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Atskats uz Preiļu novada jaunievēlētās
vadības pirmajām 100 darba dienām

Kopš pašvaldību vēlēšanām ir
pagājuši vairāk kā trīs mēneši un nesen tika iezīmētas jaunās Preiļu novada domes pirmās 100 darba dienas.
Par godu šim notikumam 12. oktobrī
Preiļu novada Facebook lapā tiešraidē uzstājās pašvaldības vadība un
administrācija, lai atskatītos uz paveikto, formulētu tālākos attīstības
virzienus, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju aktuālākajiem jautājumiem.
Pasākums tika dalīts divās daļās.
Pirmajā tiešraides pusē pašvaldības
vadība vērsa uzmanību uz paveikto gan
visa novada kontekstā, gan uz izmaiņām
iekšējā administrācijā. Preiļu novada
domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns iezī-

mēja šī brīža galvenos darbības virzienus un prioritātes, iepazīstināja klausītājus ar novada kopējo statistiku izglītības, uzņēmējdarbības un infrastruktūras jomā. Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis atzina, ka ir
sarežģīts uzdevums apvienot četrus
novadus ar dažādām identitātēm un uzsākt ātru, efektīvu darbu jaunajā Preiļu
novadā. Pētera Rožinska kompetencē
ir kultūras un infrastruktūras jautājumi,
tāpēc tiešraides laikā priekšsēdētāja
vietnieks raksturoja novada ceļu kopējo
stāvokli un risinājumus to uzlabošanai.
Lai Preiļu novada kultūrtelpu bagātinātu ar radošiem, profesionāliem notikumiem, šobrīd notiek darbs pie kul-

tūras un tūrisma pārvaldes veidošanas.
Priekšsēdētaja otrā vietniece Anita Brakovska tiešraides vērotājus iepazīstināja
ar izglītības un sociālās jomas darba
gaitu, kā arī konkretizēja turpmākos attīstības plānus. Pašvaldības izpilddirektors
Aigars Zīmelis skaidroja, kā pieņemtie
lēmumi realizējas par darbiem no izpildvaras puses. Šobrīd aktīvi tiek strādāts
pie iekšējās administrācijas struktūras
sakārtošanas, lai veidotu atbalstošu
darba vidi un rīcībspējīgu, profesionālu
speciālistu pieejamību katrā nozarē.
Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt, lai
Preiļu novada cilvēki ir informēti un
izprot pieņemto lēmumu jēgu, tādēļ tiešraides otrajā daļā sekoja vadības atbildes
uz iedzīvotāju vaicājumiem. Interesējošos jautājumus bija iespējams iesūtīt gan
pirms virtuālā pasākuma, gan tiešraides
laikā. Esam pateicīgi par lielo iedzīvotāju aktivitāti un atbalstu, tādēļ pašvaldība arī turpmāk plāno izmantot šādu
interaktīvu komunikācijas formu sociālā
tīkla Facebook platformā.
Sīkāka informācija pieejama video,
kas skatāms Preiļu novada mājaslapā,
kā arī sociālā tīkla Facebook profilā.
Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības
mājaslapas satura redaktore

Klientu apkalpošanas kārtība
Preiļu novada pašvaldības iestādēs

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un
noteiktos ierobežojumus, Preiļu novada pašvaldība un
tās pakļautībā esošās iestādes iedzīvotājus aicina pakalpojumus pēc iespējas saņemt attālināti.
Daļa iestāžu ārkārtējās situācijas laikā klientus klātienē
neapkalpo, bet citās noteikti būtiski ierobežojumi. Iestādēs,
kur klienti tiek apkalpoti klātienē, jāievēro epidemioloģiskās
drošības prasības, tostarp jālieto sejas maska un jāievēro
divu metru distance, savukārt citviet apmeklētāju pieņem
tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu.
Nepieciešamības gadījumā ar Preiļu novada pašvaldības
administrāciju var sazināties pa tālruni 65322766 vai e-pasts
dome@preili.lv. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācija pieejama www.preili.lv
Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai iestāžu
mājaslapās un sociālo tīklu kontos, kā arī izvērtēt nepieciešamību pakalpojumus saņemt klātienē.
Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

Digitālo Covid-19 sertifikātu saņemšana

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties
tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai
citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus
var saņemt:
• Preiļu novada pašvaldības foajē (Raiņa bulvāris 19,
Preiļi), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu – pasi
vai ID-karti. Lūgums iepriekš zvanīt uz tālruni 65322766
vai 65307320.
• SIA «Preiļu slimnīca» Poliklīnikas reģistratūrā
(1. stāvs, Raiņa bulvāris 13, Preiļi) katru darba dienu no
plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu. Tālrunis uzziņām 65307750.

