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Preiļu Galvenās bibliotēkas
aktualitātes pandēmijas
ierobežojumu laikā

Covid-19 dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas laikā līdz 6. aprīlim
Preiļu Galvenā bibliotēka veic izdevumu apmaiņu un apkalpo lietotājus klātienē, ievērojot drošības pasākumus.
Izdevumi (grāmatas un žurnāli) tiek izsniegti klātienē, bet lietotājiem
jāpiesakās pa tālruni vai e-pastā un jāsaskaņo ierašanās laiks. Viens
apmeklētājs bibliotēkas telpās vat atrasties līdz 20 minūtēm. Ja vēlas
tikai nodot izdevumus, tad par apmeklējumu nav jābrīdina iepriekš.
Ārkārtējās situācijas laikā izsniegumu lietošanas termiņš automātiski
tiek pagarināts, un soda nauda netiek iekasēta.
Publisko bibliotēku reģistrētiem lietotājiem ir iespēja lasīt 458 elektroniskās grāmatas vietnē 3td.lv, piekļuves paroli var saņemt zvanot vai
rakstot e-vēstuli savai bibliotēkai. Vietnē pieejamas arī grāmatas bērniem.
Lai veicinātu interesi par grāmatām, bibliotēka bērnus un pieaugušos
aicina piedalīties attālinātos konkursos. Konkursā «Ziemas prieku stāsts»
līdz 9. martam ikviens tiek aicināts iesūtīt savas ziemas prieku fotogrāfijas
kopā ar aprakstu, atsaucoties uz kādu literāru darbu. Konkursa galvenā
balva ir dāvanu karte 30 eiro vērtībā apgāda «Zvaigzne ABC» veikalā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties bibliotēkas mājaslapā.
Ikvienam interesentam brīvā piekļuvē pieejami studijās un pētniecībā
noderīgi bibliotēkas veidoti elektroniski novadpētniecības resursi.
Mājaslapas sadaļā Novadnieki/Novadnieku enciklopēdija var iepazīties ar
vairāk nekā 2000 novadnieku biogrāfijas datiem. Savukārt sadaļa «Digitālās
kolekcijas» papildināta ar trim jaunām kolekcijām: «Preiļu luterāņu baznīca», «Moskvinas vecticībnieku nams» un «Priekuļu pamatskola».
Senioriem pieejams īpašs pakalpojums – bezkontakta grāmatu piegāde
mājās pilsētas robežās, ko var pieteikt, zvanot pa tālruni.
Bibliotēka turpina attālināti sniegt tematiskās uzziņas un aicina sekot
līdzi aktualitātēm mājaslapā www.preilubiblioteka.lv un sociālajos tīklos.
Pieaugušo literatūras nodaļā izdevumus var rezervēt un uzziņas
saņemt pa tālruņiem 65381230, 29991263 vai pa e-pastu preilu.
biblioteka@preili.lv, Bērnu literatūras nodaļā – pa tālruņiem 65381231,
28661351 vai pa e-pastu bernu.biblioteka@preili.lv.
Inese Šņepste,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu
mazo, 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.

Projekta konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa,
projekta atskaites veidlapa atrodama mājas lapā www. preili.lv no
1. marta.
Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. aprīlim.
Sīkāka informācija pa tālruni 26636243 vai elektroniski
ineta.liepniece@preili.lv

Informatīvi izglītojošs seminārs uzņēmējiem

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs 4. martā no pulksten
10.00 līdz pulksten 12.30 rīko informatīvi izglītojošu semināru
uzņēmējiem.
Semināra tēmas:
• Kiberhigiēna – 2021, lektors Egils Stūrmanis, IT drošības
eksperts,
• Uzņēmēja pieredze internetā, lektors Ivars Geiba, z/s «Kurmīši»
īpašnieks,
• Pavasara uzņemšana LIAA Biznesa inkubatorā, lektors Andrejs
Zelčs, Daugavpils Biznesa inkubatora vadītājs,
• ALTUM finanšu instrumentu aktualitātes, lektors Vita Pučka,
AS «Attīstības finanšu institūcijas ALTUM» Latgales reģiona vadītāja.
Informācija par pieteikšanos www.preili.lv vai
ineta.liepniece@preili.lv

Rietumu iela pieņemta ekspluatācijā.
Projekta aktivitātes turpinās

Ir noslēgusies projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013
«Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» 1. darbība – Rietumu ielas izbūve.
2021. gada 27. janvārī Būvniecības valsts kontroles
birojs parakstīja aktu par objekta «Rietumu ielas
būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai,
Preiļos» pieņemšanu ekspluatācijā.
Projektā pavisam plānotas 2 darbības: 1. Rietumu
ielas izbūve un 2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā. Projekta beigu termiņš – 2021. gada 4. augusts.
2. darbības Industriālās teritorijas izbūve Rietumu
ielai pieguļošajā teritorijā ietvaros 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» Rietumu ielai pieguļošā teritorijā. Būvuzraudzības līgums noslēgts ar SIA «Marčuks», autoruzraudzību veiks SIA «Neoprojekts», ar kuru noslēgts

autoruzraudzības līgums. Pašreiz objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums, pamatojoties uz būvdarbu veikšanai neatbilstošiem laika apstākļiem.
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 pieguļošā teritorijā.
Sanita Meļko,
projekta koordinatore

Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administratīvi
teritoriālajai reformai, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos
Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi un Aglonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts darbs pie diviem jauniem plānošanas dokumentiem: «Preiļu
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.
gada» un «Preiļu novada attīstības programma
2022.–2029. gadam». Darba uzdevumi apstiprināti ar Preiļu novada domes 2020. gada 22. decembra sēdes lēmumiem, par izstrādes vadītāju
nosakot Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu.
Attīstības plānošanas dokumentos tiks noteikti
pašvaldības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes, telpiskās struktūras perspektīva, vidēja termiņa
mērķi, kā arī Rīcības plāns un Investīciju plāns izvirzīto uzdevumu īstenošanai.
Atšķirībā no iepriekšējās pieredzes 2015.–2017.
gadā, kad Preiļu novada attīstības programmu izstrādāja firma (izvēlēta iepirkuma rezultātā), un pašvaldības darbinieki tika daļēji iesaistīti darba procesā,
tad šoreiz dokumentus izstrādāsim paši, tikai piesaistot
dažus konsultantus.
Ir izveidota darba (vadības) grupa 12 cilvēku
sastāvā, iesaistot apvienojamo novadu pašvaldību pārstāvjus, un apstiprināts darba plāns ar veicamajiem
uzdevumiem/ pasākumiem. Februārī tiks apstiprinātas
14 tematiskās darba grupas, kurās tiek iesaistīti gan
apvienojamo novadu pašvaldību un citu iestāžu speciālisti, gan arī deputāti: (1) Pašvaldības pārvaldes

darba grupa, t.sk. budžets; (2) Teritorijas plānošanas
darba grupa, t.sk. dabas resursi, vide; (3) Apdzīvoto
vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba
grupa, t.sk. uzņēmējdarbība; (4) Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība,
transports; (5) Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa;
(6) Izglītības darba grupa; (7) Veselības aprūpes un
sociālo jautājumu darba grupa; (8) Kultūras darba
grupa; (9) Muzeju darba grupa; (10) Bibliotēku darba
grupa; (11) Sporta darba grupa; (12) Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupa; (13) Jaunatnes lietu
darba grupa; (14) Sabiedriskās kārtības darba grupa.
Plānošanas dokumentu izstrādes procesā obligāta
ir arī sabiedrības iesaiste, tāpēc tiks izveidots Sabiedrības līdzdalības plāns, paredzot gan iedzīvotāju
aptauju, gan vismaz 10 pasākumu organizēšanu visās
apvienojamajās teritorijās. Ikviens interesents varēs
iesaistīties plānošanas dokumentu apspriešanā un
izteikt savus priekšlikumus.
Kopumā plānošanas dokumentu projektu izstrādes
process ir pietiekoši sarežģīts un atbildīgs darbs, un
Covid-19 pandēmijas apstākļi liek papildus domāt par
dažādu pasākumu organizēšanas iespējām un formām.
Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu pārstāvji, speciālisti ir aktīvi iesaistījušies un gatavi radoši
strādāt, lai plānošanas dokumenti kļūtu par labu
pamatu teritoriju pilnvērtīgai attīstībai un kopīgu
mērķu sasniegšanai.
Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Jaunizveidojamā Preiļu novada
attīstības plānošana

2021. gada februāris

Pieņemts pašvaldības 2021. gada budžets
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28. janvārī Preiļu novada domes deputāti pieņēma Preiļu novada pašvaldības 2021. gada budžetu. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība,
atbalsts uzņēmējdarbībai un pievilcīgas dzīves vides veidošana pilsētā un pagastos.
Budžeta ieņēmumi plānoti 1 006 4575 eiro kopsummā. Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2021. gada 1. janvāri – 2 542 805 eiro.
Preiļu pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 12 607380 eiro apmērā, ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas
atmaksas 76 9500 eiro.
2021. gadā notiks administratīvi teritoriālā reforma. Tiks sagatavots jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekts, kā arī notiks
kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde. Sakarā ar pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā, kas notiks jaunajās administratīvajās
teritorijās, budžetā ir izveidota jauna pozīcija «Vēlēšanu organizēšana».

Galvenā prioritāte – iedzīvotāju labklājība

2021. gada budžeta galvenā prioritāte ir novada iedzīvotāju labklājība. Budžetā, tāpat
kā iepriekšējos gados, ir iestrādāts finansējums ēdināšanas izdevumu segšanai – turpināsies
bērnu vecāku pozitīvi novērtētā brīvpusdienu programma. Pašvaldība apmaksās brīvpusdienas
5.– 9. klašu skolēniem 100% apmērā un 10. – 12. klases audzēkņiem 50% apmērā, kā arī
segs to summu, kas nepieciešama 1.–4. klašu skolēniem, jo valsts ir samazinājusi savu
finansējuma daļu.
Tiks segti ceļa izdevumi Preiļu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem par braucieniem līdz darba vietai un atpakaļ saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2021.
gada 31.decembrim. Tiks turpināta pašvaldības piešķirto stipendiju izmaksa iepriekšējā
apjomā novada teritorijā deklarētajiem augstskolu studentiem. Ir plānoti līdzekļi olimpiāžu
uzvarētāju apbalvošanai, transporta izdevumu segšanai skolēniem.
Šogad Covid–19 pandēmijas situācijā ir atcelta vecāku maksa par sporta skolu, mūzikas
un mākslas skolu un pulciņu apmeklējumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.
Pašvaldība turpinās maksāt jaundzimušā pabalstu Preiļu novadā dzimušo mazuļu vecākiem 220 eiro, ja abi vecāki deklarēti Preiļu novadā, un 110 eiro, ja vismaz viens no
vecākiem deklarēts Preiļu novadā.

