA
«Preiļu slimnīca». Ierobežota pacientu plūsma,
apzināti pacienti un darbinieki par iespējamiem
slimību simptomiem, ieviesti piesardzības pasākumi
un ierobežota trešo personu klātbūtne ārstniecības
iestādē. Kopš karantīnas izsludināšanas ir aizvadīts
vairāk kā mēnesis, darbs turpinās, bet ierobežotā
ritmā. SIA «Preiļu slimnīca» strādā atbilstoši
Veselības ministrijas norādījumiem, izpildot rīkojumus un sekojot līdzi aktuālajai informācijai.
Ņemot vērā augsta riska darba apstākļus un rūpējoties par darbinieku drošību, gan ambulatorā, gan stacionārā daļa ir nodrošināta ar individuālas aizsardzības
līdzekļiem (maskām, cimdiem u.c.) un dezinfekcijas
līdzekļiem (gan rokām, gan virsmām), kā arī stacionārā
un uzņemšanas nodaļā mediķiem ik rītu tiek fiksēta
ķermeņa temperatūra. Katrā nodaļā ir izstrādāta kārtība,
pēc kuras vadīties pandēmijas laikā. Slimnīcā ir izveidoti vairāki izolatori inficēto pacientu norobežošanai,
ja tādi būs, jo primāri mazajām slimnīcām ir jāatslogo
reģionālās slimnīcas no pacientu pieplūduma.
Šobrīd SIA «Preiļu slimnīca», atsaucoties uz
Veselības Ministrijas rīkojuma Nr. 59 «Par veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā» grozījumiem (rīkojums Nr. 87),
stingri kontrolējot pacientu plūsmu, daļēji atjauno
plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Saskaņā ar Veselības ministrijas rīkojumu Nr. 87
no 20. aprīļa ārstniecības iestādes papildu esošajiem
ārstniecības pakalpojumiem atsāks sniegt arī šādus
plānveida veselības aprūpes pakalpojumus:
• valsts organizētā krūts vēža skrīninga izmeklējumus (mamogrāfiju);
• ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu
ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas,
datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās
rezonanses, elektrokardiogrāfijas (tai skaitā Holtera
monitorēšanas), veloergometrijas un elektroencefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu;
• pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa,
pneimonologa, oftalmologa un neirologa konsultācijas;
• diabētiskās pēdas aprūpi;
• zobārstniecībā uzsākto zobu slimību ārstēšanas
procesa un iesākto protezēšanas darbu pabeigšanu un
ortodontisko ārstēšanu.
Minētos veselības aprūpes pakalpojumus drīkstam
sniegt laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00, nodrošinot atsevišķu pacientu plūsmu.

Aicinām pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kurus veselības aprūpes pakalpojumus šobrīd var neveikt. Īpaši būtiski tas ir personām,
kuras ir vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti, jo, saslimstot ar Covid-19, sekas var
būt smagas. Konsultēties par savu veselības stāvokli
un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja nav pieejams savs ģimenes ārsts, var zvanot
arī uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001,
kurš darbojas visu diennakti.
Atgādinām arī visiem Preiļu novada, piegulošo
novadu iedzīvotājiem, kā arī viesiem, kuri šobrīd
atgriežas no ārvalstīm (īpaši tālbraucējiem) un ir kontaktējušies ar zināmām inficētām personām, ir jāpavada tuvākās 14 dienas pašizolācijā, novērojot savu
veselības stāvokli divas reizes dienā (no rīta un
vakarā), mērot ķermeņa temperatūru. Tas ir obligāts
pasākums, aicinām būt atbildīgiem. Parādoties Covid19 saslimšanas simptomiem, telefoniski jāsazinās ar
savu ģimenes ārstu vai pa vienoto tālruni 8303, informējot par novērotajiem simptomiem.
Sākot ar 20. aprīli, SIA «Preiļu slimnīca» medicīnas
un fitnesa centra «PS Fit» telpās, Raiņa bulvārī 13
(ieeja no Talsu ielas puses), darbu uzsācis «E. Gulbja
laboratorija» Covid-19 analīžu nodošanas punkts.
Analīzes var nodot noteiktā laikā, TIKAI iepriekš piesakoties zvanot un TIKAI ierodoties ar savu personīgo
transportu. (Ja ir aizdomas par saslimšanu un ir acīmredzami simptomi, nekādā gadījumā nedrīkst ierasties
kājām vai izmantojot sabiedrisko transportu).
Jaunizveidotais analīžu nodošanas punkts strādā TIKAI pēc pieraksta. Analīžu pieņemšana notiek
darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00. Lai veiktu
SARS-CoV-2019 testu, pacientam ir jāpierakstās
uz vizīti pa vienoto «E. Gulbja laboratorija» tālr.
67801112 vai zvanot konkrēti uz analīžu nodošanas
punktu Preiļos pa tālr. 65322039. Lai neveidotos rinda,
visi pacienti tiks reģistrēti un vizītes laiks tiks saskaņots. Līdzi obligāti jābūt personas apliecinošam dokumentam.
Jau ziņots, ka no 13. marta līdz 12. maijam Latvijā
saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, arī analīžu nodošanas punkts izveidots uz īslaicīgu laiku, līdz situācija valstī nostabilizējas.
Atgādinām būt atbildīgiem, ievērojot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību. Sargāsim sevi un apkārtējos!
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste
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Patriotiskās dzejas konkurss
«Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!» skolēniem