Noslēdzies projekts «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība»

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» 2. projektu iesniegumu
atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revita-

lizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās»
projekts Nr.5.6.2.0/16/I/013 «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» tika uzsākts 2018.
gada oktobrī, kad notika projekta 1. darbības – Rietumu
ielas izbūves būvdarbi.
Rietumu iela eskpluatācijā tika nodota 2021. gada
27. janvārī. Paralēli 2020. gada oktobrī tika uzsākta projekta
2. darbība – industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā un 2021. gada 6. oktobrī svinīgi ekspluatācijā tika nodots «Tipveida neapkurināmās angāra ēkas,
divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā» objekts.
Projekta rezultātā ir izbūvēta jauna iela 3.06 km garumā.
Rietumu ielas izbūve nodrošinās Preiļu novada lielāko uzņēmumu sasniedzamību, atvieglos transporta plūsmu caur pilsētas centru. Izbūvēta industriālā teritorija ar tipveida angāru
un saimniecības ēkām, kas publiskas izsoles rezultātā iznomāta SIA «Preiļu putni». Iznomātajā objektā uzņēmums
plāno ieguldīt savas investīcijas modernās ražošanas iekārtās,
kā arī izmantot visas teritorijas iespējas, paplašinot ražošanas

apjomus un radīt jaunas darba vietas.
Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz MK noteikumos
noteikto 5.6.2.SAM mērķi – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības
programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo
uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot
degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu
sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, izbūvējot
Rietumu ielu Preiļos un industriālo zonu Rietumu ielai piegulošajā teritorijā.
Sanita Meļko, projekta koordinatore

2020. gada decembrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu Nr. 2003-AL21-A019.2204-000002 «Aglona ceļā uz SMART
VILLAGE». Projekts tika īstenots pamatojoties uz biedrības «Preiļu rajona partnerība» darbības teritorijas
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. –
2020. gadam 2.2. rīcību «Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana».
Jau 2021. gada pavasarī projekta ietvaros tika uzstādītas
septiņas videonovērošanas kameras trijos objektos Aglonas
ciemā: tūrisma informācijas centrā Somersētas ielā 37 –
1 kamera, radošo industriju centrā Somersētas ielā 23 –
2 kameras un Aglonas brīvdabas estrādē Daugavpils ielā
6A – 4 kameras.
Šī gada septembrī, turpinoties projekta īstenošanai,
Aglonā tika uzstādīti divi viedie soli uz saules baterijām:
pie Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra
«Strops», Daugavpils ielā 8 un pie radošo industriju centra
Somersētas ielā 23. Šie soli ražo elektrību no saules paneļiem, tāpēc tos var izmantot telefona USB vai bezvadu

uzlādei un arī bezmaksas bezvadu interneta lietošanai.
Viens viedais sols ar velo apkopes punktu uzstādīts pie
tūrisma informācijas centra Somersētas ielā 37. Arī šis sols
darbojas kā bezvadu interneta punkts un iespēja uzlādēt viedierīci, bet papildus pieejams arī gaisa kompresors un instrumentu komplekts velosipēdu apkopei. Pie tūrisma informācijas centra uzstādīts arī informatīvais displejs.
Videokameru, solu un informatīvā displeja piegādi un
uzstādīšanu veica SIA «Goodman Group». Projekta kopējās
izmaksas – 29 187,90 EUR, attiecināmās izmaksas –
24 978,83 EUR, ELFLA publiskais finansējums ir 22 480,95
EUR apmērā. Aglonas pašvaldības līdzfinansējums –
6706,95 EUR.
Vija Čeirāne,
Aglonas pagasta projektu vadītāja

Aglonā uzstādīti viedie soli, informatīvais displejs un videonovērošanas kameras
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Informācija par Preiļu novada bāriņtiesas darbu

Informējam, ka no 2021. gada 1. oktobra savu darbu ir uzsākusi
jaunā reorganizētā Preiļu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas
bijušās Preiļu novada bāriņtiesa, Aglonas novada bāriņtiesa,
Vārkavas novada bāriņtiesa un Riebiņu novada bāriņtiesa.
Preiļu novada bāriņtiesas adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads,
LV-5301. Tālr. 65322106 vai 29480130, e-pasts: barintiesa@preili.lv.
Apmeklētāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta:
pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00
līdz 17.00.
Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt tuvāk savai dzīvesvietai.
• Riebiņu apvienības pārvaldē: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu
pagasts, Preiļu novads, LV-5326. Tālrunis saziņai – 22453617.
• Aglonas pagasta pārvaldē: Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu
novads, LV-5304. Tālrunis saziņai – 26156238.
• Vārkavas apvienības pārvaldē: Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335. Tālrunis saziņai – 20384632.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Preiļu novada
bāriņtiesa darbu ar klientiem prioritāri veic konsultējot pa telefonu
un/vai saziņā e-pastos. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli.
Dokumentus bāriņtiesai var nosūtīt ar pasta starpniecību, klātienē
(pastkastītē) vai elektroniski.
Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Natālija Rivža

