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Paziņojums par parakstu vākšanu
tautas nobalsošanas ierosināšanai

Atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumam parakstu
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu
«Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumā» un «Grozījums likumā «Par pašvaldībām»» atcelšanu
notiks no 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim.
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai
varēs klātienē, jebkurā parakstu vākšanas vietā Latvijā un ārvalstīs.
Preiļu novadā noteikta viena parakstu vākšanas vieta: Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
Parakstu vākšanas vietas darba laiks:
Pirmdienās
9.00 – 13.00
Otrdienās
15.00 – 19.00
Trešdienās
9.00 – 13.00
Ceturtdienās 15.00 – 19.00
Piektdienās 9.00 – 13.00
Sestdienās
15.00 – 19.00
Svētdienās
9.00 – 13.00
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18
gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams
derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai
personu apliecība).
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu
vākšanas vietā, būs iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās
vietā, iesniedzot rakstveida iesniegumu parakstu vākšanas vietā.
Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 14. februārī.
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma
Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu «Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā» un «Grozījums
likumā «Par pašvaldībām» publicēšanu uz diviem mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu
sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir
vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēlē uz
atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām
palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās
domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu.
Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši
mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz
kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Saskaņā ar likumu «Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu» šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā
noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu
atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas
vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.
! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas
šādu grozījumu pieņemšanu.
Vairāk informācijas par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturētajiem likumiem pieejams Centrālās Vēlēšanu
komisijas mājas lapā www.cvk.lv
Preiļu novada Vēlēšanu komisija (tālr. 29807932)

Vecāku, kuri audzina bērnu ar īpašām
vajadzībām, atbalsta grupas tikšanās notiks
20. februārī un 19. martā plkst. 15.00
Preiļu novada Labklājības pārvaldes zālē.
Aicinām pievienoties!

Aizvadītais gads raženi noslēdzies un jaunais bagātīgi
iesācies SIA «Preiļu slimnīca» dzemdību nodaļā

2019. gadā SIA «Preiļu slimnīca» dzemdību nodaļā dzimušas
363 jaunas mīlestības apveltītas
dzīvības – 167 meitenītes un 196
puisīši. Skaists un bagātīgs noslēdzies 2019. gads.
2020. gads iesācies brīnišķīgi –
pirmās sešas mūsu dzemdību nodaļā izvēlējušās dzimt apburošas
meitenes, kam sekoja arī braši zēni. 2020. gadā 1. janvārī SIA «Preiļu slimnīca» dzemdību nodaļā pirmā nākusi pasaulē daiļā dzimuma
pārstāve, vārdā Sofija, kuras māmiņa pie mums mērojusi ceļu no
Rēzeknes novada. Savukārt, Preiļu novada pirmais jaundzimušais
nāca šai pasaulē 4. janvārī. Mamma un tētis meitiņai izvēlējās dot
burvīgu vārdiņu – Sindija.
Sākot ar 2020. gadu, SIA «Preiļu slimnīca» iesāk jauku tradīciju.
Katrs piecdesmitais dzimušais bērniņš Preiļu slimnīcas dzemdību

nodaļā tiks īpaši sumināts. Šogad
joprojām turpināsies akcija «Mazuļa dārgumu lāde», kuras saturs
pildīts ar dažādiem labumiem gan
māmiņai, gan mazulim un kuru
pasniedz katra jaundzimušā ģimenei.

SIA «Preiļu slimnīca» sirsnīgi sveic ģimenes un mazulīšus. Lai
veselība, mīlestība un saticība Jūsmājās!
No sirds pateicamies personāla komandai par ieguldīto darbu.
Lai laimīgs 2020. gads!

Preiļu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, viesus un citus interesentus
piedalīties aptaujā, un, izsakot
savu viedokli, iesaistīties novada
vizuālās identitātes izstrādē.
Lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, laika
posmā no 2020. gada 14. janvāra
līdz 14. februārim ikviens aicināts
iesaistīties un aizpildīt aptaujas
anketu, veicinot radošumu un paužot savas domas par to, kādam
mūsu novadam būtu jābūt nākotnē
un kā mēs gribam, lai mūsu novadu
redz citi – gan aiz novada robežām
tepat Latvijā, gan arī ārvalstīs.
Ar aptaujas palīdzību pašvaldība vēlas iegūt padziļinātu un vispusīgu izpratni par novada identitātes aspektiem, vērtībām un novada simbolizējošiem resursiem.
Novada vizuālā identitāte tiek
izstrādāta ar mērķi radīt vienotu
vizuālo valodu novada atpazīstamībai, lai definētu novada vērtības, sajūtu, emociju un priekšstatu kopumu, kas ļautu vietējiem iedzīvotājiem izjust piederību savam novadam un izceltu novada unikālās

vērtības, kā arī vairotu novada atpazīstamību ārpus tā robežām.
Līdz šim novada vizuālajā tēlā
un reprezentācijas materiālos tika
izmantots novada ģerbonis, taču
plašāka zīmola koncepcija nav
tikusi veidota. Sekojot līdzi pārmaiņām sabiedrības uztverē, komunikācijas tendencēs un digitālajām
iespējām, ar novada vizuālās identitātes izstrādi un stila grāmatas
ieviešanu ir iespēja veicināt novada
attīstību, konkurētspēju un piede-

rības sajūtu novada iedzīvotājos.
Aptaujas anketa pieejama:
https://ej.uz/preiluidentitate, anketas drukātā veidā ir pieejamas Preiļu novada domē un Preiļu Galvenajā bibliotēkā.
Aizpildītas drukātās anketas
iesniedzamas Preiļu novada domes
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore

Preiļu pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties
novada vizuālās identitātes izstrādē

Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu mājsaimniecībām jaunu ūdensapgādes
un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai

Preiļu novada dome, pamatojoties uz
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/07
«Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku
īpašnieku) ierosinājuma», turpina informēt iedzīvotājus par iespēju izmantot
līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.
Kā liecina pašvaldībā apkopotā statistika,
ar katru gadu pieaug novada iedzīvotāju
atsaucība pieteikto objektu skaita ziņā. Preiļu
novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka aizvadītajā 2019. gadā pašvaldība ar domes lēmumu
ir apstiprinājusi līdzfinansējumu 18 mājsaimniecībām par kopējo summu 6800 eiro, savu-

kārt uz doto brīdi pieslēgums ir izbūvēts un
līdzfinansējums ir izmaksāts 14 objektiem
par kopējo summu 5200 eiro. Pērn Preiļu
pilsētā ar domes lēmumu tika piešķirts līdzfinansējums 12 objektiem, savukārt pagastu
teritorijā, konkrētāk Saunas pagastā, ar pašvaldības atbalstu izbūvēti jauni pieslēgumi
2 mājsaimniecībās.
Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas
brīža 2017. gadā, līdz šim brīdim kopā ir
reģistrēts un ar domes lēmumu apstiprināts
līdzfinansējums 61 objektam (mājsaimniecībai) par kopējo summu 27849,91 eiro,
izmaksāts pašvaldības līdzfinansējums 40
mājsaimniecībām par kopējo summu
21509,91 eiro.
Domes saistošie noteikumi paredz no
jauna veidojamiem pieslēgumiem pašval-

dības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par
vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas
tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu
pieslēgumu. Pateicoties saistošajiem noteikumiem, tiek atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem,
kā arī samazināts vides piesārņojums.
Preiļu novada dome atgādina, ka šī gada
laikā - līdz 2020. gada 31. decembrim - iedzīvotājiem, kuriem īpašums atrodas Preiļu pilsētas, Līču ciema, Aizkalnes ciema, Saunas
ciema un Pelēču ciema teritorijās un kuriem
nav pieslēguma pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ir nepieciešams reģistrēt
decentralizētās kanalizācijas sistēmas. To
nosaka Preiļu novada domes saistošie notei-

kumi Nr. 2019/04 «Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība Preiļu novadā», kuri uzliek par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.
Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem šī
tēma ir aktuāla, pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un izbūvēt pieslēgumus jaunajiem centralizētajiem tīkliem!
Sīkāka informācija un konsultācijas par
iespējām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, zvanot pa tālruni 653 22766 vai rakstot
e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas
satura redaktore
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Noteikti smagsvara
transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi
uz novada autoceļiem

Lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu, ar 2020. gada 20. janvāri ir ierobežota smago automašīnu
kustība uz vairākiem ceļiem Preiļu novada teritorijā.
Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:
•
Arendole – Pelēči,
Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža,
•
Nīdermuiža – Omolka – Ārdava,
•
Aizkalne – Anenhofa – Maskaviciški – Zapori,
•
•
Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers,
•
Gubaniški – Lielie Livmaņi,
•
Nīdermuiža – Putāni,
•
Džeriņi – Babri – Skudrenieki.
Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:
•
Prīkuļi – Stikāni.
Masas ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku.

Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas
statistika 2019. gadā

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, iepazīstinām ar darbu, kas
veikts Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā.
Dzimšanas reģistru skaits – 74 (iepriekšējā gadā – 96), reģistrētas 33
meitenes (iepriekšējā gadā – 38) un 41 zēns (iepriekšējā gadā – 58).
Reģistrējot bērna dzimšanu, dzīvesvietu Preiļu novadā vecāki norādījuši
54 jaundzimušajiem (pārējie 20 – citu novadu teritorijā).
Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu – 3 (iepriekšējā
gadā – 2), paternitāte atzīta 20 bērniem (iepriekšējā gadā – 29). Pēc
ģimenē dzimušo bērnu skaita pirmais bērns piedzimis 18 ģimenēs
(iepriekš – 41), otrais bērns – 32 ģimenēs (iepriekš – 32), trešais – 16
ģimenēs (iepriekš –16), ceturtais – 5 ģimenēs (iepriekš – 5), piektais – 2
ģimenēs (iepriekš – 1), kā sestais bērns – 1 ģimenē (iepriekš – 1), dvīņi
nav piedzimuši (iepriekšējā gadā – 1).
Populārākie vārdi 2019. gadā meitenēm: Nikola, Alise, Enija, Samanta
(iepriekšējos gados: Alise, Evelīna, Veronika). Populārākie vārdi 2019.
gadā zēniem: Dominiks, Emīls, Ernests, Maksims (iepriekšējos gados:
Artjoms, Artūrs, Jēkabs, Markuss, Marks, Roberts).
Retākie, īpatnējākie vārdi 2019. gadā meitenēm: Adrija, Avrelija,
Enda, Keira, Railija, zēniem – Agnis, Darels, Elans, Emins, Lūkass. Divi
vārdi doti vienam bērnam: Teona Ļeisana, ar katru gadu divu vārdu
došanas tendence samazinās.
2019. gadā reģistrēta 41 laulība (iepriekšējā gadā – 44), tai skaitā baznīcā – 2 (iepriekš – 5), ar ārzemniekiem reģistrētas 3 laulības
(iepriekš – 4). Dzimtsarakstu nodaļā visas laulības tiek reģistrētas svinīgi.
Laulības vecums (18 gadi) nav samazināts nevienā gadījumā, bet
septiņos gadījumos saīsināts mēneša termiņš laulības noslēgšanai
(iepriekš – 2).
Kopā saņemti 59 iesniegumi laulības reģistrācijai (iepriekš – 66). Uz
14 iesniegumu pamata izsniegtas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās vai citās
dzimtsarakstu nodaļās (iepriekš – 24). Trīs izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi saņemtas no citām dzimtsarakstu nodaļām (iepriekš – 2). Uz laulības reģistrāciju neieradās 3 pāri
(iepriekš – 6).

