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No sveču liesmām,
No egļu zaru smaržas
Ņemiet gaismu rītdienai
Un spēku visam gadam.

Lai Ziemassvētku gaisma
dod enerģiju un Jaunā gada atnākšana
ienes jaunu cerību!

4. decembrī Preiļos
gaismu rotā
iemirdzējās pilsētas
lielā egle

Saglabāsim apņēmību un izturību,
lai 2021. gads būtu piepildīts gaišām domām
un labiem darbiem!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Uz Ziemassvētkiem dāvināsim
Mazliet sev egles zaļās spīts,
Tad darbu kamolā kāds dzīpars
Būs Laimes mātes ieadīts

Vēlu gaišus un sirsnīguma
piepildītus Ziemassvētkus!

Lai Jaunajā gadā nenogurstošs spēks,
gaišas domas, tuvu
un mīļu cilvēku klātbūtne!

Aldis Adamovičs,
Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāts

Ēdināšanas nodrošināšana izglītojamiem
attālināto mācību laikā

Lēmums pieņemts Preiļu novada domes ārkārtas sēdē 2020. gada
11. decembrī

1. Attālinātā mācību procesa laikā un ar Covid-19 izplatības ierobežošanu izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020.
gada 7. decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām, no pašvaldības
budžeta līdzekļiem brīvpusdienām, nodrošināt ēdināšanu izglītojamajiem,
kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības
iestādēs, izsniedzot pārtiku (pārtikas pakas).
2. Attālinātā mācību procesa laikā un ar Covid-19 izplatības ierobežošanu izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020.
gada 7. decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām, no pašvaldības
budžeta līdzekļiem brīvpusdienām, nodrošināt ēdināšanu 5.–6. klašu
izglītojamajiem, kuri mācās Preiļu Brīvajā skolā, veicot norēķinus atbilstoši Preiļu novada domes 2020. gada 6. aprīļa lēmumam – protokols
Nr. 7, § 8.
3. Noteikt, ka vienam pamatizglītību apgūstošajam izglītojamajam
mācību dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (viens euro un 56 centi)
(ieskaitot PVN).
4. Noteikt, ka vienam 10.–12. klases izglītojamajam mācību dienā
pārtikai paredzēts 50% no 3. punktā noteiktās summas.
5. Līdz valdības noteiktajam ārkārtējās situācijas spēkā esamības
laikam un, ja, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tiek pagarināts
attālinātais mācību process, pārtika (pārtikas pakas) tiek piegādāta par
viena izglītojamā pusdienām paredzētajiem 1,56 EUR dienā atbilstoši
attālināto mācību dienu skaitam.
6. Uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram A. Džeriņam nodrošināt izglītojamiem piegādājamo pārtikas paku iepirkšanu, paku komplektācijā ņemot vērā pilnvērtīga uztura raciona un pārtikas ilglaicīgas
saglabāšanās principu.
7. Par pārtikas (pārtikas paku) izsniegšanas biežuma un perioda
noteikšanu ir atbildīgs Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš.
8. Līdzekļus paredzēt no sadaļas «Pārējie izglītības pakalpojumi».

Šogad 4. decembrī pavisam neparastā atmosfērā Preiļu pilsētā tika iedegta lielā egle. Svētku
laukums bija pārvērties gaismas spēlēs, skanēja
multimediāli apsveikumi, dziesmas, dejas un tika
atklāti animācijas īsfilmiņas «Par Lupatiņiem»
noslēpumi.
Jau vairākus gadus tradicionāli svētku egle tiek
uzstādīta tajā pašā vietā – Svētku laukumā pretī Kultūras
centram. Šogad egles dizaina koncepcija bija pašvaldības mākslinieces Ineses Aninas ideja. Tās pamatā –
vienota krāsu gamma ar netālu esošo izgaismoto strūklaku un gaismām apkārtējo ēku noformējumā.
Egles rotājumus no izturīga, viegla un gaisīga
putuplasta izgatavoja vietējais uzņēmums SIA «Volmārkoks». Zilos un baltos toņos tie nokrāsoti pašvaldības uzņēmuma SIA «Preiļu saimnieks» darbnīcā.
Gaismas virtenes un bumbas rada krāsu pāreju no
siltajiem toņiem egles pamatnē līdz aukstajām gaismām virsotnē. Egles noformējumam izmantotas

iepriekšējos gados iegādātās gaismas virtenes, tās
atdzīvinot un nedaudz papildinot ar jaunām. Eglītei
apkārt ir izveidots dekoratīvs nožogojums, kas rada
kompozīcijas pabeigtības sajūtu un arī drošību.
Lielā pilsētas egle ir 12 metrus augsta. Tā atvesta
no Preiļu novada Saunas pagasta Jezufinovas, kur
auga Līgas Konstantinovas privātajā mežā un ir Līgas
dāvinājums Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājiem
svētkos.
Tāpat kā iepriekšējos gados, lielās egles transportēšanu no meža un uzstādīšanu laukumā veica SIA
«Preiļu saimnieks» un vietējais uzņēmums SIA «Vicars». Egles rotāšanas darbi tika uzticēti SIA «Preiļu
saimnieks» darbiniekiem sadarbībā ar Preiļu novada
pašvaldības Tehnisko daļu.
Pateicamies čaklajiem uzņēmumu un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par sarūpēto brīnišķīgo svētku
dāvanu – pilsētas lielo egli!
Maija Paegle