Preiļu vecticībnieku draudze
veiksmīgi īsteno projektus

Pēdējo divu gadu laikā Preiļu vecticībnieku draudzē tika īstenoti
divi LEADER projekti.
Projekts Nr.: 19-03-AL21-A019.2204-000011 „Preiļu Vecticībnieku
lūgšanas nama renovācija» tika realizēts no 2020. gada februāra līdz
2021. gada septembrim. Projekta ietvaros tika veikta Preiļu vecticībnieku
lūgšanas nama renovācija (nomainot 6 logus, 2 durvis un uzstādot
zvanu komplektu), kā arī iegādātas saliekamās metāla kāpnes ar pandusu, tādējādi veicinot Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājiem svarīgu
sabiedrisko un reliģisko tradīciju saglabāšanu, atbalstot vietējo vecticībnieku kopienu.
Projektā tika iegādāts kvalitatīvs zvanu komplekts, kas sastāv no 6
harmoniski pieskaņotiem zvaniem, kas ļaus atskaņot zvanu melodijas
Preiļu vecticībnieku lūgšanas namā. Apzinot potenciālos baznīcu zvanu
ražotājus, atbalsta pretendents nonāca pie secinājuma, ka Latvijā un
pārējās Baltijas valstīs nav neviena baznīcas zvanu ražotāja, bet vienīgie
tuvākie baznīcu zvanu ražotāji ir Krievijā – zvanu darbnīca «Kolokoļnij
Grad» (IU «Medvedevs»), kur visi zvani tiek izgatavoti pēc pirmsrevolūcijas profiliem, kas saglabājušies no senas zvanu izgatavotāju
dzimtas – Olovjašņikoviem. Tā kā zvanu izgatavošanā tiek izmantoti
vistīrākie materiāli – varš un alva, tad tas ļauj izgatavot vislabākos
mūsdienu zvanus, kas izceļas ar savu kvalitāti un skanējumu. Zvanu
darbnīca pievērš arī īpašu uzmanību zvanu noformējumam – tie rotāti
ar dekoratīviem elementiem, kam ir augsts mākslinieciskais noformējums, bet tie ir arī atturīgi un vienkārši, tādējādi ievērojot labākās pirmsrevolūcijas zvanu liešanas tradīcijas.
Kopējā projekta finansējuma summa – 17 958,98 EUR, no kuriem
16 163,08 EUR ir ELFLA finansētā summa, bet 1795,90 EUR ir Preiļu
novada domes līdzfinansējums.
Savukārt projekta Nr.: 20-03-AL21-A019.2204-000003 «Preiļu
Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija – 2. kārta» realizācija tika īstenota laika posmā no 01.10.2020. līdz 31.08.2021. Projekta ietvaros tika
nomainīti 12 logi, nokrāsota ēkas fasāde un cokols, kā arī uzstādīts
vertikālais pacēlājs pie lūgšanu nama, lai vecticībnieku nams būtu pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo līdz šim draudzes
locekļi Preiļu vecticībnieku lūgšanas namā varēja iekļūt tikai pa kāpnēm,
kas apgrūtināja draudzes nama pieejamību. Kopēja projekta finansējuma
summa ir 24 206,61 EUR, no kuriem 21 785,95 EUR ir ELFLA finansētā
summa, bet 2420,66 EUR ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.
Irina Šelkovaja, projektu vadītāja

2021. gada oktobris

Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras
attīstībai tiek sakārtots vēl viens objekts

