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Preiļu pils atjaunošanas darbi
Sveicam 1991. gada barikāžu dalībniekus barikāžu 30. gadadienā!

Jūs, Latvijas neatkarības aizstāvji, ar savu apņēmību paudāt visas tautas pašapziņu
un gribu nosargāt savu zemi un brīvību. Pateicoties jūsu drosmei un varonībai, šodien mēs
dzīvojam neatkarīgā valstī.
Novēlam jums ikvienam stipru veselību un neizsīkstošu pārliecību par ieguldījumu jaunās
paaudzes mierpilnas nākotnes veidošanā!
Preiļu novada domes priekšsēdētāja M. Plivda

Pieaudzis dzimušo skaits Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļā

Foto: Lauris Uzulnīks

2020. gadā tika atbalstīts Preiļu novada domes projekts
Nr.3.3.1.0/20/I/011 «Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības
attīstības nodrošināšanai», kura mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības
vidi un veicināt investīciju piesaisti. Iecere attīstīt restorānu, kas
kalpotu ka ēdināšanas iestāde un vienlaikus sniegtu gastrotūrisma
pakalpojumus radās, apzinot un izvērtējot Preiļu novadā pieejamos
viesmīlības pakalpojumus, kā arī izvērtējot iecerēto pakalpojumu
iederību kultūrvēsturiskajā objektā.
Ēdināšanas un gastrotūrisma pakalpojumu attīstīšana saistās ar
novadā dominējošo uzņēmējdarbības jomu – primāro pārtikas ražošanu
un pārstrādi, t.sk. bioloģiskās pārtikas ražošanu.
Projekta darba grupa izstrādā tehniskās specifikācijas, lai 2021. gada
sākumā izsludinātu iepirkumu Preiļu pils atjaunošanas 1. posma darbiem – ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvei Preiļu parkā un pieslēgumu izveidošanai, kas savukārt nodrošinās 2. posma realizāciju –
ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi,
ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u.c. Visi šie darbi paredzēti, lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim,
un telpas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.
Projekta kopējais finansējums – 949 723,12 EUR, no tiem attiecināmie
izdevumi – 868 712,89 EUR. ERAF finansējums – 300 000,00 EUR,
valsts budžeta dotācija – 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums –
456 553,75 EUR, privātais attiecināmais finansējums – 96 276,79 EUR.
Elita Jermolajeva, Dr.oec.
projekta koordinatore, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pirmais jaundzimušais
Preiļu dzemdību nodaļā šajā gadā – puisītis

Īpaši laimīgs Jaunā gada rīts izvērtās kādai rēzekniešu ģimenei, kas
1. janvārī Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļā sagaidīja ģimenes pieaugumu. Pirmā 2021. gada mazuļa vecāki saņēma SIA «Preiļu slimnīca»
mīļmantiņu un «Mazuļa dārgumu lādi», dāvanu maisu ar dažādām
mazulim nepieciešamajām lietām no «Happy» un ziemā tik nepieciešamo
D-vitamīnu no Teva Pharmaceutical Industries Ltd (UAB Teva Baltics).
Jaunā māmiņa arī atzina, ka Preiļos sastapusi sirsnīgu kolektīvu,
jauku atmosfēru un profesionālus ārstus. Esot bijis daudz patīkamu
sīkumu, kas lika justies ļoti ērti.
Pirms gada SIA «Preiļu slimnīca» ir iesākusi jaunu tradīciju – apaļajos
skaitļos tiek sumināti bērni, kuri dzimuši Preiļu dzemdību nodaļā.

Aizvadītais ir bijis ražens gads Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļā. Kopumā 2020. gadā piedzimuši 444 bērni, kas ir par 81 bērnu vairāk nekā
2019. gadā, liecina apkopotā statistika. Pērn Preiļu
slimnīcā piedzimušas 223 meitenītes un 221 puisīši,
tajā skaitā 1 dvīņu pāris.
2019. gadā slimnīcā piedzima 363 bērni – 167
meitenes un 196 puiši, bet pirmais gada bērniņš bija
meitenīte.
Tā kā pirmais jaundzimušais ir puisītis, 2021.
gadam vajadzētu būt vēl raženākam, jo mediķiem ir