Jaunākā līgava – 21 gads (iepriekš – 19), vecākā – 86 gadi (iepriekš –
80), jaunākais līgavainis – 26 gadi (iepriekš – 19), vecākais – 76 gadi
(iepriekš – 81).
Pēc laulību skaita: abi stājušies pirmajā laulībā – 16 (iepriekš – 24),
abi stājušies atkārtotā laulībā – 12 (iepriekš – 10), viens stājies pirmajā,
otrs atkārtotā laulībā – 13 (iepriekš – 10). Datu analīze liecina, ka vīrieši atkārtotā laulībā stājušies 20 (iepriekš – 15) reizes, sievietes – 17
(iepriekš – 16) reizes.
2019. gadā noformēti 169 miršanas reģistri (iepriekšējā gadā – 165),
tai skaitā vīriešu – 87 (iepriekš – 68), sieviešu – 82 (iepriekš – 97).
Mirušie pēc dzīvesvietām: Preiļu novadā: 128, tai skaitā Preiļu pilsētā – 79 (iepriekš – 75), Aizkalnes pagastā – 12 (iepriekš – 7), Pelēču
pagastā – 8 (iepriekš – 8), Preiļu pagastā – 12 (iepriekš – 12), Saunas
pagastā – 17 (iepriekš – 15), citu novadu iedzīvotāji – 41 (iepriekš – 48).
Mirušie pēc vecuma: jaunākā sieviete – 32 gadi (iepriekš – 43), vecākā
sieviete – 96 gadi (iepriekš – 96), jaunākais vīrietis – 30 gadi (iepriekš –
18), vecākais vīrietis – 94 gadi (iepriekš – 96).

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemti 736 iesniegumi no fiziskām
un juridiskām personām, izsniegtas 110 izziņas, 71 atkārtota apliecība.
Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti 30 papildinājumi vai labojumi,
38 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. 2019. gadā
noformētas sešas vārda, uzvārda maiņas lietas.
Ināra Casno,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas inspektore

2020. gada janvāris

Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» grupās
no 1,5 līdz 3 gadiem palielina bērnu skaitu

2019. gada 19. decembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu palielināt bērnu skaitu Preiļu
pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» grupās bērniem no
1,5 līdz 3 gadiem. Turpmāk, ja būs
nepieciešams, šī vecuma grupās
varēs uzņemt līdz 20 bērniem.
Saskaņā ar veiktajām izmaiņām
no šī gada 1. janvāra bērnu grupās
no 1,5 līdz 3 gadiem tiek izveidotas
papildus skolotāju palīgu štatu vienības ar mēneša amatalgu 434 eiro.
Skolotāju palīgi tiks pieņemti darbā, ja bērnu skaits grupā sasniegs
20. «Pasaciņā» šobrīd darbojas

piecas grupas bērniem no 1,5 līdz
3 gadiem.
Preiļu pirmsskolas izglītības
iestādes «Pasaciņa» vadītāja Dace
Verbicka informēja, ka pieļaujamo
bērnu skaitu grupās pirmsskolas
izglītības iestādē nosaka Preiļu novada dome. Palielinot bērnu skaitu,
tiek ņemta vērā telpu platība, ko
savukārt nosaka Ministru Kabineta
noteikumi Nr.890 «Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu». Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

katrā grupā bērniem no 1,5 līdz 3
gadiem telpu platība ir pietiekama.
Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu
deputāti veica izmaiņas 2010. gada
27. maija Preiļu novada domes
sēdes lēmumā Nr.9 un 2017. gada
28. septembra domes sēdes lēmumā Nr. 13 «Par grupu komplektēšanu pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» un pirmsskolas grupās
novada lauku skolās», kas noteica,
ka maksimālais bērnu skaits grupā
no 1,5 līdz 3 gadiem ir 17 bērni.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gadā pieaudzis tūristu skaits Preiļu novadā

Ik gadu Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) atskatās uz aizvadīto tūrisma sezonu, apkopo tūrisma uzņēmēju
sniegtās ziņas, kā arī plāno turpmākās aktivitātes, lai kopīgi veicinātu tūrisma attīstību novadā
un reģionā.
Galvenā un svarīgākā atziņa,
atskatoties uz pagājušo gadu, –
tūristu skaits Preiļu novadā pieaug
(pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir apmēram par 16%).
Apmeklētāju skaita pieaugums bijis
gan muzejos un ekspozīcijās (pat
līdz 19%), kultūrvēsturiskajos objektos (par 36%), apskates saimniecībās (par 18%). Pagājušajā
gadā visvairāk pieaudzis aktīvā
tūrisma pieprasījums – par 37%,
lai gan šajā jomā ir vēl brīva niša.
Dabas tūrisms, aktīva atpūta – pēc
tā interese ar katru gadu palielinās
ne tikai jauniešu vidū. Tā nav tikai
modes lieta, bet vēlme pēc atpūtas
no modernajām ierīcēm, vēlme
saplūst ar dabu, izbaudīt adrenalīnu
un vienkārši atpūsties. Kā liecina
LIAA Tūrisma departamenta 2018.
gadā veiktā aptauja Latvijas lielākajās pilsētās, visvairāk tūristi
izvēlas apmeklēt dabas teritorijas
(jeb 69% gadījumu), tad seko
Latvijas pilsētu zināmākie objekti
(48%) un kultūrvēsturiskie objekti
(43%.) u. c. Ar apjomīgo pētījumu
var iepazīties te: http://www.liaa.
gov.lv/files/liaa/content/Turisms/Pr
ezentacijas/petijums.pdf
Neliels samazinājums vērojams
naktsmītņu sektorā, bet tas visticamāk skaidrojams ar apjomīgo ceļu
būvdarbu beigām Preiļu apkārtnē,
kā rezultātā 2018. gadā naktsmītnēs
bija palielinājies nakšņotāju – ceļa
strādnieku skaits.
TIC apmeklējuma skaits 2019.
gadā palicis nemainīgs, bet 2019.
gadā par 18% pieauguši ieņēmumi
no TIC sniegtajiem un domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem (galvenokārt, par ekskursijām pa pilsētu). Tas nozīmē, ka
tūristi, atbraucot uz pilsētu, izvēlas
ne tikai paši to apskatīt, bet arvien
vairāk ir gatavi maksāt par gida
pakalpojumiem un izzināt pilsētu
pamatīgāk. Patīkami saņemt gan
tūristu, gan tūrisma jomas kolēģu
atsauksmes, ka Preiļos ir iespēja
pavadīt visu dienu un vēl vairāk,
jo ir daudz interesantu tūrisma piedāvājumu.
Jāatzīst, daudzi uzņēmēji tūrisma statistiku sniedz nelabprāt,
nesaprotot, ka šī informācija tikai
apkopotā veidā tālāk tiek nosūtīta
kopīgas Latgales reģiona tūrisma
statistikas apkopošanai. Iegūtā apkopotā informācija ir par pamatu
arī dažādu ar tūrisma uzņēmējdarbības vidi uzlabojošu projektu īstenošanai.
2019. gads iezīmējās ar jauna,
inovatīva un mūsdienīgi domājoša
tūrisma uzņēmuma atklāšanu, kas
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Tūrisma informācijas centra darbinieces prezentē jauno tūrisma uzņēmumu – «Moto&Metal NESTER CUSTOM» mākslas galeriju

veicināja interesi ne vien par pašu
uzņēmumu, bet par pilsētu un novadu kopumā. «Moto & Metal
NESTER CUSTOM» mākslas galerija tika atvērta maija sākumā, bet
darbs pie galerijas izveidošanas un
popularizēšanas aizsākās jau vairākus gadus iepriekš. 2019. gada sākumā šis, toreiz vēl neatklātais uzņēmums, sevi veiksmīgi pieteica un
iepazīstināja starptautiskajā tūrisma izstādē «Balttour 2019», līdz
atvēršanas laikam mērķtiecīgi strādāja gan interneta vidē, gan ar savas jomas pārzinātājiem. Galerijas
autori, būdami atvērti visam jaunajam un radošajam, iekaroja tūrisma industrijas interesi jau pirms
atklāšanas, tādēļ nepārsteidza fakts,
ka visas plānotās tūrisma žurnālistu
un tūroperatoru vizītes pa Viduslatgali tika iepazīstinātas ar šo objektu klātienē. Gan publikācijas,
gan klientu atsauksmes bija ar pārsteiguma momentu – cerētais pārspējis pieredzēto. Lai gan objekts
ir jauns un noteikti šogad turpināsies pastiprināta interese par to,
radošie saimnieki cītīgi gatavojas
jaunajai tūrisma sezonai – šogad
tiks piedāvātas neparastas meistarklases. Pozitīvi vērtējama sadarbība arī ar TIC – vienmēr atsaucīgi, apmeklē Latvijas mēroga tūrisma jomas pasākumus un izmanto
iespēju apgūt ko jaunu par tūrisma
tendencēm Latvijā un pasaulē.
Šī tūrisma uzņēmuma darbības
pieeju var likt kā piemēru ne vien
citiem Preiļu novada tūrisma uzņēmējiem, bet pat plašākā mērogā.
Jāteic, ar katra jauna uzņēmuma atklāšanu sasparojas jau esošie – tiek
uzlabots esošais piedāvājums un tā
kvalitāte, vairāk piestrādāts pie
mārketinga aktivitātēm, tādēļ droši
var apgalvot, ka ieguvēji ir ne vien
jaunais objekts, kam primāri tiek
pievērsta tūristu uzmanība, bet arī
citi novada objekti.
2019. gada sākumā TIC nosvinēja savas pastāvēšanas 20 gadu
jubileju. Esam viens no vecākajiem
TICiem ne vien Latgalē, bet Latvijā. Šo gadu laikā TIC darbības

formāts mainījies līdz ar tehnoloģiju attīstību, un šobrīd mūsdienīgs
TIC ir kā digitālā mārketinga instruments. Neapšaubāmi, vēl arvien
izdodam arī drukātos iespiedmateriālus, bukletus, lai arī to loma darbā ar tūristiem samazinājusies pa
šiem 20 gadiem ļoti būtiski. Iespiedmateriāli ļoti noder darbam starptautiskās tūrisma izstādēs un mūsdienās vairāk kalpo kā palīgs internetvides popularizēšanai, kur jābūt
visai jaunākajai informācijai. Sekojot līdzi laikam, pirms vairākiem gadiem TIC izveidojis lapu sociālajā
tīklā Facebook (meklē @preilutic)
un pagājušā gada nogalē arī Instagram (meklē @visitpreili). Instagram lietotājus, publicējot skaistus
Preiļu novada foto, aicināsim palīdzību lapas veidošanā, ietagojot
#visitpreili un atsauci uz @visitpreili, tādējādi jūsu foto ieraudzīs
arī citi Instagram lietotāji, un jūs
popularizēsiet atpūtu Preiļos.
2020. gada sezonā TIC piedalīsies starptautiskās tūrisma izstādēs
Utrehtā (Nīderlande), Viļņā (Lietuva), no 31. janvāra līdz 2. februārim izstādē «Balttour 2020» Rīgā,
bet aprīļa beigās Tūrisma informācijas tirgū Kuldīgā. Šogad TIC turpinās LAT RUS pārrobežu sadarbības projekta «630 Versts of
Feelings» īstenošanu, kā rezultātā Preiļos aprīļa beigās tiks organizēts seminārs – meistarklase projektā iesaistīto piļu un muižu pārstāvjiem par sajūtu radīšanu tūrismā, Preiļu parkā tiks uzstādīts
skaņu soliņš un iegādāti trīs 19. gs.
pietuvināti tērpi.
Tāpat turpināsies darbs pie reģionālā velomaršruta Nr.37 «Latgales zelta vidusceļš» marķēšanas,
dalība kopīgu pasākumu veidošanā
ar citām pašvaldības iestādēm,
darbs pie tūrisma portāla www.visitpreili.lv pilnveidošanas un citu
radošu ideju īstenošanas.
Lai radošs un veiksmīgs gads
gan tūrisma uzņēmējiem, gan ikvienam no mums – ceļotājiem!
Iveta Šņepste
Preiļu novada TIC vadītāja