Preiļu novada dome realizē darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» SAM
5.6.2. specifiskā mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām»
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales
plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās» projektu
Nr.5.6.2.0/20/I/005 «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana
Riebiņu novadā».
Projekta vispārējais mērķis ir Stabulnieku pagasta
teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai,
nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta ietvaros norit pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona – Voveri km 0.700-2.700 ceļa
infrastruktūras uzlabošana, kas veicinās vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēju,
uzlabos un atjaunos ceļa infrastruktūru. Tādējādi tiks
veicināta vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot
jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās.
Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas darba
vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu
klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra. Projekta
plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam
mērķim un SAM 5.6.2. mērķim.
Projekta kopējās izmaksas ir 400 000.00 EUR,
no kurām ERAF ir 340 000.00 EUR, valsts budžeta
un pašvaldību finansējums 60 000.00 EUR. Projekta
sasniedzamo rādītāju vērtības: tiks atjaunota 3.50 ha
liela degradētā teritorija līdzšinējā Riebiņu novadā,
izveidotas jaunas 5 darba vietas un 340 000.00 EUR
komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu
nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos. Projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.
Projekta īstenošanas rezultātā ceļa posms tiks pārbūvēts divu kilometru garumā: veikta caurteku un
ūdens novades sistēmas sakārtošana, sakārtojot meliorācijas sistēmu, iztīrot novadgrāvjus ceļa blakus teritorijā, bet uz ceļa posma paredzēts asfaltbetona
segums. Tādējādi tiks uzlabots ceļa tehniskais stāvoklis, paaugstināta satiksmes drošība un komforts,
samazināti ceļu uzturēšanas darbu apjomi, kas ļaus

nodrošināt drošu piekļūšanu teritorijā esošajiem
īpašumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot
ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas attīstību, kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas
darbus.
Būvdarbus veic SIA «Krustpils», bet to kopējās
izmaksas ir 604 237,32 EUR (ar PVN 21%).
Būvuzraudzību nodrošina SIA «JURĒVIČS UN PARTNERI», kur kopējās izmaksas ar PVN ir 20 570,00
EUR. Autoruzraudzību nodrošina SIA «KEM» par
kopējo līguma summu ar PVN – 812,33 EUR.
SIA «Krustpils» objektā no 16.06.2021. līdz
15.08.2021. bija tehnoloģiskais pārtraukums, taču
līguma kopējais darbības termiņš netiek mainīts. Ja
meteoroloģiskie laikapstākļi būs būvniecībai labvēlīgi, šogad objektā plānojas pabeigt darbus, kas saistīti
ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūvi
un objekta sagatavošanu asfaltbetona seguma virsbūves izbūvei. Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves
darbu laikā!
Riebiņu apvienības pārvaldes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Ar Zivju fonda atbalstu papildināti zivju
resursi Rušonas pagasta ezeros

Riebiņu apvienības pārvalde pabeidz 2021.
gadā iesāktos projektus, bet tieši oktobris ir bagāts
ar Valsts Zivju fonda projektu realizēšanu. Šogad
kopumā realizēti četri projekti, kuru ietvaros ir
papildināti zivju resursi Preiļu novada Rušonas
pagasta ezeros. Projekti tika realizēti Valsts Zivju
fonda pasākumā «Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana».
Šogad zivju mazuļi tika ielaisti sešos ezeros:
Bicānu ezerā tika ielaisti 15 000 zandartu mazuļi,
Eikša ezerā – 5 000 zandartu mazuļi, Zolvas ezerā –
23 000 līdaku mazuļi, Jāšezerā – 9 000 līdaku mazuļi,
Kategrades ezerā – 12 000 līdaku mazuļi un Rušonas
ezerā – 33 000 līdaku mazuļi.
Par līdaku mazuļu iegādi un piegādi tika noslēgs
līgums ar IK AQUALATS, savukārt par zandartu
mazuļu iegādi un piegādi tika noslēgs līgums ar IU
Šmita individuālo uzņēmumu «Rūķis. Zivju mazuļi
ūdenstilpnēs tika ielaisti, piedaloties pašvaldības pārstāvim, Latgales reģionālās vides pārvaldes vides
inspektoram, Pārtikas valsts dienesta pārstāvim, sadarbības partneriem un citiem interesentiem.
Projektu kopējā summa 28 410,80 EUR, kur
Valsts zivju fonda atbalsts 24 147,00 EUR un pašvaldības finansējums – 4263,80 EUR.
Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu
krājumus Rušonas pagasta ezeros, tādejādi radot zivju
dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību, kā arī veidojot labvēlīgu
vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai
Preiļu novadā.
Projekta rezultātā papildinot zivju resursus
Rušonas pagasta ezeros tiek radīti dabiskai atražošanai
labvēlīgi apstākļi, bet Preiļu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie līdzšinējā Riebiņu novada ezeru zivju resursi.
Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Preiļu
novada Rušonas pagastā. Zivju resursu pavairošana
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ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu
ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs.
Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku
pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču
skaits un ieviestā licencēta makšķerēšana, dos
papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.
Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Rušonas pagasta ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu
novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši
makšķernieki, kam interesē zveja Rušonas pagasta
ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana,
kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Preiļu
novadā.
Riebiņu apvienības pārvaldes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

2021. gada oktobris
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Saistošie noteikumi Nr.2021/8

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļu turpinās vadīt
Liāna Loginova – Plivda