izveidojušies savi ticējumi – ja pirmais jaundzimušais
ir puika, gaidāms ražīgs gads, savukārt, ja meitene –
gaidāms miers un labklājība.
Preiļu slimnīcā savus bērniņus laiž pasaulē ne tikai
preilietes un Preiļu novada iedzīvotājas. Mūsu slimnīcā
dzemdēt izvēlas arī sievietes no Rēzeknes, Daugavpils,
Jēkabpils, Rīgas un citām pilsētām un novadiem.
Preiļu slimnīcas kolektīvs vēl veselību stipru, gaitu
allaž ņipru jaundzimušajiem un ģimenēm!
Laila Meirule
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu parkā novembra mēnesī tika atjaunots
gājēju celiņa uzbērums. Celiņš, kas iet paralēli
A. Paulāna ielai, ir intensīvi izmantots un parka
apmeklētāji labprāt pa to pastaigājas. Celiņš ir
ainavisks, turklāt tas ir čterrindu liepu alejā, kas
ir reti sastopama parku vērtība. Parasti vēsturiski
tika veidotas divu rindu koku alejas, bet Preiļu
parkā ir četru rindu. Alejas ir Latvijas unikālais
mantojums. Kā norāda ainavu arhitekte I. M.
Janelis, vēsturiski «aleja ir līdzeklis statusa apliecināšanai», ko, veidojot Preiļu parku, veikuši grāfi
Borhi.
Aleju stādīšanas pirmsākumi Latvijā ir no 18. gadsimta sākuma, Preiļu parkā alejas ir vairākās vietās.
Celiņš, kas ir alejas vidū, tika atjaunots, ievērojot kultūrvēstures un dabas saglabāšanas principus. Celiņam
tika veikts tikai uzbērums, neveidojot koka vai betona
apmales, jo tam cieši blakus ir koki un to saknes ir
izvietojušās pa visu celiņa segumu. Gājēju celiņš bija
ievērojami izstaigāts, atsedzot koka saknes, kas kaitēja
gan pašiem kokiem, gan radīja bīstamas situācijas
gājējiem.
Labiekārtojot un atjaunojot celiņa uzbērumu projekta «Parki bez robežām» (LV–RU–023) aktivitāšu
ietvaros, parkā tiek saudzēta daba – koki – un domāts
arī par apmeklētājiem. Ņemot vērā parka vēsturisko
statusu, celiņa virsma ir veidota no blietēta dolomīta
šķembu maisījuma, kas atbilst vēsturisko parku atjaunošanas prasībām un principiem.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu
novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli. Projekts «Parks without
borders» Nr. LV–RU–023.
Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas
lapa ir www.latruscbc.eu
Sanda Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Preiļu parkā atjaunots gājēju celiņa uzbērums

Iedzīvotāji aktīvi izmanto pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumu ierīkošanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Preiļu novada domes 22. decembra
sēdē tika apstiprināti astoņi iedzīvotāju
iesniegumi ar lūgumu līdzfinansēt jaunu
pieslēgumu izbūvi centralizētajai ūdenspadeves un kanalizācijas sistēmai.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas
vecākais kontrolieris Kristaps Určs informēja, ka visi pretendenti līdzfinansējumu
saņēma jau pagājušā gada nogalē.
Kopā Preiļu novadā 2020. gadā pašvaldības līdzfinansējums izmaksāts 20 jaunu pieslēgumu ierīkošanai par kopējo summu 7820
eiro. Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par
atsaucību pieejamā pakalpojuma izmanto-

šanā, mazinot apkārtējās vides piesārņojumu.
Preiļu novada dome atgādina, ka 2021.
gadā tiks veidots reģistrs decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām. Iedzīvotājiem, kuriem īpašums atrodas Preiļu pilsētas, Līču,
Aizkalnes, Saunas un Pelēču ciemu teritorijās
un kuriem nav pieslēguma pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, būs jāreģistrē
decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
Atbilstoši valstī pastāvošajai likumdošanai
Preiļu novada domes saistošie noteikumi
Nr. 2019/04 «Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
Preiļu novadā» uzliek par pienākumu reģis-

trēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem
atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.
Lai mazinātu rūpes par decentralizētās
kanalizācijas sakārtošanu, aicinām iedzīvotājus,
kuriem šī tēma ir aktuāla, arī šogad pieteikties
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un
izbūvēt pieslēgumus centralizētajiem tīkliem.
Preiļu novada domes saistošie noteikumi
Nr. 2017/07 «Par pašvaldības līdzfinansējumu
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā
pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku)

ierosinājuma» paredz no jauna veidojamiem
pieslēgumiem pašvaldības 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.
Sīkāku informāciju par iespējām saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu varat uzzināt,
zvanot pa tālruni 65322766 Kristapam Určam vai rakstot e-pastu uz e-pastu: kristaps.
urcs@preili.lv .
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Aktualizēts Preiļu novada
Investīciju plāns 2018.–2024. gadam

2020. gada 22. 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
programmas 2018.–2024. gadam 7. sadaļu par Investīciju plāna aktualizāciju un Preiļu novada domes struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem
papildinājumiem.
Ar aktualizēto Investīciju plānu var iepazīties www.preili.lv sadaļā
«Attīstība».