Preiļu novada Politiski represēto biedrības
«Likteņa ceļš» valdes priekšsēdētājai Natālijai
Rubīnei Ordeņu kapituls piešķīris augstu valsts
apbalvojumu. Sabiedriski aktīvā Preiļu novada
Pelēču pagasta iedzīvotāja iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. Valsts prezidenta kanceleja
paziņojusi, ka apbalvojums tiks pasniegts pēc
ārkārtējās situācijas beigām.
Natālija Rubīne daudzu gadu garumā aktīvi darbojas, realizējot visdažādākos projektus sabiedrības
labā. Sākotnēji vietējo iedzīvotāju aktivizēšanai ar
Natālijas Rubīnes iniciatīvu Preiļu novadā tika nodibinātas divas biedrības: «Veiksmes biķeris» un «Nīdermuižas draudze». Natālija Rubīne ir abu biedrību
valdes locekle un turpina iesākto darbu ar pašvaldības
un tās iestāžu atbalstu. Piesaistot līdzekļus, tika labiekārtota Nīdermuižas katoļu draudzes baznīca un tās
apkārtne, sniegts atbalsts mākslinieciskās pašdarbības
kolektīviem, organizēti labdarības pasākumi.
Kopš Natālija Rubīne ievēlēta par Preiļu novada
Politiski represēto biedrības «Likteņa ceļš» valdes
priekšsēdētāju, kopā ar Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeju tiek aktivizēts darbs jauniešu un
novada iedzīvotāju patriotiskajā audzināšanā. Sadarbojoties ar Preiļu novada pašvaldību, apkopojot represēto iedzīvotāju atmiņas, tiek organizēti Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltītie pasākumi,
tikšanās, ekskursijas un atmiņu vakari.
Pateicoties Natālijas Rubīnes ierosinājumam, viņas
vadībā tika realizēti divi apjomīgi projekti – izveidota
filma «Rozes zem sniega» un organizēta jaunas formas
literāri muzikāla kompozīcija «Atmiņā puteņo sniegi»,
kuras darbība norisinājās vilcienā maršrutā RīgaDaugavpils. Abu realizēto projektu pamatā ir politiski
represēto personu atmiņas par tā laika vēsturiskajiem
notikumiem.

Natālija Rubīne nesavtīgi un bez atlīdzības darbojas savu līdzcilvēku labā. Par aktīvu darbu un ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
Natālija Rubīne ir saņēmusi Preiļu novada domes
apbalvojumus – Atzinības rakstu un Goda zīmi «Par
nopelniem Preiļu novada labā».
Natāliju Rubīni augstajam valsts apbalvojumam
izvirzīja Pelēču pagasta pārvalde un Pelēču pagasta
pensionāri.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Natālija Rubīne iecelta
par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri
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Preiļu novada Būvvaldi turpmāk
vadīs Aivars Klismets

26. novembra Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums
atbrīvot Andreju Aninu no Preiļu novada būvvaldes vadītāja
amata un izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 2020. gada
26. novembri. Par Preiļu novada būvvaldes vadītāju ar 26. novembri tika iecelts Aivars Klismets.
Aivars Klismets 1994. gadā pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības
universitātes pilnu kursu būvniecības specialitātē ainavas arhitektūras
specializācijā. Piešķirtā inženiera kvalifikācija 2017. gadā ir pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai
kvalifikācijai.
Sakarā ar Preiļu novada Būvvaldes vadītājam Andrejam Aninam
iepriekš piemēroto drošības līdzekli – aizliegumu ieņemt amatu, no
2019. gada 16. decembra pašvaldības Būvvaldes vadītāja pienākumus
pildīja Aivars Klismets, ar kuru darba līgums bija noslēgts uz noteiktu
laiku – A.Anina prombūtnes laiku.
Darba tiesiskās attiecības ar A.Aninu tika pārtrauktas saskaņā ar
pašvaldībā saņemto A.Anina iesniegumu par atbrīvošanu no ieņemamā
amata. Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās
daļas 9. punktu, pašvaldību iestāžu vadītājus iecelt amatā un atbrīvot
no amata var tikai dome. Savukārt LR Darba likuma 100. panta ceturtā
daļa nosaka, ka, darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba
līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās.
Maija Paegle

Gada amatnieka tituls
Preiļu māksliniecei

Katru gadu Preiļu novada pašvaldība apzina uzņēmējus izvirzīšanai Latgales reģiona uzņēmēju balvai. Šogad nominācijā «GADA
AMATNIEKS» uzvarēja Sintija bērziņa (iepriekš Logina), zīmola
«Piece of Touch» izveidotāja.
Šobrīd ir izveidots pamats zīmolam «Piece of Touch», kurš piedāvā
smalkus porcelāna traukus un rotas. Latgales keramiķi pārsvarā strādā
ar mālu, bet Sintijai nepieciešamais izejmateriāls ir iegādājams tikai
Vācijā vai Angljā, kur ražo porcelāna masu.
Preiļu novada vecākā komercdarbības speciāliste Ineta Liepniece
pavēstīja, ka paralēli porcelāna izstrādājumu ražošanai tiek vadītas meistarklases porcelāna radīšanas noslēpumu izzināšanā un tūristu uzņemšanā. Māksliniece aktīvi iesaistās pašvaldības iestāžu projektos ar meistarklašu rīkošanu. Jau otro gadu tiek rīkotas meistarklases pieaugušajiem
ar īpašām vajadzībām, kā arī ģimenēm ar bērniem vasaras nometnēs.
Konkursu «Latgales reģiona uzņēmēju balva» sesto gadu rīko
Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs ar mērķi apzināt
un godināt Latgales plānošanas reģiona teritorijā strādājošus uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības
vides attīstību Latgalē.