Preiļu novada VÇSTIS

Bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki aicināti
apmeklēt atbalsta grupu Labklājības pārvaldē

Preiļu novada Labklājības pārvaldē jau kopš
2003. gada darbojas vecāku, kuri audzina bērnu
ar īpašām vajadzībām, atbalsta grupa, kuru vada
Velku biedrības psihologs Ilze Lielpētere.
Iniciatīva par šādas atbalsta grupas izveidi nāca
no pašiem vecākiem, kuri, piedaloties Velku biedrības
organizētajās nometnēs, uzzināja par šāda atbalsta
veida iespējamību, jo, ģimenē ienākot bērnam ar
īpašām vajadzībām, ir tik daudz emociju, jautājumu,
pārdzīvojumu, ka ne reti paši ģimenes locekļi ar to
nevar tikt galā. Tāds arī bija sākotnējais atbalsta grupas
izveides mērķis – tapt uzklausītiem, jo otru saprast
var tikai tas, kurš pats savā dzīvē ir saskāries ar līdzīgu
situāciju.
No atbalsta grupas dalībniekiem izskan tikai pozitīvas atsauksmes – ir paplašinājies redzesloks, tiek
iegūta jauna informācija. Tāpat Velku biedrība piedāvā
iespēju apmeklēt seminārus, konferences, nometnes,
kur var tikties gan ar domubiedriem, gan augsta līmeņa
speciālistiem. Vairākas atbalsta grupas dalībnieces
apmeklējušas sociālo pakalpojumu sniedzējus Somijā
un Zviedrijā, lai gūtu ieskatu bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpē Skandināvijas valstīs. Izglītošanās
iespēja Velku biedrībā ir pieejama ikvienam interesentam, ne tikai atbalsta grupas dalībniekiem – vairāk
informācijas var iegūt biedrības mājas lapā.
Viena no atbalsta grupas ilggadējām dalībniecēm
Anastasija uzsver, ka atbalsta grupa – tā ir iespēja

augt un attīstīties. Ar pozitīvām emocijām tiek atsaukts
atmiņā laiks, kad viņai bija iespēja līdzdarboties Velku
biedrības projektā, rakstot savas pieredzes stāstus par
izdzīvoto kopā ar savu bērnu ar īpašām vajadzībām.
Šis un citu mammu stāsts apkopots brošūrā «Es arī
attīstos!», kas kopā ar tāda paša nosaukuma Beritas
Lāgerheimas grāmatu ir pieejama Preiļu Galvenajā
bibliotēkā. Anastasija uzsver, ka ir ļoti pateicīga par
iespēju līdzdarboties atbalsta grupā. «Laikā, kad esi
juties bēdu nospiests un nespējīgs piecelties, Velku
biedrība kā Eņģeļi parādījās vajadzīgajā brīdī un palīdzēja piecelties, jo ir cilvēki ar plašu dvēseli.» – tā
stāsta Anastasija.
Atbalsta grupa ir bezmaksas, tā ir atvērta jauniem
dalībniekiem un tajā var iesaistīties jebkurš interesents
no Preiļu un kaimiņu novadiem (Preiļu atbalsta grupas
koordinators ir Iveta Amosova, mob. tel.: 22054898).
Tikšanās notiek vienu reizi mēnesī aptuveni septiņas
reizes gadā, izņemot vasaras periodu, Preiļu novada
Labklājības pārvaldes telpās. Katrā nodarbībā tiek pārrunāta sava tēma – aplūkojamo tēmu sarakstu sastāda
paši vecāki kopā ar grupas vadītāju, visbiežāk tiek
pārrunāti paaudžu un ģimenes attiecību jautājumi.
Aicinām izmantot iespēju, iesaistoties atbalsta grupas
darbībā.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldesdirektora
vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Aizvadīts darbīgs gads Preiļu novada Labklājības pārvaldē, kas iezīmējies ar jaunu tendenci –
palielinājies dažāda atbalsta veidu saņēmušo
ģimeņu skaits Preiļu novadā. To lielā mērā veicinājusi jauna pabalsta ieviešana tieši daudzbērnu
ģimenēm – pabalstu mācību līdzekļu iegādei aizvadītajā gadā saņēmis 201 bērns no 105 ģimenēm.
Minēto pabalstu tāpat saņēmuši 38 trūcīgo un aizbildnībā nodoto ģimeņu bērni.
Labklājības pārvaldes direktors L. Pastars jau vairākkārt bija norādījis par nepieciešamību ieviest šāda
veida atbalstu, līdz aizvadītajā gadā tam gūts atbalsts.
To, ka daudzbērnu ģimeņu skaitam ir tendence pieaugt,
speciālisti Labklājības pārvaldē novēroja jau neilgi
pēc tam, kad tika ieviesta 50% atlaide no maksas par
daudzbērnu ģimeņu bērnu uzturēšanos bērnu dārzā –
laikā no 2012. gada, kad minēto atbalstu saņēma 30
bērni, saņēmēju skaits četrkāršojies. Dati rāda, ka
2019. gadā atlaidi par dārziņu saņēmuši 102 daudzbērnu ģimeņu bērni. Minētais atbalsts pieejams arī
trūcīgām ģimenēm, taču to saņēmuši tikai 3 bērni.
Līdzīgi tas ir ar atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai
skolās – ja brīvpusdienas piešķirtas 2 trūcīgas ģimenes
bērniem, tad 50% atlaidi par ēdināšanas izdevumu
segšanu saņēmuši 32 daudzbērnu ģimeņu bērni, kas
mācās Preiļu novada izglītības iestāžu 10.–12. klasē.
Lai arī Preiļu novadā ir gana dāsns bērna piedzimšanas pabalsts (ja abi vecāki ir Preiļu novada iedzīvotāji,
pabalsta apmērs ir 220 euro, ja viens – puse no summas),
2019. gadā šī pabalsta saņēmēju skaits samazinājies –
to saņēmušas 57 ģimenes (2018. gadā – 80 ģimenes).
Atbalsts ģimenēm bijis ne tikai piešķirto pabalstu
ziņā – no aizvadītā gada Eiropas Atbalsta fonda pārtikas, higiēnas un skolas piederumu pakas pieejamas
arī maznodrošinātām ģimenēm, kas veicinājis arī šo

ģimeņu skaita pieaugumu Labklājības pārvaldes
klientu lokā no 29 ģimenēm 2018.gadā uz 39 ģimenēm
2019.gadā. Līdz ar to pieaudzis arī izsniegto atbalsta
paku skaits no 2474 pakām 2018.gadā līdz 3337
pakām aizvadītajā gadā. Turklāt šīm ģimenēm ir
iespēja apmeklēt daudzveidīgus papildpasākumus,
uzzinot informāciju par lietām, kā paaugstināt savas
dzīves kvalitāti.
Iespēju robežās Labklājības pārvalde sniedz
atbalstu ģimenēm skolēnu brīvlaikā. Dienas aprūpes
centra vadītāja Liene Gžibovska piedāvā apmeklēt
radošās nodarbības, tādejādi sniedzot iespēju bērniem
saturīgi pavadīt brīvo laiku. Šis atbalsts ir īpaši aktuāls
strādājošajām ģimenēm, jo vecāki ir norūpējušies, kā
bērnu nodarbināt un nodrošināt drošu vidi. Likumsakarīgi Labklājības pārvalde bija pirmā iestāde Preiļu
novadā, kas iesaistījusies sociālajā akcijā «Draudzīga
vieta bērnam». Tas paredz iespēju ikvienam bērnam
uzlādēt mobilo telefonu, uzkavēties telpās, ja ārā ir
slikts laiks vai bīstama situācija uz ielas, iespēju apmeklēt tualeti un padzerties. Māmiņām savukārt ir
pieejams pārtinamais galds mazuļu aprūpei. Lieli un
mazi bērni ik dienas apmeklē rotaļu laukumu līdzās
Labklājības pārvaldei.
To, ka atbalsts vajadzīgs arī vecāko klašu skolēniem, Labklājības pārvalde novēroja jau 2018.gadā,
nodrošinot skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos 33
skolēniem. Lai arī aizvadītajā gadā pārvaldē un tās
struktūrvienībā pansionātā «Preiļi» strādāja 18 skolēni,
vairāki izteica vēlmi atgriezties arī 2020.gadā, jo bija
gandarīti par iespēju būt noderīgi darbā ar veciem cilvēkiem.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vārdā vēlam
veselību un labklājību ikvienā ģimenē!
Anita Gāga

15. janvārī Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centrā notika otrā uzņēmēju un remigrantu tikšanās pasākumā «Mazā biznesa iedvesmas brokastis», kuras ietvaros iedvesmojoši un jauni uzņēmēji dalās savās zināšanās un uzņēmējdarbības
pieredzes stāstos, motivējot klausītājus darboties
un gūt atziņas.
Šajā kopā sanākšanas reizē ar motivējošām
uzrunām uzstājās «Café M – zero waste coffee shop»
īpašniece Ulla Milberta, Cilvēka attīstības centra
«Rāmzeme» saimnieki Inga un Gatis Reinfeldi un
naktsmītnes «Million star hotel» īpašniece Santa
Komane.
«Café M – zero waste coffee shop» ir pirmā bezatkritumu kafejnīca Baltijā, kuras mērķis ir risināt
atkritumu problēmu, vienlaikus piedāvājot pašu grauzdētu kafiju. Īpašniece savā prezentācijā akcentēja ideju
par ikviena indivīda dabai draudzīgāku dzīvošanu un
saimniekošanu, saudzējot planētu. Cilvēka attīstības
centra «Rāmzeme» saimnieki, Reinfeldu ģimene, klātesošajiem dalījās pieredzē izejvielu otrreizējā pielie-

tošanā permakultūras saimniecībā, uzsverot domu, ka
nedrīkst domāt tikai par to, kā būt videi draudzīgākiem,
jādomā, kā nebūt videi kaitīgiem. Savukārt «Million
star hotel» īpašniece Santa Komane atspoguļoja savu
gūto pieredzi uzņēmējdarbības jomā Kanādā, kas ļāva
viņai paskatīties uz dzimto Viļakas novadu citām
acīm – iespēju realizēties un atrast savu nišu.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja
Ineta Liepniece pavēstīja, ka pasākuma apmeklētāji
izteica atzinīgus vārdus par «brokastu» saturu un
aktuālajām tēmām. «Pasākuma formāts ir saistošs un
interesants, jo paralēli biznesa ideju atspoguļošanai,
ikvienā no stāstiem izvijās katra lektora dzīves filozofija», tā pasākumu vērtē I.Liepniece.
Mazā biznesa iedvesmas brokastis rīkoja Preiļu
novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latgales
uzņēmējdarbības centru un Latgales remigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku. Nākamā šāda formāta tikšanās reize ir ieplānota aprīļa mēnesī.
Jolanta Upeniece