Ja esi 5.–12. klases skolēns, šī informācija domāta tieši Tev!
Marta sākumā Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Preiļu
novada domi un Eiropas parlamenta deputāti, prof. Inesi Vaideri
izsludināja patriotiskās dzejas konkursu «Latvija, cik daudz
Tev vēlos teikt!» 5.–12. klašu skolēniem. Konkursa patrons ir
režisors, novadnieks Jānis Streičs.
Piedaloties un uzvarot konkursā, gūsti iespēju saņemt vērtīgas
balvas no Eiropas Parlamenta, piedalīties Aivara Eipura dzejas meistarklasē vai viesoties pie Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres.
Nenokavē! Ja jūti sevī radošo garu un vēlmi sevi apliecināt literārā jomā, izmanto laiku, kas liek mums visiem apstāties, ieklausīties,
saprast, sasparoties un izvērtēt dzīves vērtības, raksti un sūti savus
dzejoļus līdz 30. aprīlim elektroniski uz preilu.biblioteka@preili.lv
ar norādi «Patriotiskās dzejas konkursam».
Plašāka informācija un konkursa nolikums www.preili.lv .

Preilietis Matīss Babris ar velosipēdu
veic ceļu no Rīgas līdz Preiļiem

Latvijas telpu futbola izlases spēlētājs, preilietis Matīss Babris 16. aprīlī iesaistījās «Ghetto EKO Games»
projektā, mērojot 205 km
garu maršrutu ar velosipēdu.
«Braucienu plānoju divas
nedēļas. Sakārtoju uzturu, pāris
dienas pirms brauciena sāku
uzņemt ļoti daudz ogļhidrātu,
kuri veidoja papildu enerģijas
krātuves. Būtiski ir pareizi saplānot ceļu, lai tajā būtu arī
pieturas punkti, brīdis atelpai,
un tiktu ievērots veiksmīgs
brauciena ritms,» uzsver Matīss Babris.
Matīss Babris atzīst, ka ir
nepieciešama gan intelektuālā,
gan fiziskā sagatavošanās, lai
veiktu šādu braucienu. Grūtākais šajā izaicinājumā esot
bijuši laika apstākļi, kas braucēju nelutināja.
«Visas robežas ir galvā. Ja
mēs sev teiksim, ka nevaram,
tad, visdrīzāk, to arī nepaveiksim. Sevi ir jāizaicina katru dienu, lai
pārkāptu dažādas robežas un saprastu, ka viss ir iespējams,» ir pārliecināts futbolists.

Ieskats Preiļu futbola, sporta
un pilsētas vēsturē

Cienījamie preilieši! Atzīmējot sociālās distancēšanās pirmā mēneša beigas, piedāvājam Jums
ieskatīties mūsu pilsētas sporta (un ne tikai) dzīvē
pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados (3. daļa).
Būsim priecīgi, ja Jūs atradīsiet sev kaut ko interesantu šajā pētījumā. Un būsim ļoti pateicīgi, ja
atradīsiet iespēju ar saviem materiāliem (foto, diplomi, medaļas) papildināt šo aprakstu. Vēlreiz
varat aplūkot 1. daļu un 2. daļu, jo šis tas tur ir nācis klāt.
Ar visu materiālu var iepazīties, apmeklējot www.preili.lv – Ieskats
Preiļu futbola, sporta un pilsētas vēsturē.
UZRAKSTĪSIM VĒSTURI KOPĀ!
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