Atbalsts senioriem un citām sociālajām grupām novadā

2021. gada budžetā līdzekļu pieaugums 48 046 eiro apmērā paredzēts GMI līmeņa
paaugstināšanai. No 64 eiro uz 109 eiro pieaudzis arī ikmēneša atbalsts bērniem–bāreņiem.
Budžetā lielāks atbalsts ieplānots senioriem, turpinot piešķirt dažādus pabalstus. Tāpat
kā līdz šim, no 90 gadu vecuma dzimšanas dienās seniori saņems 30 eiro pabalstu. 100
gadu jubilejā pabalsts paredzēts 150 eiro. Zelta kāzu jubilāri, kuri svin laulības 50. gadadienu,
no pašvaldības dāvanā saņems 150 eiro pabalstu, bet dimanta kāzu jubilāri, kuri svin laulības
60. gadadienu – 220 eiro.
Senioriem, kuru pensija nepārsniedz 272 eiro, šogad ir iespējams Labklājības pārvaldē
sakārtot trūcīgas personas statusu, kas dod iespēju saņemt atbalstu medicīnā un Eiropas
pārtikas pakas.
No šī gada jaunu atbalsta veidu varēs saņemt cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem –
jau gada pirmajā pusē būs pieejami 16 grupu dzīvokļi un labiekārtota teritorija, tiks uzlaboti
Dienas aprūpes centra pakalpojumi, kā arī vides pieejamība pie Labklājības pārvaldes.
Jauns atbalsts būs arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Minētie darbi tiek veikti
ERAF finansētā projekta «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide
un attīstība Preiļu novadā» ietvaros.

Konkurētspējīgāks atalgojums un atbalsts iedzīvotāju aktivitātēm

Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi par 50 eiro paaugstināt minimālo darba samaksu,
sasniedzot 500 eiro. Amatalgu likmes Preiļu novada pašvaldībā tiek pārskatītas katru gadu.
2021. gada budžetā tās ir palielinātas līdz 70 eiro atkarībā no budžeta iespējām katrai
iestādei, arī domes administrācijai.
Arī šogad pašvaldība veicinās iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, atbalstot viņu iniciatīvas
projektos un piešķirot līdzfinansējumu novada biedrību projektiem. Tiks līdzfinansēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas darbi un atbalstīti daudzdzīvokļu māju
renovācijas pasākumi.

Ieguldījumi izglītībā

Attiecībā pret 2020. gadu pieaugums 135 680 eiro apmērā šogad paredzēts izglītībai.
Projekta ietvaros jāpabeidz aktivitātes Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Preiļu 1. pamatskolā
mācību vides modernizācijai, atjaunojot un ergonomiski, interaktīvi aprīkojot mācību telpas.
Par pašvaldības līdzekļiem 2020. gadā veikti remontdarbi Preiļu Mūzikas un mākslas
skolā, šogad tos plānots turpināt. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai paredzēti līdzekļi
jumta remontam.

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Piesaistot ES fondu finansējumu, notiek darbs uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un
investīciju piesaistes veicināšanai Preiļu novadā. Projektu ietvaros notiek noliktavu teritorijas
izbūve pie Rietumu ielas un ražošanas ēkas, laukuma un inženierkomunikāciju izbūve Meža
ielā. Jaunu darba vietu radīšanai plānota ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64. Preiļu pils 1. stāva pārbūve veicinās komersantu
piesaisti novadam, attīstot tūrisma infrastruktūru.
Uzņēmējdarbības attīstībai plānots pārbūvēt ēku A.Paulāna ielā 1a, lai paplašinātu produktu ražošanu, radītu jaunas darba vietas un tādējādi uzlabotu novada ekonomisko stāvokli.
2021. gadā tiek saglabāts atbalsts uzņēmējiem, paredzot finansējumu mazo, vidējo uzņēmēju un saimnieciskās darbības veicēju projektu konkursam 31500 eiro apmērā.