Aizvadītajā gadā palielinājies atbalstu saņēmušo
ģimeņu skaits Preiļu novadā

Preiļos aizvadīta otrā uzņēmēju tikšanās
iedvesmas brokastīs
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2020. gada janvāris

Ceļotājiem pieejama jauna mobilā aplikācija
par Latvijas un Lietuvas ūdenstilpēm

Latgales un Aukštaitijas partneru realizētajā projektā «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus»
(Learn Eco Travel) izstrādāta mobilā aplikācija «Pure Water», ar
kuras palīdzību ikviens ezeru, upju, dīķu apmeklētājs bez padziļinātām zināšanām hidrobioloģijā un laboratorijas aprīkojuma tūrists, makšķernieks, atpūtnieks vai skolēnu grupa – var mēģināt
noteikt konkrētās ūdenstilpes ūdens kvalitāti, kā arī mācīties atpazīt
ūdenī un krastā mītošos dzīvniekus un augus.
Aplikācija var kalpot kā palīgs ģimenēm, kas ceļo kopā ar bērniem
un atpūšas pie ūdeņiem, mācīties izzināt dabu, kopā izpētot ūdeņus un
krastus un cenšoties saskatīt arī mazāk pamanāmo. Piemēram, apskatot
konkrētā ezera vai upes krastus, pievēršot uzmanību ūdens dzidrībai
un virskārtai, krastu apaugumam u. tml., atbildot uz 8 jautājumiem,
lietotājs var saņemt informāciju par konkrētās ūdenstilpes ūdens kvalitāti. Savukārt sugu noteicējs ar attēliem un sugu aprakstiem ļauj atpazīt
ūdenstilpes tuvumā novērotus dzīvniekus vai augus. Aplikācijā iespējams novērotās sugas saglabāt, tādējādi «krājot» sevis veiktos novērojumus, kas var kalpot bērniem par sava veida sacensību, vienlaikus
izzinot apkārtējās vides daudzveidību!
Projekta partneri ir Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadi Latvijā,
Molētu un Anīkšču rajoni, Paņeveža, kā arī Gražutes un Sartu reģionālo
parku direkcija Lietuvā, tāpēc aplikācija «Pure Water» sniedz arī plašāku
informāciju par deviņām projekta partneru ūdenstilpēm, kurās bez
maksas pieejams projekta laikā iegādātais inventārs atpūtai pie ūdens,
tostarp cilvēkiem ar invaliditāti – Preiļu parka kanāliem un dīķiem,
Zolvas, Rušonas, Cirīšu ezeriem Latvijā, kā arī Luodis, Šventas, Pastovo
ezeriem un Šventoji un Nevežis upēm Lietuvā.
Tāpat aplikācijā pieejami trīs projektā izstrādātie jaunie tūrisma
maršruti Latgalē un Aukštaitijā. Maršruti veidoti dažāda veida ceļotājiem –
tiem, kas ceļo uz pāris dienām, pieredzējušiem ceļotājiem, kas vēlas uz
ilgāku laiku «pazust dabā», un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un
tos visus vieno uzsvars uz dabai draudzīgu ceļošanu un dabas vērtību
apzināšanu. Līdz ar to aplikācijas lietotājam ir iespēja arī sameklēt
tuvākos apskates objektus, atpūtas vietas, tūrisma infrastruktūru u.tml.
Aplikācija pieejama latviešu un lietuviešu valodā Android un iOs
lietotājiem. Aplikāciju izstrādāja SIA «Karšu izdevniecība Jāņa sēta»,
piesaistot attiecīgās jomas speciālistus. Tā pieejama GooglePlay un
AppStore veikalos:
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.preili.purewater un
https://apps.apple.com/lv/app/t%C4%ABrs%C5%ABdens/id1485224693
Par projektu:
Šī ir tikai viena no daudzajām projekta aktivitātēm, kas realizēta tā
laikā no 2018. gada maija. Projekts «Ekotūrisma attīstība Latvijā un
Lietuvā, izmantojot ūdens resursus» (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–
2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. februārim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā,
uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas
ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums
525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro
apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 24 973,20 eiro.
Sīkāka informācija www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja: Ilona Vilcāne,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Grāmatvedības seminārs

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar biedrību
«Preiļu NVO centrs» 25. februārī no pulksten 11.00 līdz plkst.
15.00 rīko grāmatvedības semināru.
Semināra tēmas:
• Likumdošanas aktualitātes 2020,
• Darba tiesības grāmatvedībā 2020
Lektors: Agris Svare, nodokļu un darba tiesību eksperts.
Informācija par semināru,
zvanot uz tālruni 26636243 vai 29208438.
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Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2020. gada budžets
Pamatbudžeta ieņēmumi

21. janvārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2020. gadam. Preiļu
novada pašvaldības 2020. gada budžets balstīts uz novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurai par pamatu izvirzītas trīs galvenās vērtības – iedzīvotāji, uzņēmējdarbība
un novada infrastruktūra.
Pašvaldība īstenos pasākumus, lai nodrošinātu dzīves
līmeņa un kvalitātes paaugstināšanu novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai.
Vienlaikus tiks turpināta novada infrastruktūras sakārtošana, saglabājot dabas vērtības un atbalstot videi draudzīgu saimniecisko darbību.
Preiļu pašvaldība speciālajā budžetā īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus ir integrējusi 2020. gada pamatbudžetā, līdz ar to samazinot administratīvo slogu un
nodrošinot pašvaldības budžeta efektīvu, kvalitatīvu
sagatavošanas un izpildes uzskaites procesu.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 10 499 064 eiro kopsummā
un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no
uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie
nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un
pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un
pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2020. gada
1. janvāri sastādīja 2 770 896 eiro.

Lielākais īpatsvars 2020. gada ieņēmumos ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim – 43,13%. Otrā lielākā budžeta ieņēmumu sadaļa ir dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā – 25,15 %, trešā lielākā sadaļa ir dažādas mērķdotācijas
un dotācijas no valsts budžeta, kas sastāda 20,51%. Maksas
pakalpojumu ieņēmumi sastāda 4,62%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem – 3,44%, transferti no citām pašvaldībām – 2,19% un pārējie ieņēmumi sastāda 0,96%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze paredzēta
4 527 776 eiro, kas ir par 23 578 eiro mazāk nekā 2019. gadā. Ieņēmumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā plānoti 2 640 249 eiro – par 621 045 eiro vairāk nekā 2019. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par zemi paredzēta 240 750 eiro, par ēkām un būvēm – 80 370 eiro, par mājokļiem – 40 120 eiro.
Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām plānoti 230 400
eiro, tai skaitā par izglītības iestāžu un pansionāta «Preiļi»
sniegtajiem pakalpojumiem.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 5 100 apmērā,
maksas pakalpojumu ieņēmumi – 485 130 eiro. Nenodokļu
ieņēmumi paredzēti 77 000 eiro apmērā, ko veido valsts,
pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
astoņiem mēnešiem plānots 1 088 888 eiro. Profesionālās
ievirzes un profesionālās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
valsts budžeta plānota dotācija 441 636 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

4

Pašvaldība plāno saņemt dotāciju 40 560 eiro apmērā
brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem no 1. līdz 4. klasei,
bērna ēdienreizei paredzot 0,71 eiro. No LR Izglītības un
zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā ieplānoti
8 540 eiro. 2020. gadā valsts budžeta finansējums mācību
literatūras/mācību līdzekļu iegādei paredzēts 20 757 eiro.
Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem plānoti 112 720
eiro apmērā.
Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 7 146 eiro.
Šos līdzekļus saņems tie kolektīvi, kas saskaņā ar Dziesmu
un Deju svētku likumu gatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu
Dziesmu un deju svētkiem paredzēto repertuāru, kā arī
vismaz vienreiz gadā ir piedalījušies Dziesmu un deju svētku
starplaika pasākumos. Plānotā dotācija XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem paredzēta 11 278 eiro.
Mērķdotācija pašvaldībai autoceļu un ielu uzturēšanai ieplānota 326 050 eiro apmērā.

Izdevumi

Preiļu pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta kopējie
izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 13269960 eiro
apmērā, ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas
atmaksas 760975 eiro.
Visvairāk līdzekļu – 5 361 474 eiro 2020. gada pamatbudžetā paredzēts izglītībai. Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» finansēšanai plānoti 887 504 eiro, pamatizglītībai, vispārējai izglītībai un interešu izglītībai – 2 050 718
eiro.

Preiļu novada VÇSTIS

Šogad pašvaldība plāno nodrošināt bezmaksas ēdināšanu
5.–9. klašu skolēniem un 50% izdevumu segšanu ēdināšanai
10.–12. klašu skolēniem. No valsts budžeta plānots saņemt
dotāciju 50% apmērā 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai.
Tāpat kā iepriekšējos gados, plānots segt ceļa izdevumus
skolēniem un skolotājiem, apbalvot olimpiāžu un sacensību
uzvarētājus un iegādāties Ziemassvētku dāvanas pirmsskolas
un skolas vecuma bērniem.
Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku
atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta astoņiem mēnešiem, kas sastādīs 1 530 524 eiro. Budžetā ieplānota
arī Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei 20 757
eiro, Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem – 11 278 eiro, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs – 8540
eiro.
Novada dome jau ceturto gadu plāno līdzekļus pašvaldības stipendijām augstskolu studentiem, šogad paredzētā
summa sastāda 28 362 eiro. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem ieplānoti
160 930 eiro.
Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem plānoti
1 076 403 eiro apmērā. Tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai.
Domes un novada pagastu pārvaldēm ieplānots 790 791 eiro,
aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei paredzēti 24 500 eiro. Deputātu un komisiju izdevumi sastāda
137 632 eiro. Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai ieplānots 34565 eiro, būvvaldes darbam – 65644 eiro,
savukārt sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, prezentācijas izdevumiem un līdzdalības maksājumiem – 77 825 eiro.
Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2020. gadā
plānoti 361847 eiro apmērā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus
39 392 eiro apmērā veido finansējums vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, sabiedriski nozīmīgo projektu atbalstam, novada nevalstisko organizāciju projektu
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līdzfinansējumam, tūrisma centra izdevumu segšanai.
Skolēnu nodarbinātības atbalstam vasaras periodā ieplānoti
14 000 eiro, atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
paredzēts 23 880 eiro, bet ekonomiskās darbības atbalstam
komercsabiedrībām, saimnieciskā darbības veicējiem un
lauksaimniekiem šogad iedalīts 55 407 eiro.
Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 161 709 eiro, tai skaitā finansējums donoru kustībai sastāda 1 200 eiro, fizioterapeita pakalpojumu nodrošināšanai novada izglītības iestādēs – 6 211 eiro. Paredzēts
finansējums «Sarkanais Krusts» Preiļu komitejai 300 eiro,
ieguldījums SIA «Preiļu slimnīca» pamatkapitāla summā – 138 508 eiro un valsts dotācija feldšeru–vecmāšu punktiem – 15 490 eiro.
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus 132615
eiro apmērā veido līdzekļi, paredzētie Preiļu novada pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.
Lai novērstu administratīvos un citus pārkāpumus, aizsargātu personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko
drošību, pašvaldība policijas funkciju veikšanai vairākās
vietās pilsētā plānots turpināt uzstādīt videonovērošanas
kameras.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
un teritorijas attīstības izdevumiem 2020. gadā plānots
izlietot 3 101 148 eiro. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido
dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā 1 184 402 eiro apmērā, izdevumi ielu apgaismošanai – 103 400 eiro. Novada attīstības
objektu un infrastruktūras jauno projektu ekspertīžu veikšanai, būvdarbu un pakalpojumu veikšanai ieplānots 499
399 eiro, novada teritorijas pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem paredzēti 1 118 537 eiro.
Lai attīstītu kultūras infrastruktūru, nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, veicinātu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, atpūtas un kultūras
nozarei pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 1 062 679 eiro.
Līdzekļi ieplānoti Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja, Preiļu novada kultūras centra, Preiļu novada gal-