Apstiprināta Preiļu novada dzīvojamo māju
privatizācijas komisija

Preiļu novada domes sēdē 22. decembrī deputāti izdarīja
izmaiņas Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
sastāvā.
Tāpat kā līdz šim, komisijas priekšsēdētāja pienākumi uzticēti Nekustamā īpašuma daļas nodokļu administratorei Svetlanai Kurmeļovai.
Par komisijas locekļiem apstiprināta Nekustamo īpašumu daļas speciāliste mājokļu jautājumos Zenta Andrejeva, kura iepriekš jau darbojās
komisijā, un Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos Irēna Stašulāne.
Saskaņā ar Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
nolikumu komisija darbojas triju locekļu sastāvā. Komisijas locekle
Inta Klindžāne ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar Preiļu novada
domi, tāpēc komisija līdz šim sastāvēja no diviem locekļiem.
Maija Paegle

Biedrībā «Preiļu nevalstisko organizāciju
centrs» jauna valde

2020. gada 16. decembrī notika biedrības «Preiļu nevalstisko
organizāciju centrs» biedru kopsapulce. Sakarā ar iepriekšējās
valdes locekļu darbības termiņa izbeigšanos tika ievēlēta jauna
biedrības valde.
Biedrības «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» direktore Ineta
Liepniece informēja, ka turpmāk biedrības valdes sastāvā darbosies
Evija Gurgāne – nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds, Valija
Vaivode – biedrība Preiļu rajona partnerība, Janīna Beča – biedrība
Sabiedriskais centrs «Aizkalne», Gunita Strode – Galēnu kultūrvēstures biedrība un Inese Matisāne – biedrība «Puķu zirnis». Par valdes
priekšsēdētāju tika ievēlēta Inese Matisāne.

Izstrādās Preiļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un novada attīstības
programmu 2022. – 2029. gadam

Preiļu novada domes sēdē 22. decembrī deputāti skatīja jautājumus par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi
un Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi.
Dome nolēma uzsākt Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādi un Preiļu novada attīstības programmas 2022.–2029. gadam
izstrādi saskaņā ar noteiktajiem darba uzdevumiem. Par abu attīstības
dokumentu izstrādes vadītāju apstiprināta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Preiļu novada administratīvo teritoriju
veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi un Aglonas novada Aglonas
pagasts. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam nepieciešams izstrādāt jaunveidojamā Preiļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju no 2022. gada, kurā tiks noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un telpiskās struktūras
perspektīva atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Maija Paegle

Izveidots Amatniecības centrs
«Leiči» Preiļu pagasta Līčos

Biedrība «Sabiedriskais centrs «Līči»» nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» mazo projektu konkursā «Iedzīvotāji
veido savu vidi – 2020» realizējusi projektu «Amatniecības centra
«Leiči»» izveidošana Preiļu pagasta Līčos.
Projekta mērķis – veicināt iedzīvotāju interesi par amatniecību,
apgūt jaunas prasmes, liekot pamatus amatniecības centra «Leiči»
izveidei. Projekta realizācijas rezultātā par fonda piešķirtajiem 550
eiro tika nopirkts overloks Lock 2104D, Brother/2104D, šujmašīna
RH137, Brother/RH137 un gludināmais dēlis.
Projekta realizācijā aktīvi darbojās Maruta Plivda, Lidija Ceriņa,
Jeļena Puzaka. Paldies Preiļu Sieviešu klubam, īpaši Diānai Pastarei
un Inetai Liepniecei par centram uzdāvinātajām stellēm. Paldies
Anitai Volontei par savas mammas stellēm, kuras tagad atrodas
Amatniecības centrā «Leiči». Pašas no saviem krājumiem centra
pārvaldībā esam nodevušas tapošanas grābekļus, pīto lakatu rāmjus,
adāmadatas un tamboradatas, kā arī dažādus audumu atgriezumus.
Ar potenciālajiem centra apmeklētājiem esam izveidojuši
WhatsApp saziņas grupu, bet plānotās apmācības pandēmijas dēļ ir
jāatliek uz laiku, kad tiks pārtraukta ārkārtas situācija.
Projekta darba grupa

Preiļu novada
iedzīvotāja
Zofija Svirska
svin 100 gadu
jubileju

2021. gada janvāris
Silvijas Mihailovas foto

9. janvārī dižo 100 gadu dzīves jubileju svinēja Preiļu pilsētas iedzīvotāja Zofija Svirska.
Tieši dzimšanas dienā visi Zofijas tuvākie cilvēki sveica simtgadnieci attālināti un četru stundu
garumā kavējās atmiņās.
Zofija Svirska skaistajā jubilejā saņēma apsveikumus no Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita, Preiļu novada domes un Preiļu
Romas katoļu baznīcas dekāna
Jāņa Stepiņa.
Vēlam jubilārei stipru veselību, možu garu un daudz baltu dieniņu kopā ar saviem mīļajiem!