2020. gada decembris

Pašvaldībā parakstīti līgumi ar jaunajiem stipendiātiem

1. decembrī trīs jaunie Preiļu novada domes
stipendiju saņēmēji parakstīja līgumus ar Preiļu
novada pašvaldību un Viduslatgales pārnovadu
fondu.
Šogad stipendijas uz visu studiju laiku ieguva trīs
jaunietes: Anastasija baranova, kura studē radiogrāfiju, Ineta Pastare, kura mācās par māsu un jau
strādā Preiļu slimnīcā, un Sintija Lakovska, kura
vasarā iegūs māsas kvalifikāciju. Stipendiāti pēc stu-

dijām atgriezīsies un strādās Preiļu novadā.
Jau piekto gadu tiek piešķirtas Preiļu novada
domes stipendijas studējošajiem jauniešiem profesijās,
kuras ir vitāli svarīgas novada iedzīvotāju labbūtībai,
proti, medicīnā. Stipendiju programmu administrē
Viduslatgales pārnovadu fonds. Pateicoties Ministru
Kabineta saistošajiem noteikumiem, stipendiāti
saņem stipendijas pilnā apmērā, nodokļi no stipendijas
netiek ieturēti.

30. novembrī attālinātā režīmā notika apvienojamo Preiļu novada domes, Aglonas novada domes,
Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes
deputātu otrā kopsapulce, kuras darba kārtībā
tika skatīti trīs jautājumi:
• 2021. gada jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas,
• 2021. gada jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu vēlēšanas,
• 2021. gada jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas finansēšana.
Deputāti apstiprināja Vēlēšanu komisiju 7 personu
sastāvā. Par jaunveidojamā Preiļu novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Aija Bitinas
(Vārkavas novads).

Vēlēšanu komisijas sastāvā darbosies: Anita
Rumpe (Preiļu novads), Žanete Beča (Preiļu novads),
Viktors Golubevs (Riebiņu novads), Aivars Podskočijs
(Preiļu novads), Maija Upeniece (Riebiņu novads) un
Lidija Šatilova (Aglonas novads). Vēlēšanu komisijas
locekļi tika ievēlēti no katra novada proporcionāli
apvienojamo novadu iedzīvotāju skaitam.
Kopsapulcē nolemts Preiļu novada domei, Aglonas
novada domei, Riebiņu novada domei un Vārkavas
novada domei 2021. gada budžetā paredzēt līdzekļus
2021. gadā jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības
Vēlēšanu komisijas finansēšanai proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam.
Kopumā uz darbu jaunveidojamā Preiļu novada
Vēlēšanu komisijā bija pieteikušies 13 pretendenti.
Maija Paegle

Apstiprināta jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības
Vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Piešķir līdzfinansējumu
biedrību projektiem

26. novembra domes sēdē tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Preiļu novada biedrību projektu īstenošanai. biedrības «Moskvinas vecticībnieki» projektam «Latgales vecticībnieku tradicionālais apģērbs» deputāti piešķīra līdzfinansējumu
73,31 eiro apmērā, kas sastāda 10% no kopējām
projekta izmaksām. Līdzekļi tiek paredzēti no
novada domes budžeta sadaļas «Pārējā ekonomiskā darbība».
Biedrības projekts «Latgales vecticībnieku tradicionālais apģērbs» ir guvis finansiālu atbalstu AS
«Latvijas Valsts meži» un Valsts Kultūrkapitāla fonda
izsludinātajos konkursos. Projekta kopējā summa
sastāda 733,15 eiro.

Biedrības «Preiļu vecticībnieku draudze» projektam «Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija – 2. kārta» domes sēdē pieņemts lēmums piešķirt
līdzfinansējumu summā 2420.66 eiro, naudas līdzekļus paredzot 2021. gada budžetā.
Preiļu vecticībnieku draudze ir iesniegusi projekta
Nr. 20-03-AL21-A019.2204-000003 «Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija – 2. kārta» pieteikumu ES lauku attīstības apakšpasākuma «Darbību
īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas
attīstības stratēģiju» aktivitātē «Vietējās potenciāla
attīstības iniciatīvas». Projekta kopējās izmaksas
sastāda 24206,61 eiro.
Līdzfinansējums piešķirts saskaņā ar biedrību
«Moskvinas vecticībnieki» un «Preiļu vecticībnieku
draudze» iesniegumiem.
Maija Paegle

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos tiek organizētas otro gadu, lai uzzinātu
vairāk par Austrumu partnerības valstīm – Ukrainu un Gruziju, turpinot sadarbību
ar Ņižinu (Ukrainā) un uzsākot jaunu partnerību ar Ozurgeti pašvaldību (Gruzijā).