Novada infrastruktūra un pilsētvide

Lai uzlabotu ceļus novadā, pašvaldība izmantos autoceļu fonda līdzekļus un budžeta
finansējumu. 2021. gada budžetā ieplānots lielāks finansējums lauku ceļiem, kā arī cietā
seguma uzklāšanai vairākās vietās.
Preiļu pilsētā pabeigta Viļānu ielas atjaunošana, Preiļu pagasta teritorijā veikta ūdensnotekas 4324411:18 un susinātājgrāvja 4324411:23 pārbūve. Uzsākti projektēšanas darbi
Preiļos – Kārsavas, Kooperatīva, A.Upīša ielu pārbūvei, lai uzlabotu lietusūdens kanalizāciju,
nomainītu apgaismojumu. Uzsākta Kārsavas ielas laukuma labiekārtošanas koncepcijas
izstrāde aktīvo un atpūtas zonu izveidei. Paredzēta Preiļu pilsētas centra attīstība, Preiļu
parka lielās estrādes daļējs remonts.
Ieplānoti darbi ielu un lauku ceļu pārbūvei Preiļu novada pagastos, būvprojektu aktualizācija ceļu posmiem: Arendole–Pelēči, Aizkalne–Anenhofa–Maskaviciški–Zapori, Betišķi–
Jašore, jaunu pārbūves projektu izstrāde ceļu posmiem: Rīgas iela–Vaivodi un Aizkalne–
Molauka.
Uzsākti projektēšanas darbi pie zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanas.

Atbalsts kultūrai, sportam un tūrisma attīstībai

Saistībā ar vīrusa Covid–19 ierobežošanu un ārkārtējo situāciju valstī paredzams, ka
pirmajā pusgadā vērienīgi pasākumi, kā tas bija iepriekšējos gados, Preiļu novadā nenotiks,
tomēr 2021. gadā budžetā tiek paredzēti līdzekļi, kaut arī nedaudz mazākā apjomā, tiem
kultūras pasākumiem, kas kļuvuši par novada atpazīstamības zīmi un pulcē ievērojamu
skaitu apmeklētāju. Atgriežoties pie aktīvas sporta dzīves, budžetā ieplānots finansējums
arī sporta infrastruktūras uzturēšanai un sportiskajām aktivitātēm un pasākumiem.
Balstoties uz Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepciju, ES fondu finansējumu ietvaros turpinās Preiļu muižas kompleksa un parka attīstība. Uzsākta tūrisma
objekta «Pelēču ezera purva pastaigu taka» izveidošana. Pagājušajā gadā iesākti un šogad
turpināsies vairāki pārrobežu projekti.
«Preiļu novada pašvaldības 2021. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā ietverts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa
prioritātes. Esmu gandarīta, ka esam apstiprinājuši sabalansētu pašvaldības 2021. gada
budžetu. Tas ļaus pašvaldībai parūpēties par iedzīvotāju labklājību, atbalstīt ģimenes ar
bērniem un citas mērķgrupas, uzlabot infrastruktūru un pilsētvidi, iespēju robežās sakārtot ielas un ceļus, sniegt atbalstu uzņēmējiem, labiekārtot izglītības iestāžu mācību
procesu, kā arī īstenot daudzus projektus, lai Preiļu novadā radītu jaunas darba vietas,
būtu patīkami dzīvot un realizēt savus mērķus», atzīst Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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Dižā 100 gadu jubileja
Aizkalnes pagasta
iedzīvotājai Annai Bečai

2. februārī 100 gadu jubileju svinēja Preiļu
novada Aizkalnes pagasta iedzīvotāja Anna Beča.
Īpašu šo dienu jubilārei sagādāja Aizkalnes
Jasmuižas draudzes prāvesta Jāņa Voverova apciemojums, Latvijas Valsts prezidenta Egīla Levita un
Preiļu novada pašvaldības apsveikumi. Ziedi un garda
kūka bija dāvana mammai dižajā jubilejā no dēla
Antona un vedeklas Janīnas, ar kuriem Anna Beča
ikdienā dzīvo kopā.
Visas dienas garumā izskanēja daudzi telefoniski
apsveikumi no mazbērniem, kaimiņiem un paziņām.
Preiļu novada pašvaldība novēl jubilārei veselību,
daudz gaišu un sirsnīgu brīžu, klātesot mīlošai ģimenei
un tuviem cilvēkiem!
Maija Paegle

Stājušies spēkā pašvaldības noteikumi «Preiļu pilsētas ielu
ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība»

Preiļu novada domes sēdē 28. janvārī deputāti apstiprināja noteikumus «Preiļu pilsētas ielu ikdienas
uzturēšanas un lietošanas kārtība».
Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz VAS «Latvijas Valsts ceļi» 2020. gada 6. maija audita Atzinumu
Nr. 1.4.- 3/21 «Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu Preiļu novadā»,
saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» un likuma par «Par autoceļiem» 1. panta otro daļu, kas nosaka, ka
pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes.
Ar noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā «Pašvaldības noteikumi».