Apstiprināti ar Preiļu novada domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu,
protokols Nr.18, 6.§

30. septembra kārtējā Preiļu novada domes sēdē vienbalsīgi Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas amatā tika apstiprināta Liāna Loginova-Plivda.
Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Preiļu
novada Dzimtsarakstu nodaļu, Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Vārkavas novada
Dzimtsarakstu nodaļu, Aglonas novada Aglonas pagasta Dzimtsarakstu nodaļu un rezultātā,
uz reorganizējamo institūciju bāzes, izveidot Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļu, kas ir
visu reorganizēto novadu Dzimtsarakstu nodaļu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Pašvaldības izpilddirektoram tika uzdots izvērtēt reorganizējamo pašvaldību Dzimtsarakstu
nodaļu vadītājus un izvirzīt kandidātu jaunizveidotās Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam.
Jaunā Dzimtsarakstu nodaļa darbojas Preiļu novada administratīvās teritorijas robežās
un savu darbību uzsāka ar 2021. gada 1. oktobri.

«Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Preiļu novada saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais laikraksts «Latvijas
Vēstnesis».
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:
3.1. Preiļu novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2016/7 «Par
Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu»;
3.2. Vārkavas novada domes 2016. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 110 «Par
Vārkavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu»;
3.3. Riebiņu novada domes 2016. gada 19. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2016
«Par Riebiņu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu»;
3.4. Aglonas novada domes 2015. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 13 «Par
Aglonas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu».

Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā
apstiprināta Natālija Rivža

Preiļu novada domes sēdē 30. septembrī par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju amatā apstiprināta Natālija Rivža.
2021. gada 26. augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Preiļu novada
bāriņtiesu, Riebiņu novada bāriņtiesu, Vārkavas novada bāriņtiesu, Aglonas novada bāriņtiesas Aglonas pagasta darbības teritoriju un, uz reorganizējamo institūciju bāzes, izveidot
Preiļu novada Bāriņtiesu.
Līdz 16. septembrim tika rīkots atklāts pretendentu konkurss uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja un septiņu bāriņtiesas locekļu amatu vietām. Uz Preiļu novada pašvaldības aicinājumu pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam interesi izrādīja un dokumentus iesniedza
divi pretendenti. Konkursa vērtēšanas komisija izskatīja kandidātu pieteikumus atbilstoši
Preiļu novada pašvaldības atklātā konkursa nolikumam – Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata prasībām un Bāriņtiesas likumam.
Natālija Rivža pirmoreiz Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā ievēlēta 2016. gadā.
Komisija pieprasīja atzinumu no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas par pretendentes iepriekšējo darbību šajā amatā pēdējo triju gadu periodā. Atbilstoši Bāriņtiesu
likuma 9. panta piektajai daļai, tika pieprasītas ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos
par kandidātes atbilstību Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām
prasībām. Apkopojot visu informāciju, izvērtējot pretendentes atbilstību un profesionalitāti
vakantajai pozīcijai, komisija Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā virzīja Natāliju Rivžu.
Uz Bāriņtiesas locekļu septiņām amata vietām pretendēja astoņi kandidāti, no kuriem
trīs neatbilda konkursa nolikuma prasībām, savukārt viens neieradās uz konkursa otro
kārtu – pārrunām. Ar 30. septembra domes sēdes lēmumu Natālijai Rivžai ir uzdots slēgt
darba līgumus ar Bāriņtiesas locekļiem. Jaunā Preiļu novada Bāriņtiesa savu darbu uzsāka
ar 2021. gada 1. oktobri.
Laine Giluče, Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/8
«Par Preiļu novada domes saistošos noteikumu publicēšanas vietu»

Vārkavā atjaunota vēstures atceres vieta
«Baltais Atceres krusts»

Vārkavas iedzīvotāju iniciatīvu grupa «Mēs Vārkavai» no marta līdz oktobrim
īstenoja projektu «baltā Atceres krusta atjaunošana», kura laikā tika veikti atceres
vietas apkārtnes sakopšanas darbi, izgatavots un uzstādīts jauns krusts. Projekts tika
īstenots ar Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstu, kā arī līdzšinējā Vārkavas novada
domes finanšu līdzekļiem.
Realizējot projektu, tika demontēts vecais, bet tā vietā izgatavots un uzstādīts jauns
krusts, sakopta piemiņas vietas teritorija: novākti sakritušie zari, vecās koku lapas, nopļauta
zāle un teritorijā iestādīti iegādātie košumkrūmi. Projekta aktivitātēs tika iesaistīti visi iniciatīvu grupas dalībnieki un biedrības biedri.
Paldies līdzšinējai Vārkavas novada domei par projekta finansiālu atbalstu 550 EUR
apmērā un biedrībai «Ģimenes palīdzības centrs – Ligzda», kas projektā piedalījās ar līdzfinansējumu 77,44 EUR. Realizējot šo projektu, ar visu šīs ieceres atbalstītāju līdzdalību tika
veikti nepieciešamie darbi, lai Vārkavas pagastā būtu sakopta un visiem interesentiem brīvi pieejama vēl viena estētiski saistoša un kultūrā nozīmīga vieta.
Elvīra Āboliņa, projekta vadītāja