2016. gadā Preiļos tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību ar Ņižinas pilsētas pašvaldību, un ir notikušas vairākas tikšanās Ukrainā un Latvijā. 2019. gadā rehabilitācijas nolūkos Preiļu novadā uzturējās
bērni, kuri cietuši karadarbības rezultātā
Ukrainas austrumos, tai skaitā bērni no Ņižinas pašvaldības. 2019. gada novembrī pirmo
reizi Preiļos tika atzīmētas Eiropas Vietējās
solidaritātes dienas ar Ukrainu, notika starptautiskais Latvijas–Ukrainas bērnu radošo
darbu konkurss «Roku rokā draugu lokā»,
un Preiļos viesojās Ņižinas delegācija 9 cilvēku sastāvā, tai skaitā 6 bērni.
Šogad Preiļu novada dome kopā ar Preiļu
Mūzikas un mākslas skolu, Ņižinas skolām
Ukrainā un Ozurgeti publisko skolu Nr.4
Gruzijā organizēja starptautisku Latvijas–
Ukrainas–Gruzijas bērnu un jauniešu radošo
darbu konkursu «Roku rokā draugu lokā».
Sakarā ar Covid-19 vīrusa radītajiem
ierobežojumiem, kā arī ļoti lielām izmaksām
oriģinālo radošo darbu sūtīšanai no Ukrainas
un Gruzijas, darbi tika atsūtīti elektroniski,
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izprintēti uz A3 formāta lapām, lai izveidotu
kopīgu radošo darbu izstādi Preiļos.
Labākie darbi – 1., 2. un 3.vietu ieguvēji
(kopumā 27, pa 9 katrā vecuma grupā) saņem
balvas, bet 11 dalībnieki saņems pateicības
par piedalīšanos. Pateicības saņems arī 17
skolotāji un konkursa organizatori sadarbības
pašvaldībās Ukrainā un Gruzijā. Diemžēl Preiļu novada svinīgais pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai tika atcelts, un arī viesi no Ukrainas un
Gruzijas nevarēja ierasties, tāpēc balvas un
pateicības partneriem izsūtītas pa pastu.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem, it īpaši Preiļu 1. pamatskolas skolotājai Viktorijai Kondratjevai par savu audzēkņu – pirmklasnieku motivēšanu dalībai konkursā!
Projekta aktivitātes tiek īstenotas Eiropas
Komisijas līdzfinansēta projekta «Strādājot
kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai
ES partnervalstīs».
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Preiļu Novada VÇSTIS

Biedrība «Moskvinas vecticībnieki» īstenoja
kārtējo projektu par vecticībnieku kultūru

No 2020. gada maija līdz novembrim biedrība
«Moskvinas vecticībnieki» realizēja trešo projektu
«Latgales vecticībnieku tradicionālais apģērbs».
Projektu atbalstīja un finansēja VKKF un a/s
«Latvijas meži», tāpat arī Preiļu novada dome.
Šī tēma ir ļoti aktuāla. Neviens no zinātniekiem vai
pētniekiem nepievērsa uzmanību šim jautājumam.
Vienīgo reizi Latgales krievu iedzīvotāju apģērbu aprakstīja zinātnieks, etnogrāfs A. Zavarina. Tāpēc nolēmām

turpināt iepriekšējā projektā uzsākto darbu. Mēs pievērsām uzmanību sieviešu apģērbam. Jāatzīmē, ka Latgales
vecticībnieki bija konservatīvāki apģērbā nekā viņu
senči no Novgorodas, Pleskavas un Tveras guberņas.
Latgales vecticībnieku vīriešu apģērbam raksturīgs
krievu krekls – «kosovorotka». Sieviešu uzvalkam
bija garš apakškrekls un sarafāns. No 19. gadsimta
vidus modē ienāk «pārītis», kas paņemts no tradicionālajām Donas kazaku drēbēm. «Pārītis» nozīmē –
garie svārki un savilkta blūze.
Sākumā mēs pievērsāmies senām fotogrāfijām no
Dvinskas un Rēzeknes apriņķa vecticībnieku ģimenes
fotoalbumiem. Izpētījām apģērbu, tā konstrukciju,
audumu, salīdzinājām to ar citu reģionu apģērbu, ar
modeļiem, ko piedāvāja etnogrāfi un folkloristi. Tika
sagatavots metodiskais līdzeklis par Latgales krievu
iedzīvotāju tradicionālo apģērbu un tā lietošanu mūsdienu apstākļos. Nākotnē plānojam to papildināt un
sagatavot izdevumam.
Projekta ietvaros notika radošās darbnīcas un individuālās konsultācijas par tautas apģērba vēsturi un
tā izmantošanas iespējām mūsdienās. Tika pārrunāti
tērpu izgatavošanas jautājumi. Notika bērnu svētki
«Šuj man, māmiņ, svētku sarafānu!» un «Vakarēšanas»
(večorki) pieaugušajiem.
Projekta ietvaros tika uzšūts garš apakškrekls sieviešu sarafānam, lūgšanas sarafāns un «pārītis», kas
sastāv no sieviešu blūzes un svārkiem.
Vēlos izteikt pateicību aktīviem projekta dalībniekiem – šūšanas darbnīcas vadītājai Skaidrītei Kotānei,
Dinai Maksimovai un fotomāksliniekam Igoram
Pličam no Preiļiem, Olgai Aleksejevai, Grigorjevu
ģimenei – Lidijai un Vladimiram no Līvāniem.
Tatjana Kolosova-Peresta,
Latvijas kultūras vēstnieks, projekta vadītāja