Turpinās Preiļu sadarbība ar Ņižinu Ukrainā un Ozurgeti Gruzijā

Lai gan ir beidzies projekts «Eiropas Vietējās
solidaritātes dienas Preiļos», tomēr turpinās Preiļu
sadarbība ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām – Ņižinas pilsētu Ukrainā un Ozurgeti
rajonu Gruzijā.
2020. gada novembrī notika starptautiskais
Latvijas–Ukrainas–Gruzijas bērnu un jauniešu radošo
darbu konkurss «Roku rokā draugu lokā» un kopīga
darbu izstāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolā.
Diemžēl Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ
nevarēja notikt iepriekš minēto pašvaldību pārstāvju
vizītes Preiļos un citas klātienes aktivitātes, tomēr
konkursa uzvarētāji saņēma savas balvas Preiļos, bet
uz Ukrainu un Gruziju tās tika nosūtītas pa pastu.
Projekta ietvaros novembrī bija arī tiešsaistes tikšanās – vebinārs par Apvienoto Nāciju organizācijas
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un pašvaldību iespējām
tos realizēt. Tā rezultātā radās vairākas idejas par
tālāko sadarbību starp pašvaldībām.
26. janvārī notika Preiļu, Ņižinas un Ozurgeti pašvaldību pārstāvju tiešsaistes tikšanās, lai attālināti piedalītos bērnu un jauniešu konkursa «Roku rokā draugu
lokā» uzvarētāju un skolotāju apbalvošanā Gruzijā.
Tikšanos atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda, no Latvijas Pašvaldību savienības
dalībniekus uzrunāja ģenerālsekretāre Mudīte Priede.
No Gruzijas puses uzrunas teica: Tea Maisuradze – Gruzijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece
Latvijā, Zurab Nasaraia – Guria reģiona gubernators,
Davit Darchia – Ozurgeti pašvaldības priekšsēdētājs,
Nana Tavdumadze – Ozurgeti pašvaldības adminis-

trācijas vadītāja, Tariel Kalandadze – Guria pašvaldības publiskās skola Nr.4 direktors un citi.
Ukrainu pārstāvēja Tamara Stratilat – Ņižinas
uzņēmēju padomes locekle un lietišķo sieviešu sabiedriskās organizācijas – kluba «Дилова жинка» vadītāja, kā arī Ņižinas pašvaldības pārstāvji.
Notika aktīva diskusija par tālākajām sadarbības
iespējām, kurā piedalījās arī Preiļu pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška. Tikšanās dalībnieki
nobeigumā izteica gandarījumu par notikušajām projekta aktivitātēm, bērnu un jauniešu motivāciju piedalīties konkursos, lai labāk iepazītu dažādu valstu
vēsturi un tradīcijas.
Kopīgais secinājums bija – varam tikties un sarunāties arī attālināti, realizēt dažādas idejas un kopīgus
projektus, vienlaicīgi gaidot, kad beigsies Covid-19
pandēmijas izraisītie ierobežojumi un varēsim satikties klātienē Preiļos, Ņižinā un Ozurgeti.
Visa informācija par projektu «Eiropas Vietējās
solidaritātes dienas Preiļos» un citām sadarbības aktivitātēm atrodama Preiļu novada domes mājas lapā
www.preili.lv
Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja,
projekta «Eiropas Vietējās solidaritātes dienas
Preiļos» vadītāja
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Veiktas izmaiņas Preiļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā

28. janvāra domes sēdē deputāti veica izmaiņas Preiļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz Elitas Jermolajevas iesniegumu, Elita Jermolajeva
tika atbrīvota no Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekļa –
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata. Iepirkumu komisijas locekļa –
priekšsēdētāja amatā tika iecelta Preiļu novada domes Juridiskās daļas
vadītāja vietniece Sanda Launerte.
Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. panta
pirmo un trešo daļu, likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas
9. un 24. punktu, Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma
10. punktu.

Papildināts Preiļu novada domes
Administratīvās komisijas sastāvs

28. janvāra domes sēdē deputāti papildināja Preiļu novada domes
Administratīvās komisijas sastāvu par vienu komisijas locekli. Tika
nolemts ar 1. februāri par komisijas locekli iecelt Preiļu novada
domes Juridiskās daļas vadītāja vietnieci Sandu Launerti.
Izmaiņas tika izdarītas, pamatojoties uz papildu pienākumiem komisijas darbā. Sodu reģistra likuma 25. panta otrā daļa nosaka, ka turpmāk
ar administratīvā pārkāpuma lietu saistītos dokumentus jāsagatavo un
jāglabā administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā. Savukārt
Administratīvās atbildības likuma 157. panta otrā daļa nosaka īsu termiņu izskatītās lietas lēmuma paziņošanā pie administratīvās atbildības
saucamai personai un lēmuma ievadīšanā administratīvo pārkāpumu
procesa atbalsta sistēmā.
Likuma «Par pašvaldībām» 61. panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, kā arī likumā «Par audzinoša
rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem» noteikto uzdevumu
izpildei pašvaldības dome apstiprina pašvaldības administratīvo komisiju
vismaz piecu cilvēku sastāvā.

Apstiprināti pašvaldības noteikumi «Valsts budžeta
autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība
ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā»

Saskaņā ar VSIA «Latvijas Valsts ceļi» audita atzinumu «Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu
Preiļu novadā» un ieteikumu aktualizēt apstiprināto Preiļu novada
pašvaldības autoceļu (ielu) fonda nolikumu, 28. janvāra domes sēdē
deputāti apstiprināja Preiļu novada domes noteikumus «Valsts budžeta
autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu
uzturēšanai Preiļu novadā».
Noteikumi apstiprināti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
14. panta otro daļu, likuma «Par autoceļiem» 12. pantu un Ministru
kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 «Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība».
Ar noteikumiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājas
lapā www.preili.lv.