venās bibliotēkas, jauniešu centra «Četri» darbības nodrošināšanai, Preiļu muižas kompleksa attīstības un labiekārtošanas darbiem. Paredzēta arī valsts dotācija pašdarbības
kolektīvu vadītāju atalgojumam un dažādiem projektiem
kultūras jomā.
Sociālajai aizsardzībai deputāti paredzējuši lietot
1 195 556 eiro. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem
tiek finansēta Labklājības pārvaldes, pansionāta «Preiļi»,
«Krīzes centra», Dienas aprūpes centra un pakalpojumu
centra «Līči» darbība. Plānots atbalstīt dažādus sociālās aizsardzības pakalpojumus: pensionāru, invalīdu, biedrību pasākumus, rīkot bērnu vasaras nometnes, iegādāties Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes.
Plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem novada
iedzīvotājiem.
Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir plānots pabalstu izmaksai un palīdzības sniegšanai
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 2020. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus un to nodrošināšanai plānoti 262 203 eiro.
Dome sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem arī ārkārtas
situācijās.
Nemainīgi, tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2020. gadā
nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus citās pašvaldībās. Maksājumi 11 audžuģimenēm tiek plānoti 22 000 eiro
apmērā.
Aprūpei mājās pilngadīgām personām, nodrošinot palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskā aprūpē Preiļu
novadā deklarētiem iedzīvotājiem to dzīvesvietā, paredzēti
28 000 eiro. Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 112 720 eiro apmērā.
Ar plašāku materiālu par pašvaldības 2020. gada budžetu
varat iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv.
Informāciju sagatavoja Broņislava Savicka,
Preiļu novada domes finanšu analītiķe,
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pilsētas centrs – vārti uz pilsētu

Diskusijas turpināsies.
Gaidām iedzīvotāju priekšlikumus

Preiļu pilsētas centra teritorijas detālplānojuma izstrādes
sabiedriskā apspriešana turpinās

No 6. janvāra līdz 31. janvārim notiek Preiļu pilsētas
centra teritorijas detālplānojuma izstrādes sabiedriskā
apspriešana. Tās ietvaros 22. janvārī Preiļu novada
domes zālē notika Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotā detālplānojuma projekta pirmās redakcijas prezentācija.
Sapulcē piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājas
otrais vietnieks Klavdija Zarāne, domes izpilddirektors Aldis
Džeriņš, domes deputāts Juris Erts, pašvaldības speciālisti,
SIA «Metrum» pārstāvji Māra Kalvāne, Zita Zuicāne, Laura
Šterna un SIA «Jēkabpils autobusu parks» Preiļu filiāles
direktors Mortens Perševics.
Detālplānojuma projektu izstrādā SIA «Metrum» – uzņēmums, kas uzvarēja pašvaldības publiskā iepirkuma konkursā. SIA «Metrum» arhitekte, Teritorijas attīstības plānošanas daļas vadītāja Māra Kalvāne sanāksmes dalībniekus
iepazīstināja ar pilsētas centra teritorijas detālplānojuma projekta risinājumiem, kuri izstrādāti saskaņā ar Preiļu novada
pašvaldības izsniegto darba uzdevumu. Detālplānojums
paredz funkcionāli un vizuāli sakārtot Preiļu pilsētas centra
teritoriju – ap vēsturisko Tirgus laukumu un autoostu.

Autoostas laukuma renovācija
un skvērs Tirgus laukumā

Iesākot detālplānojuma izstrādi, norādīja M.Kalvāne,
nekādi priekšlikumi no iedzīvotājiem netika saņemti, sadarbība notika ar pašvaldības speciālistiem. Detālplānojuma
teritorija sastāv no autoostas teritorijas un transporta infrastruktūras teritorijas, no kuras atsevišķi izdalīts skvērs.
Autoostas teritorijas rekonstrukcijai tiek piedāvāti 5 varianti
atkarībā no autobusu reisu skaita un pasažieru plūsmas, kas
konkrēti būtu jāskata pašiem autoostas apsaimniekotājiem.
Autoostas ēkas atrašanās vieta laukumā plānota tā pati, kā
šobrīd. Arī autoostas transporta organizācijā nekas netiek
plānots mainīts. SIA «Metrum» speciālisti, sadarbojoties ar
transporta plānotājiem, atzīst, ka optimālais variants autobusu
satiksmei ir atstāt iebrauktuves tur, kur tās atrodas pašlaik.
Izklāstot detālplānojuma projekta pirmo variantu, SIA
«Metrum» pārstāvji atzina, ka laukuma organizācija,
uzklausot atbildīgo speciālistu ierosinājumus, var tikt veidota
atkarībā no nepieciešamības.
Autoostas ēkai detālplānojuma izstrādātāji piedāvāja 2
variantus - to pārbūvēt vai nojaukt esošo un uzbūvēt jaunu.
Ēkas pārbūves variants paredz nedaudz paplašināt esošo ēku
uz laukuma pusi un uzbūvēt tai otro stāvu. Svarīgs nosacījums – lai jaunā ēka harmoniski iekļautos apkārtējā vidē un
nenosegtu skatu uz baznīcu, kas ir nozīmīga celtne pilsētas
centrā. Projekta izstrādātāji apliecināja, ka autoostas ēka nav
arhitektūras piemineklis ar vēsturisku vērtību, tāpēc tās saglabāšana vai nojaukšana ir speciālistu ziņā. Tomēr, domājot
par pilsētas centra pārveidi, apbūve nedrīkstētu būt dominējošā.

SIA «Metrum» ainavu arhitekte Laura Šterna iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar pilsētas centra publiskās
ārtelpas redzējumu. Projekta mērķis būtu izveidot jaunu,
labiekārtotu, iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu teritoriju, kas
uzlabotu pilsētas centra vizuālo tēlu. Speciālistes redzējumā
pilsētas centrs ir kā vārti uz pilsētu tiem, kas ierodas Preiļos
ar autobusu.
L. Šterna pavēstīja, ka pilsētā saredz publiskās ārtelpas
3 mezgla punktus – Svētku laukumu, pilsētas parku un Tirgus
laukumu. Tie kopā veido publisko telpu joslu, jo izņemot
ēku iekšpagalmus, pilsētā citu publisko tikšanās vietu nav.
Speciāliste iepazīstināja ar diviem variantiem publiskās telpas
veidošanai pilsētas centrā. Viens no tiem varētu būt tāds,
kad Tirgus laukums un autoostas teritorija veido vienotu
centrālo telpu. Otrais redzējums ir divas publiskās telpas
pilsētas centrā, ko atsevišķi veido autoostas laukums un
Tirgus laukums. Tās varētu tikt nodalītas ar stādījumiem.
Prezentācijas laikā varējām skatīt publiskās ārtelpas
vizuālo risinājumu paraugus ar apstādījumiem, vides objektiem, mazajām arhitektūras formām un gaismas elementiem.
Speciāliste piedāvāja idejas stādījumiem, veidojot tos kopīgi
saistītus un gadalaiku maiņai pielāgotus, kā arī vienotu toņu
gammu ēku fasāžu un jumtu krāsojumiem.

Kur nākotnē jāatrodas Preiļu autoostai?

Saskaņā ar tehnisko apsekojumu, lai uzlabotu Preiļu
autoostas ēkas izskatu, to drīkst pārbūvēt. Tomēr Mortens
Perševics izteica viedokli, ka mitrums, kas nokļūst pie
autoostas ēkas pamatiem, to bojā un, lai nodrošinātu atjaunotās ēkas funkcionēšanu ilgtermiņā, daudz vairāk līdzekļu
būs nepieciešams vecās ēkas hidroizolācijai. M. Perševics
izklāstīja arī redzējumu par nepieciešamību ievērot autobusu
drošas manevrēšanas nosacījumus laukumā un pasažieru
drošību. Šobrīd detālplānojuma projekts piedāvā autoostas
ēkas paplašināšanu uz laukuma pusi, kas samazinātu transportlīdzekļiem izmantojamo laukuma platību.
Domes deputāts Juris Erts arī pauda viedokli, ka, izstrādājot detālplānojumu, jāizvērtē Preiļu autoostas atrašanās vieta nākotnē. Bez piedāvātā varianta par autoostas izvietojumu tagadējā atrašanās vietā J.Erts ierosināja diskutēt
par iespēju autoostu izvietot nedaudz ārpus pilsētas centra,
līdztekus nodrošinot ērtības gan pasažieriem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Par šādu iespēju pašvaldībā ir runāts jau
agrāk.
Klavdija Zarāne atbalstīja izstrādāto detālplānojuma projektu par esošā autoostas laukuma saglabāšanu un divstāvīgas autoostas ēkas celtniecību. Kā prioritāti domes priekšsēdētājas otrā vietniece minēja sabiedriskā transporta pasažieru ērtības pilsētas centrā un videi labvēlīgu risinājumu,
priekšroku dodot sabiedriskajam transportam, nevis personīgajiem auto.
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Diskutējot par detālplānojuma projektu, tika skarti daudzi
jautājumi, tostarp arī ierosinājums pilsētas centrā ierīkot
vieglo automašīnu stāvvietu. SIA «Metrum» speciālisti,
izpētot situāciju pilsētā, secinājuši to, ka šobrīd ap pilsētas
centra teritoriju ir pietiekoši automašīnu stāvvietu, tāpēc
šobrīd detālplānojuma projektā tām vieta nav paredzēta.
Klātesošie vienojās, ka šī ideja būtu atbalstāma, lai centru
nenoslogotu ar transporta satiksmi un lai netiktu apdraudēta
gājēju droša pārvietošanās.
Kopumā visi sapulces dalībnieki pauda atbalstu izstrādātajai iecerei pilsētas centra teritorijas rekonstrukcijai.
Renovējot autoostas teritoriju, atslogojot centru no novecojušiem elementiem, izveidojot skvēru ar apstādījumiem un
atbilstošiem vides elementiem, pilsētas centrs iegūtu funkcionāli un dizainiski sakārtotu vidi. Tā būtu pielāgota mūsdienīgām prasībām un iedzīvotāju ērtībām.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja, Preiļu novada domes
Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko uzsvēra, ka
publiskā apspriešana tiek rīkota, lai noskaidrotu iedzīvotāju
viedokļus. Visi ierosinājumi – gan sanāksmē izteiktie, gan
individuāli iesniegtie – sabiedriskajai apspriešanai beidzoties
tiks apkopoti un iesniegti pašvaldības domei, lai lemtu par
Preiļu pilsētas centra teritorijas rekonstrukcijas ieceres tālāko
virzību.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju piedalīties detālplānojuma
apspriešanā un izteikt savu viedokli par mūsu pilsētas centra
nākotnes redzējumu! Ar detālplānojuma materiāliem var
iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus līdz
31. janvārim Preiļu novada domē, 225. kabinetā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, rakstot uz e-pastiem dome@preili.lv vai
sanita.melko@preili.lv. Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties www.preili.lv vai www.geolatvija.lv.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Bezmaksas lekcijas par garīgo veselību
Uzņēmējdarbības centrā Preiļos, Kooperatīva iela 6:
• 11. februārī – Profesionālās izdegšanas riska faktori
• 19. februārī – Laika plānošana darba vietā
• 25. februārī – Pašvērtējuma stiprināšanas pasākumi
• 3. martā – Dzīvesveida plānošana
Lekcijas norisināsies no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Lektore – psihoterapeite Inga Reinfelde.