Noslēgumam tuvojas Preiļu novada mūzikas
attīstības biedrības «Kamille» projekts

Preiļu novada mūzikas attīstības biedrības
«Kamille» projekts «Tautas tērpu iegāde Preiļu
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu korim»
(Nr.19-03-AL21-A019.2205-000004) tika iesniegts
un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
«Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Neskatoties uz šodienas situāciju un apgrūtinājumiem, ko radījusi Covid – 19 pandēmijas izplatība,
tērpu komplekts ir pabeigts. No pelēka mākslīgā linu
auduma tika izgatavoti 45 meiteņu tērpu komplekti
(triju veidu kleitas, jostas, rokassprādzes un galvasrotas) un trīs zēnu tērpu komplekti (krekli un bikses).
Diemžēl, pašreiz kora mēģinājumi nevar notikt, pat
grupās ne, tāpēc atliek vien veldzēties individuālās
foto sesijās.
Preiļu novada mūzikas attīstības biedrība «Kamille» un kora dziedātāji saka milzīgu paldies tērpu
dizainerei un izgatavotājai Imeldai Vucenai. Sadarbības līgums paredz, ka jaunuzšūtie tērpi glabāsies
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā.
Edgars Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

Atcelti vecāku līdzdalības maksājumi Preiļu novada
interešu izglītības iestādēs

26. novembrī Preiļu novada dome pieņēma
lēmumu atcelt vecāku līdzdalības maksājumus
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā, Preiļu
mūzikas un mākslas skolā, Preiļu novada bērnu
un jauniešu sporta skolā.

Vecāku līdzdalības maksājumi tiek atcelti no 2020.
gada 9. novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām.
Lēmums pieņemts, ņemot vērā Ministru kabineta
2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu».

Pamatojoties uz pastāvošo likumdošanu, 26. novembra Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts
lēmums izbeigt Preiļu novada informatīvā laikraksta «Preiļu Novada Vēstis» kā masu informācijas līdzekļa darbību. Pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram ir saņemts lēmums, ka no šī
gada 9. decembra laikraksts «Preiļu Novada
Vēstis» tiek izslēgts no masu informācijas līdzekļu
reģistra.
Turpmāk, kā nosaka 2020. gada 2. novembra grozījumi likumā «Par pašvaldībām», Preiļu novada
domes būs tiesīga izdot informatīvu izdevumu – periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, ar kura starp-

niecību vietējie iedzīvotāji saņem informāciju par
likumā noteikto pašvaldības funkciju izpildi, kā arī
likumā «Par pašvaldībām» un citos normatīvajos aktos
noteikto informāciju. Likums nosaka, ka informatīvo
izdevumu drīkst izdot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī,
izņemot tos gadījumus, kad pašvaldībai vai tās institūcijām nepieciešams publicēt pieņemtos tiesību aktus
un to skaidrojumus.
Pašvaldības izdevums «Preiļu Novada Vēstis»
masu informācijas līdzekļu reģistrā tika reģistrēts
2002. gada 14. martā kā informatīvais laikraksts ar
reģistrācijas.nr. 000702665. Tā dibinātājs saskaņā ar
toreizējo likumdošanu bija Preiļu novada pašvaldība.
Maija Paegle

Informatīvais laikraksts «Preiļu Novada Vēstis»
tiek izslēgts no masu informācijas līdzekļu reģistra

3

2020. gada decembris

Par atļauju domes priekšsēdētājai
savienot amatus

26. novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atļaut
Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai savienot Preiļu
novada domes priekšsēdētāja amatu ar pedagoga darbu Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijā – desmit kontaktstundas nedēļā.
Likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 6. panta ceturtās daļas 2. punkts nosaka, ka Valsts amatpersonai
ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, zinātnieka,
ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu «Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli» . Jautājums domes sēdē tika skatīts, pamatojoties
uz Marutas Plivdas 2020. gada 16. novembra iesniegumu.

Tiks veikta lietus kanalizācijas un ūdens kanalizāciju
tīklu pārbūve Rietumu ielas būvobjektā

11. decembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma
slēgt līgumu ar SIA «CEĻI UN TILTI» par lietus kanalizācijas tīklu
un ūdens kanalizāciju tīklu pārbūves būvdarbu veikšanu atbilstoši
saskaņotajam būvprojekta ģenerālplānam ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu objektam «Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos». Kopējā līgumcena
sastāda 18 173,91 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Naudas
līdzekļi tiek paredzēti no pašvaldības 2020. gada budžeta sadaļas
«Novada teritorijas attīstība».
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece Sanita Meļko
informēja, ka šī gada 3. decembrī pašvaldība no AS «Preiļu siers» saņēma
saskaņojumu būvprojekta ģenerālplānam ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu Rietumu ielas būvobjektā.
Savukārt 10. decembrī noslēdzās Preiļu novada domes veiktā tirgus
izpēte par lietus kanalizācijas tīklu un ūdens kanalizāciju tīklu pārbūves
būvdarbu veikšanu. Tirgus izpētes rezultātā pretendents, kurš ir iesniedzis
piedāvājumu ar viszemāko cenu, ir SIA «CEĻI UN TILTI».
Būvdarbus paredzēt iesākt tuvākajā laikā.
Maija Paegle