Atmodas laikam veltīta āra izstāde

No 25. februāra skatītājiem būs pieejama atmodas laikam
veltīta āra izstāde «Es Atmodā. 1987-1991».
Tā tiks izvietota Raiņa bulvārī pretī Kultūras namam. Šajā
datumā pirms 32 gadiem notika preiliešiem ļoti nozīmīgs un saviļņojošs pasākums – Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga pacelšana
virs grāmatu nama «Latgale». Pasākumā piedalījās īpaši liels cilvēku skaits un tas bija spilgti simbolisks mirklis, kas deva cerību
arī uz Latvijas neatkarības atgūšanu.
Apskatot izstādi, aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā videofilmu
«Preiļu novada Goda pilsoņa Dāvida Zilbermaņa atmiņas»

Dāvids Zilbermanis dzimtajā mājā Brīvības ielā

Pie skatītājiem nonākusi 2019./2020. gadā tapusī
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja videofilma
«Preiļu novada Goda pilsoņa Dāvida Zilbermaņa
atmiņas», kas uzņemta sadarbībā ar IK «Full Frame
Studio».

Dāvida Zilbermaņa atmiņas tika ierakstītas 2019. gada
13. augustā, un videofilmā skatītājiem ir iespēja, kopā ar
Dāvidu Zilbermani izstaigājot Preiļus, caur viņa ģimenes
piedzīvoto uzzināt, kāda gaisotne un rosība valdīja mūsu
pilsētā pirms 2. pasaules kara, kādas pārmaiņas to skāra kara
un pēckara gados, un kas tiek darīts mūsdienās, lai Preiļos
saglabātu ebreju kopienas piemiņu.
Filmā Dāvids Zilbermanis apmeklē savas dzimtās mājas
Brīvības ielā, Preiļu centru, kas kopš tā laika ir būtiski mainījies, atminas ģimenes bēgšanu uz Krievijas iekšzemi, tuvojoties nacistiskās Vācijas karaspēkam, vidējās izglītības iegūšanu pēc atgriešanās Preiļos, viesojas Preiļu 2. vidusskolā,
kā arī holokausta upuru memoriālā, stāstot par piemiņas
vietas tapšanas procesu pirms teju 17 gadiem. Filma noslēdzas ar vectēva Mendeļa Zilbermaņa mājas apmeklējumu
Daugavpils ielā, kas arī šobrīd ir apdzīvota un šķiet joprojām
glabā pirmskara laika dvašu.
Dāvids Zilbermanis dzimis Preiļos 1934. gadā uzņēmēja
ģimenē. 1941. gadā Zilbermaņu ģimene līdz nacistiskās
Vācijas karaspēka ienākšanai paspēja evakuēties uz Padomju
Savienības iekšzemi. Pēc atgriešanās Dāvids Zilbermanis
1951. gadā pabeidza Preiļu 2. vidusskolu. 1957. gadā absolvēja Tallinas Politehnisko institūtu un ieguva inženiera dip-
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lomu. No 1958. gada dzīvoja Rīgā. Dāvids Zilbermanis bija
starp tiem ebreju jauniešiem, kuri 1961. gadā uzsāka Rumbulas traģēdijas izpēti un attīstīja ideju par pieminekļa izveidošanu Rumbulā. 1971. gadā ar ģimeni emigrēja uz Izraēlu,
pēc tam pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā (ASV). Strādā kā neatkarīgs licencēts inženieris konsultants. Ir ASV un Latvijas pilsonis. Vēl Padomju Latvijā uzsākto darbu holokausta notikumu izpētē Dāvids Zilbermanis aktīvi turpinājis visu dzīvi.
Kopš 2001. gada Dāvids Zilbermanis katru gadu apmeklē
dzimto pilsētu. Par ieguldījumu ebreju kultūras mantojuma,
holokausta piemiņas saglabāšanā 2014. gadā Dāvidam
Zilbermanim tika piešķirts Preiļu Goda pilsoņa nosaukums,
2019. gadā Dāvids Zilbermanis saņēma Triju Zvaigžņu
ordeni.
Saruna ar Dāvidu Zilbermani norisinājās krievu valodā.
Pateicoties VKKF atbalstam, filmai nodrošināts tulkojums
un subtitri latviešu valodā. Filma pieejama Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzeja youtube.com kontā un tā ierobežotā daudzumā ir izdota arī CD formātā, ko paredzēts
dāvināt Preiļu novada izglītības iestādēm un bibliotēkām.
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste
vēstures jautājumos
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Izsludināts Mazo grantu projektu konkurss
«Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021»

V

iduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas
pašvaldībām izsludina projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021».
Šogad projektu īstenošanai paredzēts ilgāks laika periods kā iepriekš – vairāk kā septiņi mēneši. Kopējā grantu summa ir 14 850, 00 EUR. Viena projekta granta summa ir
550,00 EUR.
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisko organizāciju projektus. Konkursa kārtībā tiks atbalstīti projekti, kuri īsteno kultūras, izglītības,
sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības veicinošas aktivitātes un vides sakopšanu vietējā teritorijā,
sekmē minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, projektu pieteicējus lūdzam rūpīgi pārdomāt ieceri
un tās īstenošanas iespējas.
Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

•
•
•
•
•
•

Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana.
Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes.
Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana.
Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.
Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.
Bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas.