Preiļu parkā turpina veidot pievilcīgu vidi

Projekta «Parki bez robežām» aktivitāšu ietvaros Preiļu parkā 2020. un 2021.
gadā ir veiktas vairākas labiekārtošanas aktivitātes. Kā viena no redzamākajām labiekārtošanas aktivitātēm pagājušajā gadā – tika atjaunots celiņa segums starp četru
rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A. Paulāna ielai. Šogad pavasarī tika pabeigti
divu tiltiņu atjaunošanas darbi, kas tagad priecē parka apmeklētājus ar vizuāli skaistiem un jauniem tiltiem, tie atjaunoti pēc kopējā parka vizuālā un vēsturiskā stila.
Parka apmeklētāji ir pamanījuši, ka parkā ir uzstādīti vairāki jauni un ērti soliņi, tāpat arī
uzstādītas kvalitatīvas atkritumu urnas, kuras, pēc iedzīvotāju aptaujām, tika iepriekš lūgtas.
Dabas izziņas veicināšanai parkā ir uzstādīti 3 dabas stendi, kuros attēloti parkā sastopamie
dzīvnieki, putni, abinieki un kukaiņi. Protams, dabas stendos nav attēlotas visas parkā sastopamās dzīvās būtnes, bet to dažādība un skaits norāda uz to, ka Preiļu parka vide ir īpaši labvēlīga. Tāpat Zaļās klases aktivitāšu ietvaros tika izveidotas divas nakts dabas izziņas vietas – ierīkots salu apgaismojums. Pēc apgaismojuma ierīkošanas notika arī aktivitātes, kur dažādi
lektori stāstīja un iepazīstināja interesentus ar dabas aktivitātēm nakts un arī dienas laikā.
Projekta aktivitātēs tika iegādāts informatīvais stends, kurš izvietots pie vienas no
parka ieejām. Stendā atainota parka karte, lai ikviens parka apmeklētājs varētu viegli
orientēties parka vidienē, jo tas ir pilsētvidē lielākais parks Latvijā. Tiek plānoti vēl seši
identiski informatīvie stendi, kuri tiks izvietoti pie citām parka ieejām.
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
Projekta «Parki bez robežām» vadītāja S. Čingule-Vinogradova

Izveidota jaunā Preiļu novada Būvvalde

26. augusta Preiļu novada domes sēdē tika nolemts apvienot Preiļu novada būvvaldi,
Aglonas novada Aglonas pagasta būvvaldi un Riebiņu novada būvvaldi un rezultātā,
uz reorganizējamo institūciju bāzes, izveidot Preiļu novada būvvaldi, kas ir visu reorganizēto novadu būvvalžu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Preiļu novada domes sēdē 30. septembrī tika apstiprināts jaunās Būvvaldes nolikums,
kā arī akceptēts amatu saraksts, kurā iekļautas četras štata pozīcijas: būvvaldes vadītājs,
arhitekts/būvvaldes vadītāja vietnieks, būvinspektors, arhitekts/lietvedis – arhivārs. Sēdes
laikā deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu Preiļu novada Būvvaldes vadītajā amatā apstiprināt līdzšinējo vadītāju Aivaru Klismetu. Aivara Klismeta kandidatūru vadītāja amatam
virzīja pašvaldības izpilddirektors, kuram iepriekš tika uzdota reorganizējamo institūciju
vadītāju izvērtēšana.
Lēmumi pieņemti pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6. punktu, likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 1. punktu,
21. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmito daļu
un 15. panta trešās daļas 2. punktu, Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem
noteikumiem Nr. 2021/05 «Preiļu novada pašvaldības nolikums», kā arī pamatojoties uz
likumu «Par pašvaldībām» 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
9. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
Laine Giluče, Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore
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Preiļos 50 gadu kopdzīvi svin
Ailita un Andris Māris Lāči