Projekta «Amatniecība kā tūrisma
produkts bez robežām» aktivitātes

Preiļu novada pašvaldība piedalās Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projektā Nr. LLI-539 «Amatniecība
kā tūrisma produkts bez robežām» (Craftsmanship as Tourism Product
without borders/ Tour de Crafts), lai veicinātu tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā
kopīgu pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot
kopīgu tūrisma produktu. Projekts vērsts uz amatniecības nozari un
vietējiem amatniekiem, māksliniekiem kā vietējā kultūras mantojuma tradīciju saglabātājiem Latgales un Zemgales reģionos Latvijā
un Lietuvā – Utenas un Panevēžas apgabalos.
Projekta aktivitātes tiek realizētas sadarbībā ar nevalstisko organizāciju «Amatnieku biedrība AUSTRA», kas apvieno daudzus Preiļu
un apkārtējo novadu amatniekus dažādās jomās: kokamatnieki, keramiķi, rokdarbnieces, grozu pinēji, metālmeistari un vēl daudzi citi talantīgi cilvēki. Biedrība veido unikālu grāmatu «SAIMNĪKA PRĀCA»,
kas no latgaļu valodas nozīmē «SAIMNIEKA DARBS», kurā apkopo
informāciju par amatnieku prasmēm.
Grāmatas ievadā ir rakstīts: «Latgales gadsimtu gaitā izkoptās amatniecības prasmes un zināšanas nav iedomājamas bez cilvēku roku darba.
Šī joma ir vissenākais profesionālais vērtību radīšanas veids, kas dabas
materiālus pielāgoja cilvēku dzīves vajadzībām, kā arī palīdzēja attīstīties
daudzām nozarēm, tādējādi nodrošināja darbarīkus zemniekiem, zvejniekiem un citām profesijām. Jau vēsturiski amatnieks nozīmēja – brīvs
cilvēks, kurš var rīkoties un strādāt pēc saviem ieskatiem – jo augstāka ir
meistara meistarība, jo lielāku brīvību viņš bauda. Amatniecība šodien
visdziļāk atklāj mūsu latgaļu tautas mentalitāti un nacionālo savdabību».
Mūsdienās amatniecība ir gan labs brīvā laika pavadīšanas veids, kas
pilnvērtīgi attīsta cilvēka fiziskās, prāta un emocionālās spējas, gan vienlaikus ir arī viens no visīsākajiem ceļiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Tāpēc 2021. gadā tiks organizētas teorētiskās un praktiskās apmācības,
kā arī radošās darbnīcas, kurās varēs piedalīties gan esošie amatnieki/
mākslinieki, gan arī potenciālie, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.
Galvenās projekta aktivitātes: Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās
Preiļu pils 2. stāva daļēja renovācija un interaktīvas izstādes izveidošana
par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu, kā arī amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās
Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši no 2020. gada
1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Projekta īstenošanā iesaistījušies 6 partneri no Latvijas un Lietuvas,
un vadošais projekta partneris ir Latgales plānošanas reģions. Kopējās
projekta izmaksas ir 816 946,71 euro, 85% jeb 694 404,70 euro ir
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums un 15% jeb
122 542,01 eiro nacionālo valstu finansējums.
Preiļu novada pašvaldībai plānotais finansējums projekta aktivitāšu
īstenošanai ir 230 396,00 euro, 195 836,60 euro ERAF, 11 519,80 euro
valsts un 23 039,60 euro pašvaldības finansējums.
Elita Jermolajeva,
projekta koordinatore, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
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.

Preiļu Novada VÇSTIS

Dienas aprūpes centra dalībnieki vienmēr
iedomājas vēlēšanos, kad ir zvaigžņu lietus

P

reiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs (DAC)
ir atvēris durvis daudziem jo daudziem cilvēkiem, kuri ir ilgojušies pēc sirsnīgas kopā būšanas, radošas darbošanās un citām aktivitātēm, kas ir veicinājušas personību izaugsmi. Esam gandarīti, ka, spītējot esošajai situācijai valstī sakarā ar Covid-19, esam piedzīvojuši
iedvesmojošus pasākumus, ģenerējuši prieku, atraduši draugus un domubiedrus, izdzīvojuši saspringtas situācijas un raduši paši no tām izeju,
kā arī spējām radīt brīnumjaukas lietas, parādot tās dažādās izstādēs.
Patlaban daudzveidīgo DACiešu radīto prieka matēriju ikviens
var baudīt veikalā «Dzīpariņš» Raiņa bulvārī 17, Preiļos. Tur par ziedojumiem var iegādāties dāvaniņu
kādam tuvam cilvēkam. Ziedojumi
pārvērtīsies skaistā Ziemassvētku brīnumā, ko saņems katrs DACietis.

Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas
muzeja informācija

Sakarā ar Covid 19 izsludināto
ārkārtas situāciju valstī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
sestdienās apmeklētājiem slēgts
līdz 2021. gada 2. janvārim. Pateicamies par sapratni un aicinām
sekot turpmākai informācijai par
muzeja darba laiku.