Viduslatgales pārnovadu fonda uzraudzības padome šogad pievienoja vēl vienu aktuālu tematisko
virzienu «bezatkritumu dzīvesveida iniciatīvas». Šajā virzienā mēs sagaidām projektus, kuri
orientēti gan uz atkritumu mazināšanu, gan uz vides tīrību, gan iniciatīvām, kuras rezultātā nerodas
atkritumi. Piemēri ideju ierosmei: dalīto atkritumu konteineru novietņu izveide kapos, komposta
kaudzes izveide daudzstāvu māju rajonā, otrreizējā audumu/drēbju pārstrāde (džinsauduma somu,
darba apģērba utt. šūšana), tiešās iepirkšanās pulciņa izveide, brīvbodes lauku teritorijās, mēbeļu
izgatavošana no paletēm, vides objektu izveide no kokmateriālu pārpalikumiem, zaru talkas un
nodošana šķeldai, izglītības pasākumi un informatīvas kampaņas bezatkritumu dzīvesveida popularizēšanai.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – no 2021. gada 8. februāra līdz 2021. gada 8. martam.
Projekta ieviešanas laiks – no 2021. gada 22. marta līdz 2021. gada 31. oktobrim.
Projekta pieteikuma dokumenti (konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaites veidlapa)
atrodami Fonda mājas lapā. Informācija par konkursu vlpf@inbox.lv, 28399197, www.vlpf.lv

Preiļu futbolam – 100

«Aizsargs» 1938. gada 15. septembrī – Preiļu futbolisti atklāšanas parādē
Daugavpils ielās

3. turpinājums

Aizsargu
organizācija savā darbībā netiecās uz augstu sasniegumu
sportu un vienmēr deklarēja, ka
galvenais uzdevums ir
veselīga ķermeņa veidošana, nevis
«rekordu sports», tomēr nevar neatzīmēt to nopietnību, ar kādu Aizsargu organizācija piegāja fiziskajai
sagatavotībai.
Izpētot Preiļu Aizsargu sporta
pulciņa plānus, var redzēt, ka ziemas periodā preilieši divreiz nedēļā
nodarbojās ar vingrošanu un viena
diena tika atvēlēta slēpošanai. Vasaras periodā otrdienās un ceturtdienās bija futbola treniņi, bet pa
reizei nedēļā bija vieglatlētikas un
vingrošanas nodarbības. Jāteic, ka
tas ir normālas mūsdienu amatieru
futbola komandas darba režīms.

Tāpat, no mūsdienu viedokļa raugoties, optimāla bija šīs organizācijas sporta struktūra – talantīgākajiem, Daugavpils aizsargu pulka
sporta kluba sastāvā, bija iespēja
startēt Latvijas Meistarsacīkstēs
dažādos sporta veidos, bet pārējie
piedalījās pulka iekšējās sacensībās. Ļoti populāri bija arī sporta
svētki, kurus rīkoja pilsētu un
pagastu Aizsargu sporta pulciņi.
Arī Preiļos vienreiz vai divreiz
gadā notika šādi pasākumi. Parasti tās bija vieglatlētikas sacensības,
kuras vajadzēja kuplināt ar vingrotāju paraugdemonstrējumiem, riteņbraucēju startiem, volejbola un
futbola spēlēm. Noslēgumā – balle. Mūsu sportisti labprāt piedalījās arī kaimiņu rīkotajos sporta
svētkos.
Preiļu futbolisti uzmanības
centrā bija 1938. gada 29. augustā,
kad ar plašiem sporta svētkiem
Daugavpilī tika atzīmēta aizsargu
sporta laukuma izbūve. Svētkus ie-

vadīja gājiens pa Daugavpils ielām.
Kā rakstīja tā laika prese: «...centās
izcelties Preiļu sporta pulciņš, kurš
bija novietojies smagajā automašīnā, izveidojot miniatūru futbola
laukumu un futbolistu piramīdu,
kas tur milzu bumbu plecos. Ierodoties sporta laukumā, sacensību
dalībniekus jau sagaidīja 3000 skatītāju. Plašajā svētku programmā
bija arī futbolistu stafete, kas sagādāja jautrus brīžus skatītājiem.»
Šeit pieminētā futbolistu stafete
bija gandrīz visu sporta svētku programmā. Futbolisti sacentās 11x80
m stafetē bumbas vešanā, un preilieši vienmēr bija starp labākajiem.
Kā vēstīja «Sporta pasaule», Daugavpils Aizsargu sporta laukuma
atklāšanas svētkos Preiļu futbolisti
visu laiku bija līderos, bet pašās
beigās nepaveicās un bija jāsamierinās ar 2. vietu.
1938. gada 19. oktobrī Latgales
Futbola savienība svinēja 10 gadu
pastāvēšanas svētkus, ko atzīmēja
ar zibensturnīru Daugavpilī. Piedalījās 16 komandas no visas Latgales, tai skaitā arī preilieši. Pēc tam
notika svinīgs pasākums, kur tika
pasniegti dažādi apbalvojumi par
ieguldījumu futbola attīstībā – arī
aizsargu Preiļu pulciņa vadītājam
Romualdam Gornostajam.
Kopumā tikai labus vārdus var
teikt par Aizsargu organizācijas
ieguldījumu Preiļu sporta, kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Sakārtota sporta sistēma, ierīkots futbola laukums, aktīvs koris, deju kolektīvs, teātra pulciņš un daudzie
sabiedriskie pasākumi uzturēja
dzīvību pilsētā. 1939. gadā tika plānota Aizsargu nama būvniecība,
taču 1940. gada vasaras traģiskie
notikumi liedza īstenoties šīm iecerēm.
Imants Babris
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Individuālais treniņš slēpošanā
ar laika kontroli
«Mans ātrākais Preiļu parka aplis»