Lekcijas notiek Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros.

2020. gada janvāris

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļos svinīgi atzīmēta Latgales un Preiļu atbrīvošanas simtgade

18. janvārī, atzīmējot Latgales un, tostarp, Preiļu atbrīvošanas
simtgadi, ar kuru noslēdzās Latvijas Neatkarības kara pēdējā
aktīvās karadarbības fāze, Preiļos kupli apmeklētas norisinājās
svētku svinības. Pasākuma programma interesentiem piedāvāja
izzinošu ekskursiju un iespēju aplūkot un uzņemt fotogrāfijas gan
pie Neatkarības kara laika, gan arī mūsdienu Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku tehnikas un aprīkojuma.

Pieejams līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmu labiekārtošanai

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas vajadzībām
piesaistītā zemesgabala apsaimniekošana un uzturēšana ir mājas
dzīvokļu īpašnieku kopīgā atbildība. Lai sekmētu šo namu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, Preiļu novada pašvaldība kopš
2017. gada līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu
labiekārtošanas projektus.
Aizvadītajā 2019. gadā, piedaloties pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas programmā, savu ieceri
realizējušas trīs dzīvokļu īpašnieku kopības, izmantojot pašvaldības atbalstu
kopsummā 11536,73 eiro apmērā. Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai
Rēzeknes ielā 32 tika atjaunots asfalta segums iebraucamajam ceļam pieguļošajā teritorijā, izlīmeņotas lietusūdens savācēj akas un izveidoti korekti
ceļa profili, lai novadītu visu lietusūdeni no braucamās daļas uz savācējgūlijām, Kooperatīva ielā 1 tika labiekārtota iekšpagalma teritorija un aprīkots ar bērnu rotaļu laukumu, savukārt Viļānu ielā 6 tika izbūvēta jauna
nobrauktuve, lai uzlabotu piekļuvi transportam pie dzīvojamās mājas.
Preiļu novada domes vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja,
ka pašvaldības līdzfinansētajā programmā, kopš saistošo noteikumu stāšanās spēkā 2017. gadā, savas dzīvojamās mājas iekšpagalmus mūsu
pilsētā ir labiekārtojušas desmit īpašnieku kopības par kopējo summu
39185,40 eiro. Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto interesi un reālo iesaisti
piedāvātās atbalsta programmas finanšu apguvē, pašvaldība plāno iedzīvotājus finansiāli atbalstīt arī turpmāk. Šogad šim mērķim pašvaldības
budžetā ir iezīmēti 20000 eiro.
Pašvaldība atgādina, ka līdzfinansējumu var saņemt brauktuves,
ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala
labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai),
būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam. Iedzīvotāji var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
50–80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem.
Sīkāka informācija par iespējām pretendēt un saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai,
kā arī konsultācijas par projekta iesnieguma aizpildīšanu pieejamas,
Preiļu novada domē, zvanot pa tālr. 65322766 vai rakstot e-pastu uz
kristaps.urcs@preili.lv.
Jolanta Upeniece

Pasākums iesākās ar Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja sagatavoto izzinošo ekskursiju pa
Raiņa bulvāri, kuras laikā klātesošie pie septiņām ielas
vecākajām ēkām iepazinās ar deviņiem stāstiem par
dzīvi Preiļos lielinieku režīma laikā.
Svinību turpinājumā iedzīvotājiem un viesiem
Svētku laukumā bija iespēja apskatīt un izpētīt Neatkarības kara laika un mūsdienu Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku tehniku. Biedrība «Latviešu karavīrs»
piedāvāja Neatkarības kara laika bruņojuma ekspozīciju, kura ļāva iepazīties ar Neatkarības kara laika
bruņojumu – bruņumašīnu un lielgabalu, ekipējumu,
formas tērpiem un citiem sadzīves priekšmetiem, savukārt Zemessardzes 35. Kājnieku bataljons demonstrēja
mūsdienu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku tehniku
un bruņojumu.
Svētku laukumā ar svinīgām uzrunām uzstājās
Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece
Klavdija Zarāne, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, Preiļu Vēstures un
lietišķās mākslas muzeja vēstures speciāliste Ilona
Vilcāne, biedrības «Latviešu karavīrs» valdes priekšsēdētājs Normunds Jērums un Zemessardzes 35. Kājnieku bataljona komandieris Jānis Svilpe. Pēc uzrunām

laukumā tika aizdegts simboliskais Barikāžu atceres
ugunskurs, kuru aizdedza barikāžu dalībnieki – Gunārs Vilcāns, Igors Pličs un Juris Erts – kopā ar Preiļu
novada domes priekšsēdētājas otro vietnieci Klavdiju
Zarāni, biedrības «Latviešu karavīrs» valdes priekšsēdētāju Normundu Jērumu un Zemessardzes 35. Kājnieku bataljona komandieri Jāni Svilpi.
Latgales atbrīvošanas simtgades svinību izskaņā
biedrība «Latviešu karavīrs» klātesošajiem izspēlēja
teatralizētu fragmentu, piedāvājot ielūkoties pagātnē
un vērojot, kā Preiļi tika atbrīvoti no lieliniekiem.
Pasākuma laikā ikviens varēja sasildīties ar Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nodrošināto un
Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona gatavoto
lauka virtuves putru un tēju.
Pasākumu rīkoja Preiļu novada dome un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs sadarbībā ar biedrību
«Latviešu karavīrs», Zemessardzes 35. Kājnieku bataljonu un Preiļu novada Kultūras centru. Īpašs paldies
Preiļu Romas katoļu baznīcas dekānam Jānim Stepiņam par sniegto atbalstu izzinošās ekskursijas par
Raiņa bulvāri nodrošināšanā.
Jolanta Upeniece

Par konkursu
«Skaistākais Ziemassvētku
noformējums»
Preiļu novadā

Septīto gadu pēc kārtas gada tumšākajā laikā
Preiļu novadā tiek rīkots konkurss «Skaistākais
Ziemassvētku noformējums». Šogad konkursam
bija pieteikti 24 objekti dažādās kategorijās: privātmāju noformējums, uzņēmumu un sabiedrisko
ēku noformējums, pašvaldības un valsts iestāžu ēku
noformējums.
Komisija saskaņā ar pieteikumā norādīto noformējuma apskates laiku apmeklēja un novērtēja visus konkursam pieteiktos objektus. Šāgada pavasarīgajā bezsniega ziemā cilvēki īpaši bija vēlējušies radīt svētku
sajūtu sev un apkārtējiem.
Jāsaka, ka balvas ir pelnījuši visi konkursa dalībnieki – par izdomu, ieguldīto darbu, radošumu, tāpēc
novērtēt un izvēlēties labākos bija ļoti grūti.
Uzvarētāju apbalvošana notiks ikgadējā novada
pasākumā «Uzņēmēju un lauksaimnieku gada balle»,
balvas par dalību konkursā saņems arī tie dalībnieki,
kuri godalgotas vietas nav ieguvuši.
Vita Biezaite,
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas
vadītāja, konkursa komisijas priekšsēdētāja

Aktualizēts Preiļu novada Investīciju plāns
2018.–2024. gadam

2019. gada 19. decembra Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Attīstības
programmas aktualizēto Investīciju plānu 2018.–2024. gadam.
Investīciju plāns aktualizēts, pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmu 2018.-2024.gadam, Preiļu
novada domes struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem papildinājumiem un Riebiņu novada domes 2019. gada
6. decembra vēstuli par SAM 5.6.2. III kārtas projekta ieviešanu, kurā Riebiņu novada dome informē par
izmaiņām «Latgales programmas 2010.–2019. gadam 8. pielikumā «Projekti Latgalē un Alūksnes novadā».
Ar aktualizēto Investīciju plānu var iepazīties www.preili.lv .
Maija Paegle

Atklāts Preiļu novada Kopienas resursu centrs

22. janvārī Preiļu novada Bērnu un
jauniešu centra telpās norisinājās novada
Kopienas resursa centra atvēršanas svētki.
Sarīkojumā piedalījās un ar svinīgām
uzrunām uzstājās Preiļu novada pašvaldības
un iestāžu pārstāvji, kopienas aktīvisti, bērni
un viņu vecāki, kolēģi no Vārkavas un
Rēzeknes novadu pašvaldībām, kā arī sadar-

bības partneri - Izglītības iniciatīvu centrs
un British Council pārstāvniecība Latvijā.
Pasākumu ar muzikāliem sveicieniem
bagātināja Preiļu novada Bērnu un jauniešu
centra popgrupas «Lāsītes 3» un «Lāsītes 7»
kopā ar vadītāju Dainu Erti. Pēc svētku
uzrunām visi klātesošie tika pulcināti piedalīties kopīgā radošā aktivitātē – keramikas

puķu podiņu izgatavošanā Preiļu novada
Bērnu un jauniešu centra keramikas pulciņa
vadītāja Raivo Andersona vadībā. Pēc puķu
podiņu apdedzināšanas keramikas ceplī, tie
dosies uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centru, kur dažādās
attīstošās nodarbībās tos izmantos Dienas
aprūpes centra apmeklētāji.
Kopienas resursu centrs Preiļos, kā viena
no projekta gaitā īstenotajām aktivitātēm,
tapis Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar
British Council pārstāvniecību Latvijā īstenotajā izglītojošā iniciatīvā «Darbīgās
kopienas».
Kopienas resursu centra galvenā ideja ir
attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas
sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas,
kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu.
Turpmāk centrs būs vieta, kur novada iedzīvotāji varēs tikties un realizēt savas idejas
vietējās kopienas attīstībai. Centrā un ārpus
tā notiks Preiļu novada iedzīvotājiem saistošu aktivitāšu plānošana un organizēšana.
Tajās, kopā ar izglītības iestādēm, varēs pie-
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dalīties ikviens iedzīvotājs, kuram rūp vietējās sabiedrības dzīves apstākļu, vides uzlabošana un vietējās kopienas attīstība. Kopīgi
darbojoties, bērni apgūs jaunas zināšanas,
līdzdarbības prasmes un mācīsies uzņemties
atbildību par pienākumiem, kas viņam uzticēti. Par tuvākajām aktivitātēm Preiļu novada
Kopienas resursu centrā iedzīvotāji tiek aicināti interesēties pie projekta koordinatores
Anitas Džeriņas.
Projekts «Darbīgās kopienas» tiek īstenots Latgales reģionā, iesaistot Preiļu, Aglonas un Rēzeknes novadus un Daugavpils pilsētu. Dažādu aktivitāšu īstenošanā iesaistītas
vairāk nekā 40 izglītības iestādes un 1400
dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c.
pārstāvji. Projekta ietvaros notiek pedagogu
un vietējās kopienas aktīvistu (vecāku,
pašvaldību institūciju darbinieki, NVO pārstāvji, brīvprātīgie, mediji u.c.) apmācības
un dažādi pasākumi, kā arī tiek veidoti
kopienu resursu centri.
Jolanta Upeniece