Mazo, vidējo komersantu un saimnieciskās darbības
veicēju projektu īstenošana

Pašvaldības atbalsta programmā «MVK un SDV
projektu līdzfinansēšanas konkurss» 2020. gadā tika
iesniegts vislielākais projektu pieteikumu skaits
desmit gadu laikā, kopš konkurss tiek rīkots – 23,
no kuriem tika atbalstīti 18 projektu pieteikumi.
Atbalstīto projektu nozares ir dažādas: pārtikas
ražošana, dārzkopība, kokapstrāde, lauksaimniecības
tehnikas ražošana, būvniecība, autoservisa pakalpojumi, poligrāfija, porcelāna izstrādājumu ražošana,
skaistumkopšana un veselība, foto, grāmatvedības,
makšķerēšanas un bērnu pasākumu rīkošanas pakalpojumi. Kopumā īstenoti 17 apstiprinātie projekti,
viena projekta īstenošana pārnesta uz 2021. gadu
sakarā ar uzņēmumā radītajām Covid-19 sekām.
Projektu īstenošana katrā uzņēmumā dod pievienoto vērtību – tiek iegādātas iekārtas, kas atvieglo uzņēmumā nodarbināto darbu un paātrina izpildes termiņus, tiek modernizēti ražošanas procesi, nodrošināta
augstāka pakalpojumu un produktu kvalitāte, tādējādi
veicinot uzņēmuma konkurētspēju un ekonomisko
attīstību novadā. Konkursa rezultātā tika attīstīti jauni,

nebijuši pakalpojumi Preiļu pilsētā, kā piemēram, fotosalona izveidošana, makšķerēšanas pakalpojumu
sniegšana, bērnu pasākumu rīkošana. Katru gadu konkurss rezultējas ar ekonomiskās vides dažādošanu un
jaunu cilvēku drosmi sākt īstenot savas izlolotās idejas.
Valstī ir vairāki uzņēmējdarbības finanšu atbalsta
rīki (ELFLA, ALTUM, Biznesa inkubatora programma), ar kuru palīdzību iespējams saņemt daudz lielāku
finansiālu atbalstu nekā pašvaldības atbalsta programmā. Pieredze rāda, ka ne vienmēr biznesa uzsākšanai
nepieciešamas lielas summas, dažkārt svarīgāks ir morāls un neliels finansiāls atbalsts. Konkursa rezultāti
tiek atspoguļoti reklāmas rullītī, ko iespējams noskatīties www.preili.lv sadaļā «Uzņēmējdarbība».
Visus, kuriem ir interese par sava biznesa uzsākšanu vai attīstību un ir nepieciešams finansiāls atbalsts, aicinām sekot līdzi informācijai www.preili.lv,
«Preiļu Novada Vēstīs» vai personīgi interesējoties
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā.
Ineta Liepniece,
Preiļu novada vecākā komercdarbības speciāliste

Preiļu novada domes sēdē 22. decembrī deputāti
apstiprināja Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu
sarakstu 2020./2021. gada ziemas sezonai.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas būvinženieris Artis Žukovs pastāstīja, ka ziemas sezonā autoceļi tiek sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs: A
(augstākā), A1, B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu
klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, pieejamā finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes.

Preiļu novada ceļi ziemas periodā no 1. novembra
līdz 31. martam tiek uzturēti atbilstoši tiem piešķirtajām uzturēšanas klasēm.
Saraksts ar novada ceļu uzturēšanas klasēm ziemas
periodā ir pieejams apskatei pašvaldības tīmekļa vietnē
www.preili.lv. Saraksts veidots saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 224 «Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām
un to izpildes kontroli».
Maija Paegle

Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu saraksts
2020./2021. gada ziemas sezonai