Pašā rudens spozmē, 19. oktobrī, zelta kāzas
svinēja un uz kopdzīves 50 gadiem atskatījās Ailita
un Andris Māris Lāči. Skaistajā dzīves jubilejā zelta pāri sumināja Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita brakovska un Labklājības
pārvaldes direktore Sandra Sprindža, novēlot
gaviļniekiem stipras veselības, mīlestības un saticības piepildītus arī turpmākos gadus.
Sarunām un dzīves atziņām ritot, zelta pāris izveda
cauri savas kopdzīves līkločiem. Sieviņas Ailitas
dzimtā puse ir Gulbene, savukārt vīrs Andris nāk no
Rīgas, kur abu ceļi arī krustojušies. Ailita 17 gadu
vecumā galvaspilsētā ieradusies mācīties medicīnu un
pavisam amizantā veidā iepazinusies ar Andri. Gadu
vēlāk, aizsākoties skaistam mīlas stāstam un kopdzīvei,
jaunie cilvēki pieņēmuši lēmumu mīt gredzenus.

Laulība tika reģistrēta 1971. gada 19. oktobrī Rīgas
dzimtsarakstu nodaļā. Lai gan šodien, kāzu jubilejas
datumā, ir pavisam silti atvasarīgs laiks, Ailita kāzu
dienu atminas drēgnu un lietainu. Apkārt savijušies
lieli dzeltenu lapu kalni, ielas pielijušas un slidenas,
bet valdījis patīkams satraukums un līksms prāts.
Turpinot šķetināt savu ģimenes stāstu, Ailita atklāj,
kā ar vīru pārcēlušies no Rīgas uz dzīvi Sīļukalnā.
Pavisam nesen, pirms trīs gadiem, pāris piepildīja savu
sapni un iegādājās māju Preiļos. Pilsēta ar savu šarmu
un noskaņu apbūrusi jau no pirmās dzīves dienas Latgalē.
Lāču ģimene izaudzinājusi, izskolojusi četrus bērnus
un šobrīd ir bagāti ar kuplu dzimtas turpinājumu – astoņiem mazbērniem un diviem mazmazbērniem. Lai gan
ģimenes atvases dzīvo dažādos pasaules nostūros, jubilāriem ir gandarījums par saviem tuviniekiem un prieks
par sirsnīgiem atkal satikšanās brīžiem.
Šobrīd Ailita aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē,
brīvajos brīžos uzdejo kopā ar Sīļukalna senioru dāmu
deju grupu «Pagrieziens», restartam un enerģijas
uzlādei regulāri dodas pastaigās Preiļu parkā. Vīrs
Andris veselības apsvērumu dēļ ir ļoti piesardzīgs un
ikdienas gaitas pavada atpūšoties mājās.
Jautājot par būtiskāko laimīgas laulības saglabāšanā, gaviļnieki atzīst, ka kopdzīve ir sarežģīta lieta,
kas jākopj gan no vienas, gan no otras puses. Tā ir
piepildīta gan ar baltiem un laimīgiem brīžiem, gan
ar smagu darbu un rūgtām rūpju dienām. Neskatoties
uz visu piedzīvoto un pārdzīvoto, jābūt pacietīgiem,
saprotošiem un jāmāk arī piekāpties otra labā.
Vēlam pārim stipru veselību, lielu gara spēku, lai
mīlestība pavada arī turpmākos dzīves gadus!
Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

8. oktobrī Preiļu novada Rožkalnu pagastā
notika senioru atpūtas pasākums, kurā piedalīties
tika aicināti visi Preiļu novada seniori un viņu
draugi.
Pasākuma apmeklētājus sveica Preiļu novada
pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns. Viņš izteica
pateicību par senioru ieguldīto darbu ģimenēs, saimniecībās, sabiedriskajā dzīvē un aicināja tikties arī
darba sarunās, kuru laikā vēlas uzklausīt, kas senioriem
sakāms par dzīvi jaunajā Preiļu novadā. Savu svētku
uzrunu Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska uzsāka ar pateicību visiem
senioriem par kopā būšanu un saņemto atbalstu.
Par ieguldījumu sabiedriskajā dzīvē Jāzepam
Lazdānam un Bonifācijam Vaivodam Preiļu novada
Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška

pasniedza atzinības rakstus. Pateicības vārdus saviem
biedriem teica arī Vārkavas novada pensionāru biedrības pārstāve Marija Gavare.
Pasākumu ar krāšņajiem deju priekšnesumiem
kuplināju Rožkalnu pagasta senioru deju grupa
«Dzīves virpulī». Savukārt, ar muzikāliem sveicieniem uzstājās enerģiskā etnoroka grupa «Laimas
muzykanti». Pasākuma otrajā daļā balli spēlēja vietējo
pašdarbnieku apvienība «Večerinkys muzykanti». Par
konkursiem un pasākuma jautrību gādāja Ināra Urča
un Ingrīda Freiberga, kuras bija iejutušās topošo
aktrišu lomās.
Vārkavas apvienības pārvaldes Kultūras centrs pateicas visiem palīgiem par jaukā pasākuma īstenošanu!
Vārkavas apvienības pārvaldes sabiedrisko
attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Rožkalnu kultūras namā aizvadīts
senioru atpūtas pasākums