Preiļu novada VÇSTIS

SPORTS

Preilietis Jevgeņijs Ivanovs gūst panākumus 2019. gada
Latvijas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā

Pagājušā gada nogalē Valmierā noslēdzās 2019.
gada Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā.
Sacensībās startēja dažādu vecumu sportisti, starp
tiem arī šī sporta veida veterāni trīs grupās – 40+,
50+ un 60+.
1. vietu savā vecuma grupā 40+ svara kategorijā
virs 120 kg ieguva preilietis Jevgeņijs Ivanovs. Saviem
personīgajiem rekordiem sportists šī gada sacensībās
pievienoja arī rekordu pietupienos (ar svaru stieni uz
muguras) – 237,5 kilogrami, uzlabojot 2018. gada
rezultātu par 2 kilogramiem.

Sacensību disciplīnu – spiešana guļus – sportists
iesāka ar 155 kilogramiem, nākamajā piegājienā pieveica 165 kilogramus, trešajā piegājienā – 170 kilogramus. Tomēr divi no trim tiesnešiem rezultātu neieskaitīja, un, kā atzīst pats sportists, iemesls tam varēja
būt nelielais satraukums pirms pēdējā mēģinājuma.
Trešo sacensību disciplīnu – vilkmi – Jevgeņijs
Ivanovs iesāka ar 250 kilogramiem, otrajā piegājienā
pieveica 265 kilogramus, un trešais piegājiens ar pieveiktajiem 272,5 kilogramiem izrādījās kārtējā personīgā rekorda cienīgs.
Kā pastāstīja pats pagājušā gada čempions, klasiskās spēka trīscīņas veterānus pārstāvēja 10 sportisti, tomēr jau trešo gadu pēc kārtas savā vecuma
grupā Jevgeņijs Ivanovs startēja viens pats, jo šobrīd
nav entuziastu, kuri vēlētos mēroties spēkiem ar preilieti.
Jevgeņijs Ivanovs aicina ikvienu, kuram interesē
spēka vingrojumi, nākt uz treniņiem Preiļu 2. vidusskolas trenažieru zālē. Sportists ir pārliecināts, ka gan
sievietēm, gan vīriešiem jebkurā vecumā sportiskās
nodarbības ar smaguma stieņiem uzlabos pašsajūtu.
Jevgeņijs Ivanovs arī ierosina preiliešiem nākamā
gada vasarā piedalīties sacensībās «Latvijas spēcīgākā
pilsēta». Sportists ir apņēmības pilns kārtējā spēkavīru
sacensību posma laikā piedāvāt iespēju uzstādīt pašiem
savus personīgos rekordus un dot savu artavu spēcīgākās pilsētas titula iegūšanā.
Pauerliftings jeb spēka trīscīņa ir smagatlētikas
sporta veids, kurā ietilpst piesēdieni ar svara stieni uz
muguras, spiešana guļus un stieņa vilkšana no zemes.
Šie trīs vingrinājumi smagatlētiem pazīstami jau sen.
Kā atsevišķs sporta veids tas sāka veidoties pagājušā
gadsimta 60.-os gados ASV. Latvijā pauerliftings parādījās pagājušā gadsimta 80. gados, kad Latvijas kultūrisma un bodibildinga federācija organizēja sacensības kultūrismā, kur nācās izpildīt arī pauerliftinga
vingrinājumus. Pirmais Latvijas čempionāts pauerliftingā norisinājās 1982. gadā.

2020. gada janvāris
31. janvārī Preiļu Kultūras namā notiks
balvas «Preiļu novada sporta laureāts
2019» pasniegšanas ceremonija

Jau trešo reizi Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skola organizē Preiļu novada pasākumu
«Sporta laureāts». 2019. gads novada sportistiem
bija bagāts ar daudziem panākumiem un notikumiem, tāpēc aicinām ikvienu atbalstītāju piedalīties
pasākumā! Gaidām visus plkst. 19.00.
«Preiļu novada sporta laureāts» balvas tiks
pasniegtas 9 nominācijās:
• Gada sporta skolotājs,
• Gada sporta treneris,
• Cerība sportā,
• Par mūža ieguldījumu sportā,
• Gada sportists ar īpašām vajadzībām,
• Gada sportists jauniešiem un Gada sportiste
jaunietēm,
• Gada sportists un Gada sportiste (no U-18),
• Gada sporta komanda,
• Sporta laureāts (gada populārākais sportists/e).

Preiliete Sofija Gžibovska izcīna
Latvijas čempiones titulu džudo

Janvāra nogalē sākas Preiļu novada čempionāts novusā

Jau trešo gadu pēc kārtas tradicionāli janvāra nogalē Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
muzeja telpās startē Preiļu novada čempionāts novusā. Arī šogad gaidām visus iepriekšējo gadu dalībniekus,
kā arī domu biedrus, kurus aizrauj šī nacionālā sporta spēle.
Tiekamies 28. janvārī plkst. 18.00 pie novusa galdiem!

Izstāde par godu jubilejas čempionātam

11. janvārī Rīgā, V. Zeļonija sporta skolas zālē, norisinājās
Latvijas Republikas meistarsacīkstes U-18 grupas jauniešiem un
jaunietēm (2003.–2005. g. dz.) individuālajā vērtējumā.
Preiļu džudo kluba treneris Aleksejs Sapegins informēja, ka Preiļu
sportiste Sofija Gžibovska sacensībās pārliecinoši izcīnīja 1. vietu.
Tikpat spīdošu rezultātu meitene parādīja arī Latvijas Republikas 2020. gada atklātajā čempionātā individuālajā vērtējumā. Izcīnot
1. vietu, Sofija Gžibovska kāpa uz augstākā pjedestāla arī pieaugušo
sieviešu konkurencē. Sacensības norisinājās dienu vēlāk – 12. janvārī
Rīgā.
Abus Latvijas Republikas čempionātus organizēja Latvijas Džudo
federācija.

Jaunie džudo sportisti
atgriežas ar medaļām
no kārtējā starptautiskā turnīra

18. janvārī sākās Preiļu Novada telpu futbola čempionāts, kurā piedalās deviņas
komandas. Mūsu pilsētas telpu futbola čempionāts risinās kopš 1991. gada un ir
vecākais tāda veida sarīkojums Latvijā. Tas ir pasākums, kurš ilgst vairākus mēnešus
un kurš pulcē futbola spēles cienītājus ne tikai no Preiļiem, bet arī no tuvākas un
tālākas apkaimes. Tas ir pasākums, kas vienmēr izsauc interesi skatītājos un jau sen
ir kļuvis par mūsu pilsētas dzīves sastāvdaļu.
Šogad sacenšamies trīsdesmito reizi. Jubileja liek atskatīties uz aizvadītajiem gadiem un
tāpēc, sadarbojoties Latgales Novada sporta padomei un Preiļu 1. pamatskolai, ir tapusi izstāde,
kas ataino daudzu simtu preiliešu gaitas šajās futbola sacensībās. Izstādes tapšana nebūtu iespējama bez
daudzu preiliešu (tagadējo un bijušo) finansiāla atbalsta. Bez tam, esam pateicīgi par sadarbību arī vairākiem
mūsu partneriem. Par šiem cilvēkiem un organizācijām būs atsevišķs stāsts. Visi interesenti tiek aicināti
nedēļas nogalēs apmeklēt Preiļu 1. pamatskolas sporta zāli vai sekot čempionātam:
www.preili.lv/futbols un https://www.facebook.com/Prei%C4%BCu-Futbols-1561625534112470/

18. un 19. janvārī Carnikavā norisinājās starptautiskās džudo
sacensības «Jaungada džudo turnīrs 2020». Lai jaunajiem džudistiem
būtu iespēja paaugstināt savu meistarību, turnīrā piedalījās arī
Preiļu džudo kluba jaunākā vecuma sportisti.
Sportistu treneris Aleksejs
Sapegins pastāstīja, ka preilieši
turējās godam un arī šajās
sacensībās izcīnīja godalgotas
vietas. Vislabāk veicās abiem 2.
vietas ieguvējiem – Dāvidam
Verzem un Robertam Gžibovskim. 3. vietu savās vecuma
grupās sacensībās izcīnīja Iļja
Volkovs un Kristers Pastars.
Sacensības organizēja Ādažu Bērnu un jauniešu sporta
skola sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldības iestādēm un Latvijas Džudo federāciju.
Jāpiebilst, ka katras sacensības, kurās ir iespēja piedalīties
jaunajiem sportistiem, veicina
viņu sportisko izaugsmi, palīdz
kopā ar treneri izanalizēt pieļautās kļūdas un norūda psiholoģiski.

Informāciju sagatavoja Imants Babris, Maija Paegle, Leonīds Valdonis
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Preiļu novada VÇSTIS

Biedrības «Mūsmājas» senioru radošo darbu izstāde

Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās skatāma
biedrības «Mūsmājas» senioru radošo darbu
izstāde, kas tapusi sadarbībā ar Preiļu pensionāru
biedrību.
Šī gada tēma – «Gadalaiki». Izstādē aplūkojami
biedrības radošajās nodarbībās tapušie darbi –
apgleznotas burciņas, kas pārtapušas par svečturiem,
pašu pagatavotas un dāvanu formā iesaiņotas ziepītes
un sveces, apsveikuma kartītes. Biedrības telpās pie-

ejamas stelles, un interesentiem ir iespēja noaust
grīdas tepiķi. Daļa darbu ir aplūkojama izstādē, kur
redzamas veiksmīgas krāsu spēles un kombinācijas,
kas noskatītas dabā.
Izstāde ir papildināta ar darbiņiem no senioru
privātajām kolekcijām. Apskatāmas ar lielu pacietību
krustdūrienu tehnikā izšūtas kanvas, pērļu rokassprādzes, krelles, dekupāžas, adījumi. Visi senioru
darbi veidoti ar lielu rūpību un sirds siltumu.