Senioru deju kolektīvs
«Brūklenājs» tautas tērpos

Biedrība «Mūsmājas» realizējusi projektu
Nr.19-03-AL21-A019.2205-000006 «Latgales novada tautas tērpu iegāde senioru deju kolektīvam
«Brūklenājs»», kas tika atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» ietvaros.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 4108,00 EUR,
no tām publiskais ELFLA finansējums sastāda
3697,00 EUR un Preiļu novada domes līdzfinansējums – 410,80 EUR.
Sieviešu tērpa komplekts (attēlā) sastāv no
Latgales novada pusvilnas austiem brunčiem, vilnas
ņiebura, baltas blūzes, balta lakata un pārpiera, vīriešu
tautas tērpa komplektā ietilpst vienādas krāsas pelēkas
bikses ar vesti un balts krekls. Liela daļa no kolektīva
dalībniekiem Latgales novada tautas tērpu uzvilks
pirmoreiz dzīvē. Kolektīvs varēs piedalīties arī tajos
valsts mērogā rīkotajos senioru pasākumos, kuros
piedalās tikai tie kolektīvi, kuriem ir sava novada
tautas tērpi.
Pirmais koncerts tautas tērpos bija plānots tradicionālajā senioru deju kolektīvu Ziemassvētku sadancī 29. novembrī, diemžēl epidemioloģiskā situācijas dēļ tas nenotika. Tautas tērpi un dejotāji ar nepacietību gaida pirmo satikšanos uz skatuves.
Fotogrāfija uzņemta pirms Covid-19 ierobežojumu noteikšanas
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2020/10

Grozījumi Preiļu novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos
Nr. 2010/10 «Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi»

Apstiprināti
ar Preiļu novada domes
2020.gada 26.novembra
sēdes lēmumu protokols Nr.21, punkts 13.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/10

Grozījumi Preiļu novada domes 2010. gada saistošajos noteikumos
Nr.2010/10 «Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 «Preiļu novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi» (turpmāk- saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
«2.1 Par saistošo noteikumu 40., 52.punktu neievērošanu var piemērot administratīvo
sodu-brīdinājumu vai naudas sodu. Viena naudas soda vienība ir 5 euro. Minimālais sods
juridiskām un fiziskām personām ir 2 (divas) naudas soda vienības. Maksimālais naudas
sods fiziskajām personām ir 400 (četri simti) naudas soda vienību, bet juridiskajām personām
– 4000 (četri tūkstoši) naudas soda vienību».

2. Izteikt saistošo noteikumu 42.punktu šādā redakcijā:
«42. Par šīs nodaļas 40.punkta noteikumu neievērošanu fiziskas personas var tikt sauktas
pie administratīvās atbildības un tām var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no
2 (divām) līdz 12 (divpadsmit) naudas soda vienībām».

3. Izteikt saistošo noteikumu 53.punktu šādā redakcijā:
«53.Par šīs nodaļas 52.punkta noteikumu neievērošanu personas var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības un tām var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no
2 (divām) līdz 14 (četrpadsmit) naudas sodas vienībām».

4. Izteikt saistošo noteikumu 54.punktu šādā redakcijā:
«54. Veikt kontroli par šo noteikumu ievērošanu un uzsākt administratīvā pārkāpuma
procesu ir tiesīgi pašvaldības SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs, pašvaldības
policijas un valsts policijas amatpersonas».
Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda

Preiļu novada domes priekšsēdētājs M. Plivda

Ielu apgaismojuma ierīkošana
Pelēču ciemata centrā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros 2020. gadā realizēts projekts «Ielu
apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas, Preiļu novadā».
Projektu vadīja Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.
Projekta kopējā summa – 24349,71 EUR (ar PVN), attiecināmās izmaksas – 21914,74 EUR,
publiskais finansējums – 19723,27 EUR, pašvaldības privātais finansējums – 2434,79 EUR.
Ielu apgaismojuma būvniecības darbus veica SIA «Derex», tehniskā projekta autors –
SIA «Projektēšanas birojs AUSTRUMI».
Pelēču ciemata centrā un pie pagasta pārvaldes ielu apgaismojuma nebija vairāk kā 30
gadus. Projekta realizācijas rezultātā tika izveidots ielu apgaismojuma tīkls 473 metru
garumā ciemata centrā un pie pagasta pārvaldes ēkas, uzstādīti 14 apgaismes stabi un
uzstādīti 17 LUG URBINO LED gaismekļi. Gaismekļiem ir liels kalpošanas periods, nav
jāmaina spuldzes, tās ir energoefektīvas, un tādēļ varēs ekonomēt elektrību. Apgaismojums
ir videi draudzīgs. Apgaismojuma vadības sistēma ir automātiska.
Projekta realizācija ir atrisinājusi iedzīvotāju pārvietošanos pagasta centrā dienas tumšajā
laikā, ir uzlabojusies pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāte un kvantitāte, kas sekmē iedzīvotāju
labklājību un labsajūtu ikdienā.
Iveta Stašulāne,
Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja

Projektā «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide
un attīstība Preiļu novadā» 2020. gadā paveiktais un 2021. gadā plānotais
2019. gadā tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības
fonda Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.
pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas
2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009
«Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu
novadā» īstenošana.
2020. gadā ir pabeigtas vairākas projekta
darbības, tai skaitā, arī veikti vairāki grozījumi noslēgtajā vienošanās ar Centrālo
finanšu līguma aģentūru – gan par projekta
īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz
30.06.2021., gan par papildus finansējuma
piesaisti esošo projekta darbību realizēšanai
un jaunu projekta darbību ieviešanai.
Ēkas, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Līči,
Preiļu pagasts, Preiļu novads, 2. stāvā ir
veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi
telpām, kurās atradīsies grupu dzīvokļi,
nodrošināta nepieciešamā vides un informācijas prasību pieejamība sociālās rehabilitācijas un grupu dzīvokļa pakalpojumu saņēmējiem. Iegādāts evakuācijas krēsls, ar kura