Ikvienu Preiļu novada iedzīvotāju un slēpošanas cienītāju, kuram
patīk izbaudīt sacensību garu ar distanču slēpēm, aicinām uz individuālo treniņu slēpošanā ar laika kontroli 25. februārī un 4. martā
no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 un no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00.
Visu vecuma grupu dalībnieki veiks vienu distanci – 1,7 km.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Treniņnodarbības notiek
bez maksas. Piedaloties treniņā, katrs dalībnieks pats atbild par savu
veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Katrs dalībnieks nobeigumā
saņems apliecinošu sertifikātu par dalību (ar uzrādīto rezultātu un
vietu grupā). Katram dalībniekam, kurš būs piedalījies vismaz divos
posmos, - piemiņas suvenīrs.
Reģistrācija – Skūpstu akmens pie ieejas estrādē, ievērojot visus
ar Covid-19 saistītos ierobežojumus.
Pasākumu organizē Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta
skola, galvenais tiesnesis – Leonīds Valdonis, tālrunis saziņai
29556446, sekretārs – Jānis Jaudzems, tālrunis saziņai 29522996.

Tiksimies Preiļu parka distanču slēpošanas trasē!

Aicinām iedzīvotājus
uz bezmaksas jogas nodarbībām

Nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no
plkst. 18:30 līdz 19.30. Norises vieta zoom platformā, pieslēgšanās plkst. 18.20.
Nodarbības vada sporta speciāliste, fitnesa un
jogas pasniedzēja Lilita Kivleniece. Jautājumi un pieteikšanās pa tel. 20084373.
Pasākums tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekta «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros.

Preiļu slimnīcā ambulatoro
pieņemšanu uzsāk divi ķirurgi

Preiļu poliklīnikā paplašinātas iespējas pacientiem vērsties pie
ārsta, lai saņemtu ambulatoras konsultācijas dažādu vispārējās ķirurģijas jautājumu gadījumos. Ķirurgi veiks pacientu ambulatoro pieņemšanu valsts un maksas pakalpojumu finansējuma ietvaros.
Sākot ar 9. februāri, katru otrdienu no plkst.16:30 poliklīnikā
uzsāk pieņemšanu ķirurgs/proktologs Dr. A.Jefremkins. Ārsts
konsultē dažādos vispārējās ķirurģijas jautājumos.
Sākot ar 17. martu, katru trešdienu un piektdienu no plkst.15:00
poliklīnikā uzsāks pieņemšanu ķirurgs Dr. D.Zabrodins. Ārsts konsultēs pacientus un veiks ambulatorās operācijas.
Pacientu pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteiktos
uz konsultāciju, lūdzam zvanīt pa tālr. 65307750 vai 65307757.
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnica» sabiedrisko attiecību speciāliste

«Būvēt labāku pasauli vai kļūt par cērpamu aitu? –
jēgpilna un strukturēta labdarība»
Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus
interesentus piedalīties seminārā par jēgpilnu un strukturētu
labdarību.
Pieredzējis korporatīvo komunikāciju praktiķis un pasniedzējs ar
aptuveni 20 gadu pieredzi Ilmārs Jargans stāstīs par labdarības zemūdens akmeņiem un ēnas pusēm. Uzņēmēji un citi interesenti uzzinās,
kā caur labdarību veidot labāku pasauli un izvēlēties atbalstīt patiešām
nozīmīgus virzienus, netērējot pārāk daudz sava un darbinieku laika,
izvairīties no pārmetumiem un vainas apziņas un prasmīgi ieraudzīt
viltus labdarības tendences.
Savā labdarības darba pieredzē dalīsies divas uzņēmējas – SIA
«Silja» valdes priekšsēdētāja Silva Jeromanova-Maura un uzņēmēja
būvniecības nozarē Laura Pliča-Stankeviča.
Seminārs notiks 25. februārī no plkst. 11:00 līdz plkst. 14.30
ZOOM platformā. Semināru finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande
un Lihtenšteina. Projekta partneri semināru īstenošanā – Preiļu
novada dome un Līvānu novada dome.
Vairāk informācijas skatiet www.preili.lv

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