Šis svētku gaidīšanas laiks ir
pavisam īpašs. Tas ir mazliet neizprotams, nedaudz lēnīgs, brīžiem
steidzīgs, bet sirdi sildošs. DACieši
ir parūpējušies par skaistām krustdūrienā izšūtām atklātnītēm un
tamborētām sniegpārsliņām, kas
sveicienus nesīs tuviem un tāliem

draugiem. Labklājības pārvaldei
DAC apmeklētāji uzdāvinājuši starojošu zvaigņu lietu, kas nolīst pār
piparkūku mājiņām. Ēka ietērpusies pasakā. Izmantoti pieejamie
materiāli – kāda labdare atnesa seno lustru sastāvdaļas, ko pārvērtām
par lāstekām, piparkūku mājiņas
tapušas no dažādām kartona kastēm, pievienojot tūkstošiem otas
triepienu baltā krāsā, sniegpārslas
apmīļotas ar daudziem pieskārieniem, gala rezultātā sarindojoties
katrā Labklājības pārvaldes logā.
Vēl šī gada sapņu taka nav noieta. Piparkūkas DACiešu domās
rindojas uz pannas, krāsojas glazūras mētelīšos, gaidot īsto cepšanas laiku. Tik daudz darāmā vēl!
Saglabājot sirsnību, sapratni,
cerību, domājot labas domas, DAC
radošo darbnīcu grupa (DAC
2. stāvs), ir slēgta sakarā ar Covid19 radušos situāciju valstī. DAC
grupa pilngadīgām personām ar
GRT savu darbību turpina, ievērojot visas drošības prasības.
Sekosim līdzi aktualitātēm,
sargāsim savu un citu veselību!
Aizdedzot katru nākamo Adventes
svecīti, gaidīsim Dieva bērniņa
dzimšanu!
Liene Gžibovska,
Labklājības pārvaldes Dienas
aprūpes centra vadītāja

Seminārs «Atrast savu nišu»

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva ielā 6,
Preiļos, 2021. gada 19. janvārī no plkst. 13.00 līdz 16.00 rīko
tiešsaistes semināru «Atrast savu nišu».
Seminārā daudz praktisku piemēru sava biznesa idejas attīstīšanai, nosaukuma, logotipa un reklāmas izveidei. Semināru vadīs
Ilmārs Jargans – korporatīvo komunikāciju praktiķis un pasniedzējs
ar aptuveni 20 gadu pieredzi. Veiksmīga pieredze arī sava mājražošanas zīmola attīstīšanā.

Preiļu
futbolam – 100

Pieteikšanās, zvanot 26636243
vai elektroniski: ineta.liepniece@preili.lv
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Bērni un skolēni saņems
Ziemassvētku dāvanas

Tāpat kā katru gadu, arī šogad Preiļu
novada pašvaldība bērniem sarūpējusi
Ziemassvētkos dāvanas – saldumu pakas.
Pašus mazākos un tos, kuri vēl neapmeklē pirmskolas izglītības iestādes,
Preiļu novada Kultūras centra Ziemassvētku rūķis gaidīs laikā, kas norādīts
katrai ģimenei nosūtītajā uzaicinājumā.
Rūķis aicina – mīļie bērni un bērnu
vecāki, izejot ziemīgā pastaigā, noejiet
gar Preiļu Kultūras nama terasi un saņemiet
šī gada Ziemassvētku dāvaniņu savam bērnam!
26. novembra Preiļu novada domes sēdē
deputāti apstiprināja Ziemassvētku dāvanu lielumu. Pirmsskolas
bērniem un 1. – 4. klašu skolēniem katram tiks pasniegta saldumu
paka 4,50 eiro apmērā. Ziemassvētku dāvanas lielums skolas
klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un sporta komandām
noteikts 20 eiro apmērā. Līdzekļi Ziemassvētku dāvanu iegādei
saskaņā ar iestāžu piestādītajiem sarakstiem tiks novirzīti no
budžeta sadaļas «Pārējie izglītības pakalpojumi».
Pasākumi tiek organizēti, ievērojot epidemioloģiskās drošības
pasākumus sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju.

E-GRĀMATU bibliotēka:
grāmatas tiešsaistē bez maksas

Publiskajās bibliotēkās ir pieejams inovatīvs pakalpojums: e-GRĀMATU bibliotēka vietnē www.3td.lv,
kas dod iespēju lasīt grāmatas tiešsaistē mobilajā
ierīcē vai datorā. Lietotājvārdu un paroli reģistrētie
lietotāji var saņemt Preiļu galvenajā bibliotēkā vai
pagastu bibliotēkās.
E-GRĀMATU bibliotēkā pieejami vairāki simti latviešu autoru un tulkoto autoru darbu, un katru nedēļu grāmatu klāsts tiek papildināts. Ikviens
aicināts izmantot e-GRĀMATU bibliotēkas sniegtās priekšrocības!
Pandēmijas laikā Preiļu galvenā bibliotēka turpina izsniegt grāmatas un žurnālus (arī jaunākos numurus), taču līdz 11. janvārim
nebūs pieejami datori un maksas pakalpojumi. Lietotāju atnestās grāmatas un žurnāli tiek novietoti karantīnā. Laba lasāmviela sociālās
distancēšanās laikā palīdz pārvarēt ikdienas izolāciju, palīdz aizceļot
tur, kurp tas nav iespējams un sekmē personības izaugsmi.
Inese Šņepste,
Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece

(1. turpinājums)