Notiek darbs pie projekta darbības, kuras
rezultātā tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojums (fizioterapeita pakalpojums) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri
dzīvo ģimenēs vai audžuģimenēs. Fizioterapijas kabinets atradīsies Jaunatnes ielā 1,
Līčos. Patreiz tas tiek labiekārtots ar nepieciešamām mēbelēm, un ir noslēgti līgumi
ar UAB «Slaugivita» par inventāra piegādi sociālās rehabilitācijas infrastruktūras
izveidei bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
2020. gada nogalē ir noslēgts līgums ar
SIA «Ošukalns celtniecība» par āra infrastruktūras izbūvi (stāvlaukums, āra aktivitāšu
laukums un āra lapene) Dienas aprūpes centram, Aglonas ielā 1a, Preiļos. 2020. gada
decembra mēnesī ir noslēgti vairāki līgumi,
kuru izpildes gaitā tiks izveidota sensorā
istaba DAC, labiekārtotas DAC telpas.
2020. gadā brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kuri saņem Dienas
aprūpes centra pakalpojumu, tika iegādāta
podnieka virpa un keramikas krāsns, āra lielformāta spēles – domino, jenga, jautrais florbols, cirks, riču raču un citas spēles. Rokdarbu nodarbību dažādošanai plānots
iegādāties šujmašīnas un cnc iekārtu, kā arī

palīdzību ārkārtas situācijās būs iespējams
ātri pārvietot klientus pa kāpnēm. Atjaunotie
dzīvokļi ir labiekārtoti ar jaunām mēbelēm
un nepieciešamo inventāru. Notiek darbi arī
pie brīvā laika aktivitāšu telpas labiekārtošanas. 2021. gada sākumā tiks iegādāta dažāda sadzīves tehnika, ir noslēgusies iepirkuma procedūra, un pašvaldības iepirkumu
komisijā notiek darbs pie iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas. 2021. gadā ir plānots
papildināt inventāra klāstu brīvā laika pavadīšanas dažādošanai, iegādājoties dārzkopībai nepieciešamos darba rīkus, trenažierus
un dažādas galda spēles, kā arī labiekārtot
sociāla darba speciālista kabinetu ar jaunām
mēbelēm un biroja tehniku.
Lai personām, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu, būtu nodrošinātas
dažādas nodarbības sadzīves iemaņu uzturēšanai vai korekcijai, sociālo prasmju pilnveidei, sabiedrībai pieņemamu saskarsmes
iemaņu apgūšanai, ir izbūvēta āra lapene,
iegādātas āra koka mēbeles, un, lai veicinātu
fiziski aktīvu dzīvesveidu, 2021. gadā plānota jauna projekta darbības īstenošana –
āra aktivitāšu laukuma izbūve grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem. Pašreiz ir
noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi, un pavasarī varēs uzsākt šī laukuma izbūves darbus.
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pašdarbības mākslinieciskajām aktivitātēm
dažādus kostīmus un aksesuārus.
Par papildus piesaistītajiem līdzekļiem
2021. gadā ir plānota arī DAC vadītāja, psihologa darba vietu un aktivitāšu telpas otrā
stāvā labiekārtošana, iegādājoties jaunas
mēbeles, biroja tehniku un psihologa darba
pilnveidošanai nepieciešamo inventāru (piktogrammu programma, sensoro lietu komplekts, galda spēles, u.c.).
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu
dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt
vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.
Kopējās projekta izmaksas sastāda
502 642,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums –
348734,04 EUR, valsts budžeta dotācija
pašvaldībām – 17 801,09 EUR, valsts budžeta finansējums – 19 097,99 EUR, pašvaldības finansējums – 117 008,88 EUR.
Projekta gaitā tiks sniegta informācija gan
Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv,
gan izvietojot informatīvos plakātus projekta
aktivitāšu realizācijas vietās.
Ingūna Barkeviča, projekta vadītāja
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Preiļu futbolam – 100

Svinīgs pasākums Preiļu Aizsargu izveidotajā sporta laukumā (skats no Raiņa bulvāra puses). Foto no Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzeja fondiem

2. turpinājums)