Laipni aicināti apmeklēt izstādi Preiļu Galvenās bibliotēkas 3. stāvā līdz 29. februārim!

31. janvārī tiks pasniegta Preiļu novada Jauniešu gada balva

Noslēgusies pieteikumu iesūtīšana Preiļu novada Jauniešu centra «ČETRI» organizētajam konkursam
«Jauniešu gada balva». Pateicamies visiem, kuri aizpildīja anketas un palīdzēja novērtēt Preiļu novada
jauniešu aktivitātes pagājušajā gadā. Tiekamies konkursa noslēguma pasākumā 31. janvārī plkst. 18.00
Jauniešu centrā «Četri». Balvas tiks pasniegtas vairākās nominācijās:
• Gada brīvprātīgais,
• Gada talants,
• Gada jauniešu balsts,
• Gada aktīvākais jaunietis,
• Gada cilvēks darbā ar jaunatni, • Gada jaunais uzņēmējs.
Konkurss tiek organizēts, lai izceltu un godinātu tos Preiļu novada pozitīvos piemērus jauniešu vidū, kuri
ar savu veikumu 2019. gadā ir mainījuši savu un citu novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos
un talantīgākos Preiļu novada jauniešus un veicinātu jauniešu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.

Vizuālās mākslas darbu konkurss «Zem Raiņa dzejas lietussarga»

Raiņa muzejs «Jasmuiža» izsludina vizuālās mākslas darbu konkursu «Zem Raiņa dzejas lietussarga», kas domāts bērniem un jauniešiem no 12 līdz 16 gadu vecumam. Konkurss tiek rīkots,
atzīmējot Raiņa 155. jubileju un dzejoļu krājumu «Putniņš uz zara» 95. gadadienu un «Zelta
sietiņš» 100. gadadienu.
Jau astoto gadu Raiņa muzejs «Jasmuiža» rīko
Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam
vizuālās mākslas konkursu bērniem un jauniešiem. iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs,
Šogad, atzīmējot Raiņa 155. jubileju, vēlamies pie- reklāmas materiālos. Darbi paliks organizatoru rīcībā
dāvāt neparastāku vizuālās mākslas konkursu – un atpakaļ autoriem netiks izsniegti. Darbu iesnieg«Zem Raiņa dzejas lietussarga». Aicinām izvēlēties šanas termiņš – 2020. gada 3. aprīlis (pasta zīmogs).
kādu Raiņa dzejoli no šī gada jubilejas dzejas krāDarbs ar norādi «Vizuālās mākslas darbu konjumiem «Putniņš uz zara» vai «Zelta sietiņš», un to kursam «ZEM RAIŅA DZEJAS LIETUSSARGA»»
ilustrēt nevis uz papīra, bet zīmējot uz lietussarga. iesniedzams, sūtot pa pastu/pakomātu.
Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās mākslas
Adrese: Raiņa muzejs «Jasmuiža», Aizkalne,
darbu uz lietussarga brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim Preiļu novads, LV-5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā
no minētajiem krājumiem.
«Jasmuiža» (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas
Konkursa darbam jāatbilst šādiem nosacījumiem: laiku saskaņojot pa tel. 29487589
• darba tehnika pēc dalībnieka izvēles;
Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita
• ilustrācijai jābūt uz lietussarga augšējās daļas Kleinarte) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv
(lietussargs atvērtā stāvoklī);
Konkursa balvu sponsori: SIA «Salang-P»,
• ilustrācijai var izmantot jebkuras krāsas vien- Dailes teātris, apgāds Zvaigzne ABC un Preiļu
krāsainu lietussargu;
Zvaigznes grāmatnīca, keramiķi Raivo Andersons,
• piedaloties konkursā, jāņem vērā, ka iesniegtie Edvīns Vincevičs, Viktors Ušpelis, Olga un Voldarbi tiks izstādīti ārpus telpām kā vides objekti.
demārs Pauliņi.
Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā pieKonkursa nolikumu skatīt:
dalās ar vienu darbu.
www.memorialiemuzeji.lv

Kultūras centra pasākumi februārī

v 1. februārī plkst. 16.00 Preiļu KN koru sadraudzības koncerts «Kora dziesmas draugu lokā».
Piedalās: Valmieras Kultūras nama Jauktais koris
VALMIERA (diriģents Mārtiņš Klišāns), jauktais
koris «Cantus Fortis» (diriģents Ivars Cinkuss),
Amatas novada Zaubes jauktais koris (diriģents Rihards Rudzītis, koncertmeistare Līga Paegle), Preiļu
novada skolotāju koris «Latgale» (diriģenti Edgars
Znutiņš, Alberts Vucāns, koncertmeistare Inese Orinska). Ieeja – brīva
v No 4. līdz 14. februārim Saunas TN cimdu
izstāde «No vecmāmiņas pūra lādes»
v No 4. līdz 29. februārim Pelēču KN Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde «Sajust noskaņas»
v 5. februārī plkst. 16.00 Pelēču KN Sveču liešanas meistarklase. Informatīva lekcija par medu un
tā labajām īpašībām. Ieeja – brīva
v 6. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN teātra izrāde «Ne viss ir tā, kā izskatās» Voldemāra Šoriņa režijā.
Lomās: Ance Kukule, Aīda Ozoliņa, Romāns Bargais,
Samira Adgezalova, Jānis Skanis, Jānis Kirmuška.
Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesuparadize.lv kasēs. Biļešu cenas: EUR 5, 8
v 7. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku Gada balle.
v 9. februārī plkst. 12.00 Preiļu kultūras namā
piedāvājam jauno Viestura Kairiša spēlfilmu «Pilsēta
pie upes». Tikšanās ar filmas radošo komandu. Biļetes cena: EUR 3
v 15. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN mūzikas
grupas «Līvi» koncerts «Svētki ziemā». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesuparadize.lv
kasēs. Biļešu cenas: EUR 10, 12, 15
v 15. februārī plkst. 20.00 Pelēču KN Valen-

tīndienas pasākums «Mīlu ļoti, ļoti...». Pasākumā
piedalās četri atraktīvi, valdzinoši un visādi citādi
simpātiski pāri, kas savu attiecību spēku un saliedētību pārbaudīs dažādos interesantos uzdevumos. Par
muzikālām un deju pauzēm rūpēsies pašmāju amatiermākslas kolektīvi: «Foršās», «Iedvesma», «Bravo»
un «Viss Kārtībā». Plkst. 22.00 par Disco ritmiem
parūpēsies DJ MARTINC. Ieeja diskotēkā – EUR 2.
DRESSCOD: sarkans
v 21. februārī plkst. 18.00 Salas pamatskolas
zālē sarīkojums «Blīņu svātki Golūdai»
v 21. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Valsts
kora «LATVIJA» koncerts. Biļešu cenas: EUR 4, 5,
skolēniem un senioriem – EUR 3
v 22. februārī Pelēču ezerā sacensības makšķerēšanā «Pelēču ziemas zivs 2020». Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija 22. februārī no plkst. 8.30
līdz 9.00. Sacensību sākums – plkst. 9.00. Plkst. 13.00
lomu svēršana, apbalvošana.
v 22. februārī plkst. 15.00 Preiļu KN Latgales
gada balvas pasniegšanas ceremonija «Asmu Latgalīts». Ieeja – brīva
v 28. februārī plkst. 18.00 Aizkalnes TN koncerts «Ceļā uz Dziesmu svētkiem». Piedalās: Aizkraukles jauktais koris «De Cantare» (diriģents Edgars Grāvītis), Preiļu novada KC folkloras kopa
«Rūtoj» un draugu kolektīvi
v 29. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN Francijas
institūts Latvijā piedāvā grupas «Jeremie Piazza &
Journal Intime» PLAYTIME koncertu. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesuparadize.lv kasēs. Biļešu cenas: EUR 5, 6, 8, skolēniem un senioriem – EUR 3
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!
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Uzņēmēju un lauksaimnieku
GADA BALLe

Preiļu novada dome aicina Preiļu novada uzņēmējus
un lauksaimniekus uz Gada balli
7. februārī plkst. 19.00 Preiļu Kultūras namā.

Pasākuma programmā:
• uzņēmēju un lauksaimnieku godināšana
• saviesīgas sarunas un balle, balli spēlē grupa
«TirkizBand» /Jelgava/
• darbosies laimes aka un momentfoto kaste
• par Jūsu labsajūtu gādās atraktīvais Ēriks Zeps un
DJ Artis Skrūzmanis.

Dalību lūdzam apstiprināt līdz 31. janvārim, zvanot
Elzai Spodrai, tālr. 29426188, Inetai, tālr. 26636243,
vai rakstot uz e-pastu ineta.liepniece@preili.lv

Absolventu vakars Preiļu 2. vidusskolā

1. februārī plkst. 17.00 aicinām mūsu skolas absolventus
un skolotājus, īpaši absolventus jubilārus, uz tradicionālo absolventu vakaru «Vai atceries…», kas veltīts Preiļu 2. vidusskolas
75 gadu jubilejai.
Programmā:
• plkst. 17.00 – reģistrācija, izstāde skolas muzejā,
• plkst. 18.00 – skolas pašdarbības kolektīvu koncerts, pārsteiguma balvu izloze,
• plkst. 20.00 – tikšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem,
• plkst. 21.00 – diskotēka visām paaudzēm.
Vakara gaitā darbosies fotostūrītis.
Dalības maksa – 2 eiro Notiks fotografēšana un videofilmēšana!
Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs

Mācības augu aizsardzības
līdzekļu lietotājiem

SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē mācību grupu augu
aizsardzībā, kuras ietvaros iespējams iegūt apliecību augu aizsardzības
līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu
aizsardzības līdzekļus).
Mācību norises vieta: SIA LLKC, Preiļu KB, Raiņa bulv. 21b, Preiļi.
Mācību norises laiks: 4 mācību dienas – 2.03–3.03. 5.03.–6.03.
Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm)
apliecības sagatavošanai.
Kursu maksa: 120,00 eiro (t.sk. PVN). Mācību maksā tiek
iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un
apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.
* Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – mācību maksa –
44,17 eiro (t.sk. PVN) (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705).
Piesakies līdz 26. februārim SIA LLKC, Preiļu KB,
pie augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas,
tālr. 25907315, e-pasts inese.magdalenoka@llkc.lv

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases
augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanai
un AAL lietošanas operatoru mācības

SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulv. 21b, 21. februārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30 rīko zināšanu atjaunošanas
apmācības 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL)
lietošanai.
26. februārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 organizē apmācību
grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem – personām, kuras smidzina augu aizsardzības līdzekļus.
Mācību maksa: zināšanu atjaunošanai – 40,00 eiro (t. sk. PVN),
AAL lietošanas operatoru apliecības iegūšanas kursi – 50,00 eiro (t.sk.
PVN).
Mācību maksā iekļauta apmācība, VAAD tests (operatoriem) un
apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.
Pieteikšanās līdz 17. februārim SIA LLKC, Preiļu konsultāciju
birojā, pie augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas, tālr.
25907315, e-pasts – inese.magdalenoka@llkc.lv (nepieciešams:
iesniegums un fotogrāfija 3x4).

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