Trīsdesmitie gadi iesākās ar Preiļu futbolistu vēlmi organizēties, lai futbola
spēli paceltu augstākā līmenī. 1933. gada 21. maijā 16
Preiļu jaunieši (Voldemārs
Lejiņš, Eduards Mivrenieks,
Mārtiņš Alberts Dārznieks, Pētris Slics,
Augusts Puzo, Jāzeps Patašniks, Eduards
Šampinskis, Vilis Osis, Aleksandrs Augucevičs, Pāvels Sondors, Valerjans Pastors,
Jānis Peisakovskis, O.Bērziņš, P. Galvans...)
nodibina Lauku jaunatnes biedrības Preiļu
nodaļu, kuras vienīgā reālā aktivitāte bija
futbola spēlēšana.
1933. gada 13. jūlijā 27 gadus vecais
Preiļu iedzīvotājs Eduards Mivrenieks,
Lauku jaunatnes biedrības Preiļu nodaļas
vārdā, uzraksta pieteikumu Daugavpils
apriņķa policijas Preiļu iecirkņa priekšniekam, kurā informē, ka 16. jūlijā 17.00
rīkos Lauku jaunatnes biedrības Preiļu
nodaļas futbola sacīksti ar Viļānu komandu.
Spēle notiks Preiļu pilsētas sporta laukumā,
Saules ielā 11. Pasākums nav par brīvu.
Eduards Mivrenieks pieteikumā norāda, ka
no pieaugušajiem, kuri vēlas noskatīties spēli,
sēdvietā tiks iekasēti 50 santīmi, stāvvieta ir
novērtēta ar 30 santīmiem, bet skolēniem un
bērniem jāšķiras no 20 santīmiem. Tāpat
Eduards Mivrenieks uzņemas atbildību par
kārtības uzturēšanu futbola sacīkstes laikā.
Diemžēl līdz mums nav nonākušas ziņas
par šīs spēles rezultātu – cerams, ka preilieši
uzvarēja. Zinām tikai to, ka spēle aizritēja
mierīgi, par ko nākamajā dienā (17. jūlijā)
Preiļu Policijas priekšniekam ziņo kārtībnieks M. A. Dārznieks.

Jāzeps Patašniks – viens no Preiļu futbola organizatoriem. (Ilzes Grigules ģimenes arhīvs)

Lauku jaunatnes biedrības aktivitātes beidzas līdz ar 1934. gada 15. maija Kārļa Ulmaņa
apvērsumu. Šis notikums ietekmē arī sporta
dzīvi – uzreiz pat nevar pateikt – pozitīvi vai
negatīvi. No vienas puses tiek aizliegta politisko partiju darbība un kavēta dažādu biedrību
attīstība, no otras puses – sports provincē tiek
valstiski atbalstīts caur aizsargu organizāciju.
1935. gadā Preiļu aizsargu nodaļā tiek
nodibināts sporta pulciņš, kuru vada vecākais
policijas kārtībnieks Romualds Gornostajs.
Pulciņa vadītāja palīgi ir Ēriks Bračka un
Viktorija Kursītis. Preiļu Aizsargu sporta pulciņa pamatsporta veids ir futbols. Sporta pulciņa vadītājam Romualdam Gornostajam
spēļu dienās palīgā tiek norīkoti 14 aizsargi,
kas rūpējas par laukuma sagatavošanu, kārtības uzturēšanu, biļešu tirdzniecību u.tml.
Lielākoties Preiļu komanda aizvada neoficiālas spēles ar kaimiņpilsētu aizsargu sporta
pulciņu komandām vai pilsētu izlasēm. Savukārt meistarīgākie mūsu futbolisti, Daugav-

Preiļu Aizsargu futbola komanda – priekšplānā ar bumbu Arsēnijs Tarasovs, sēž – Timofejs Silionovs un Igors Antipenko, stāv (no labās) Konstantīns Tesnais, Antons Lukjanskis, Staņislavs Patašniks. Lūgums palīdzēt atpazīt pārējos komandas dalībniekus. (Silionovu ģimenes arhīvs)

pils Aizsargu pulka sporta kluba izlasē, piedalās Latgales Meistarsacīkstēs, Latvijas Aizsargu sacensībās un Latvijas kausa izcīņā.
1936. gadā Latvijas Aizsargu sacensību
priekšsacīkstēs 18. Daugavpils APSK uzvar
Latgales aizsargu čempionātā, pēc tam pusfinālā ar 2:1 izbraukumā pieveic Valmieras
Aizsargu komandu. Finālspēlē Rīgā, vārtu
guvumiem bagātā spēlē, bija jāatzīst 4. Jēkabpils APSK futbolistu pārākums – 4:6.
1937. gada vasaras sezonā Preiļu Aizsargu pulciņa futbola komanda 15. jūlijā savā
laukumā ar 3:0 pieveic Daugavpils Aizsargu
pulka Sakaru bataljona komandu. 25. jūlijā
Preiļu futbolisti ar 11:2 sagrauj Maltas
komandu, bet augustā spiesti atzīt Rēzeknes
pilsētas ebreju biedrības «Herclia» komandas
pārākumu – 0:2.
1938. gada vasarā Preiļu Aizsargu futbola komanda divreiz tiekas ar Līvānu futbolistiem. 10. jūlijā savā laukumā tiek piedzīvots zaudējums ar 2:3, bet 14. augustā
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atbildes vizītē Līvānos tiek gūts revanšs ar
tādu pašu rezultātu –3:2.
17. jūlijā preilieši viesojas Varakļānos,
kur pēc saspringta pirmā puslaika (3:3)
spēles otrajā daļā Preiļu komanda apliecina
savu pārākumu un uzvar ar 6:3.
Imants babris

Preiļu
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