Preiļu Aizsargu nodaļa ne tikai
organizēja futbola spēles un citus
sporta pasākumus, bet arī deva
savu ieguldījumu mūsu pilsētas
sporta infrastruktūras attīstībā.
1936. gada 20. decembrī nodaļas
vadu un grupu komandieru sanāksmē, piedaloties rotas
komandierim, ir nolemts Preiļu pagasta aizsargu
nodaļai piešķirto grunts gabalu, Raiņa Bulvārī 11,
izbūvēt par sporta laukumu. Mūsdienu lasītājam pavēstīsim, ka tā ir teritorija, ko ietver novada domes priekšā
esošais laukums un bijušais kinoteātris «Ezerzeme».
Aizsargi norāda, ka laukums nepieciešams sportam,
parādēm, dažādām sanāksmēm un bērnu svētku sarīkošanai. Šī pasākuma izvešanai nepieciešama visu
nodaļas aizsargu aktīva līdzdalība. Tiek lūgts visiem
aizsargiem, pastāvot labam ziemas ceļam, izvest uz
minētā laukuma katram 1,5 kubikmetrus grants vai
ziedot pa Ls 2 naudā grants izvešanai. Grants ņemama
no grantsbedrēm aiz lauksaimniecības skolas. Grants
vedējiem reģistrēties pie vada komandiera Pētera
Utināna Preiļu pilsētas valdē. Grants jāizved vai nauda
jānomaksā līdz 1937. gada 15. aprīlim.
Izskatās, ka aizsargi bijuši diezgan čakli, jo jau
1938. gada 28. februārī «Latgales Vēstnesis» informē
par izbūvēto laukumu, pieminot, ka arī pašvaldība šī
projekta īstenošanai piešķīrusi Ls 1000. No šodienas
skatu punkta nekas īpašs jau nav uzbūvēts – vien izveidots daudzmaz līdzens klajums un uzstādīti koka vārti
futbola spēlēšanai. Un tomēr – līdz piecdesmito gadu
beigām tā ir Preiļu galvenā sporta arēna.
Lai arī laukumu sāk izmantot 1938. gadā, tas līdz
galam nav pabeigts. Ar vietējo aizsargu sarūpētajiem

līdzekļim nepietiek, un 1939. gadā Daugavpils Aizsargu pulka vadība lūdz Latvijas Kredītbankas direktoru finansiāli atbalstīt sporta laukumu ierīkošanu ne
tikai Preiļos, bet arī Daugavpilī, Vīpē, Krustpilī,
Dagdā, Krāslavā un Naujenē. Arī vietējā aizsargu
nodaļa turpina rosīties – 1939. gada februārī Preiļos
tiek rīkota mantu loterija par labu nodaļas sporta laukuma būvei. Šajā pat gadā Preiļu Aizsargu sporta pulciņa budžetā ir paredzēti 50 Ls jaunu futbola vārtu
uzstādīšanai un laukuma līdzināšanai.
Preiļu sporta laukums piedzīvo arī tādu nozīmīgu
tā laika notikumu kā Latvijas Kausa izcīņa futbolā.
Šo trofeju sāk izcīnīt 1936. gadā, bet no 1937. gada
īpašu aizbildniecību par Kausa izcīņu uzņemas Valsts
Prezidents Kārlis Ulmanis. Prezidents uzvarētājiem
dāvina ceļojošo kausu. Pusmetru augstā kausa vērtība
pārsniedz 2000 latu. Visam, kas saistās ar Ulmaņa
vārdu, jānorit visaugstākajā līmenī. Pirms katras spēles
notiek svinīgs pasākums. Kausa izcīņā obligāti jāpiedalās visām valstī reģistrētajām futbola biedrībām.
Komandas nepieteikšanas gadījumā biedrība zaudē
tiesības startēt valsts meistarsacīkstēs.
1939. gada 11. jūnijā Preiļos notiek Latvijas Kausa
izcīņas spēle. Pie Daugavpils Aizsargu pulka sporta
kluba futbolistiem (pārsvarā preiliešiem) šo sacensību pirmajā kārtā viesojās Ventspils Dzelzceļa aizsargu pulka sporta kluba komanda. Arī Preiļos, tāpat
kā visās citās pilsētās, pirms spēles notiek, kā toreiz
tika pieņemts teikt – «svinīgs ievadījums». Ar runām uzstājās vietējās varas pārstāvji, bija militārā
parāde un orķestris. Mājinieki nepievīla un uzvarēja ar 2:0. Diemžēl otrajā kārtā izbraukumā bija jāatzīst Limbažu Aizsargu komandas pārākums – zaudējums 2:5.
Imants Babris

Fotokonkurss
«Ziemas prieku stāsts»

Preiļu Galvenā bibliotēka organizē fotokonkursu «Ziemas
prieku stāsts».
Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens interesents bez
vecuma ierobežojuma, iesūtot paša uzņemtu fotogrāfiju par tēmu
«Ziemas prieki». Fotogrāfijai jāpievieno neliels apraksts – ar
kādu literāru darbu vai darba fragmentu ziemas prieki ir saistīti.
Darbu iesniegšana – līdz 9. martam, iesūtot fotogrāfijas uz
e-pastu: preilu.biblioteka@preili.lv.
Konkursa darbi tiks publicēti bibliotēkas sociālo tīklu portālos
draugiem.lv un facebook.com. Balsošana sociālajos tīklos par
konkursa darbiem notiks no 12. marta līdz 31. martam. Trīs visvairāk balsu ieguvušajiem fotokonkursa darbu autoriem tiks
pasniegtas pārsteiguma balvas, kuras būs sarūpējusi Preiļu
Galvenā bibliotēka.
Uzvarētāju apbalvošana notiks Bibliotēku nedēļas ietvaros
no 19. līdz 25. aprīlim.

Konkurss jauniešiem

Preiļu jauniešu centrs «Četri» aicina jauniešus līdz
25 gadiem piedalīties konkursā «Es atrodu vasaras
sajūtas ziemā».
Kā un kur Tu spēj atrast vasaras sajūtas ziemā? Atsūti
bildi ar savu interpretāciju un 3 visvairāk novērtētās bildes
saņems balvu 15 eiro vērtībā!
Savu bildi līdz 7. februārim
sūti uz e-pastu jauniesu.centrs@preili.lv .

Latvijas badmintona Gada balva
arī Preiļu 1. pamatskolai

Latvijas badmintona Gada balvu «Gada skola» saņēmusi
Preiļu 1. pamatskola, jo skolā vēl decembrī, kad pandēmijas
otrais vilnis jau bija apturējis teju visu, izdevās noorganizēt
«Adventure’s zone» badmintona turnīrus desmit klasēm.
Balvu Preiļu 1. pamatskolas sporta skolotājam Ilmāram
Madelānam tiešsaistes ceremonijā 8. janvārī pasniedza «Adventure’s
zone» radošais direktors Miķelis Visockis.

Atcerieties par drošību, apsildot mājokļus!

I

estājoties vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem
arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas
saistīti ar apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcelšanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai bojātu
apkures ierīču lietošana, netīrīti dūmvadi un nevērīgi atstāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns.
VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību,
apsildot mājokļus!

sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt
speciālists.
Apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo
izmanto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā
stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta
ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

Aizliets izmantot bojātus dūmvadus un krāsnis,
kā arī tās pārkurināt. Ja mājokļa apsildīšanai tiek
izmantota malka, jāpārliecinās, ka pagales nepārsniedz
kurtuves izmērus. Savukārt kurināmajam un citiem
degtspējīgiem materiāliem jāatrodas vismaz 1,2 metru
attālumā no kurtuves atveres. Apkures iekārtas virsmai
jābūt brīvai no degtspējīgiem materiāliem, piemēram,
uz tās nedrīkst žāvēt drēbes un apavus. VUGD aicina,
apsildot mājokli, vienmēr uzraudzīt apkures krāsnis
un katlus, ja vien to tehniskās ekspluatācijas noteikumi
neparedz citādi.

Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto
elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst uzmanību
ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem, piemēram, neapklāt sildierīces
vai uz tās žāvēt apģērbu, kā arī neizmantot bojātas
elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas pat tad,
ja bojājums šķiet nenozīmīgs.

Kurinot krāsni, rīkojies apdomīgi!

Iztīri sodrējus no skursteņa!

VUGD aicina regulāri apsekot un tīrīt sodrējus
no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem.
To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, to var veikt paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu
un pavardu dūmkanāliem ierasti tīra pirms apkures
sezonas sākuma (līdz 1. novembrim).
Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un
iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi
apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā
gada 1. martam). Reizi piecos gados jāveic arī apkures

Ievēro piesardzību,
izmantojot elektriskos sildītājus!

Dūmu detektors var glābt dzīvību

Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad cilvēki
guļ un nepamana aizdegšanos. Tādēļ mājoklī ir jāuzstāda dūmu detektors, kas ar spalgu skaņas signālu
vēstīs par sadūmojumu un ugunsgrēka izcelšanos,
dodot iespēju izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.
Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un
līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī
dūmu detektoru!
Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani uz tālruņa
numuru 112!
Informācija no www.vugd.gov.lv

4

Bibliotēkas apmeklētājiem

Preiļu Galvenajā bibliotēkā ir atsākta grāmatu izsniegšana,
ievērojot visus epidemioloģiskos norādījumus un drošības pasākumus valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā.
Vairāk informācijas www.preilubiblioteka.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