2021. gada oktobris

Aizvadīts Preiļu novada čempionāts spiningošanā

3. oktobra rītā pēc starta šāviena Lielā Kalupes ezera plašumos
aiztraucās sešpadsmit ar jaudīgiem motoriem aprīkotu laivu ekipāžas,
lai noskaidrotu Preiļu novada čempionus spiningošanā ekipāžām.
Laika apstākļi veiksmīgai copei izskatījās labvēlīgi, lai gan iepriekšējo
dienu zivju pasivitāte daudziem spiningotājiem izraisīja bažas, kuras arī
vēlāk apstiprinājās. Pēc piecu stundu aktīvas zivju meklēšanas tikai sešām
ekipāžām atradās sacensību noteikumiem atbilstošs loms, ko uzrādīt tiesnešiem. Apšaubīt spiningotāju meistarību šeit būtu nevietā – ierindā dalībnieki ar pieredzi dažāda līmeņa sacensībās ar daudzu gadu pieredzi.
Apkopojot rezultātus, par uzvarētājiem kļuva Oļega Vaivoda un Andra
Kukora ekipāža Molekula-3, kuru lomā tikai asari 2 kg 660 grami. Andrim
arī lielākā asara pieveicēja gods (360 grami). 2.vietā Vladimirs Semjonovs –
Dvinsk, kuram nācās spiningot vienam, bet tas netraucēja plūkt laurus – arī par lielāko līdaku (1 kg 190 g). Trešajā vietā pieredzējušie Dinaburg
pārstāvji Aleksandrs Suško, Vitālijs Stefanovičš (1090 grami). Mūsējos –
Aldi un Raineru Džeriņus (Molekula-2) no pjedestāla šķīra nieka desmit
grami! Pārrunājot spiningošanas gaitu pie garšīgās soļankas zupas šķīvja,
tika kalti plāni jau nākamajām sportiskajām aktivitātēm uz ūdeņiem.
Leonīds Valdonis,
sporta pasākumu organizators, sacensību galvenais tiesnesis

Noslēdzies skriešanas seriāls
«Parka pusstundas skrējiens – 2021»

Vilšanos pavasarī nācās piedzīvot skriešanas draugiem, kuriem
jau otro pavasari līdz ar epidemioloģisko situāciju valstī, bija liegta
iespēja pulcēties nu jau uz tradicionālo skriešanas seriālu «Parka
pusstundas skrējiens». Uzlabojoties situācijai valsī, rudens pusē tomēr
tika rasta iespēja uz saīsināto – četru posmu novadīšanu. Šobrīd jāpriecājas, ka paspējām laikā – pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī.
Skriešanas seriālu iecienījuši ne tikai Preiļu iedzīvotāji, kuriem tā ir
kā motivācija izkustēties, bet arī vārkavieši, riebinieši, aglonieši un citi
apkārtējie iedzīvotāji – fizisko aktivitāšu cienītāji. Šogad, lai ierobežotu
lielu cilvēku grupu vienlaicīgu pulcēšanos, bija dota iespēja katram izvēlēties kādu no četriem piedāvātajiem starta laikiem. Kā jau iepriekš minēju
– seriāls ir iecienīts ne tikai aktīvo skrējēju vidū, kuri trenējas un piedalās
dažādās sacensībās, bet arī fizisko aktivitāšu cienītāju vidū, kuriem tā ir
iespēja izkustēties sev pieņemamā intensitātē domubiedru grupā, svaigā
gaisā baudot lieliskos Preiļu parka dabas skatus. Ja ieskatāmies sausajos
statistikas ciparos, tad varam teikt, ka vismaz reizi uz starta līnijas ir stājušies 283 censoņi – no viņiem atkārtoti to darījuši 53, bet 49 skrējēji
apmeklēja trīs posmus un 45 uzticīgākie skriešanas cienītāji bija tik centīgi,
ka piedalījās visos posmos. Meistarīgākie vīriešiem – Guntis Veigulis un
Dāvis Salcēvičs, kuriem kādā no posmiem izdevās ieskriet piecpadsmitajā
aplī, bet sievietēm savu meistarību apliecināja Natālija Krupina – spējot
trijos posmos ieskriet četrpadsmitajā aplī. Skriešanas seriāls māca arī
godīgu attieksmi sportā – katrs finišā pats paziņo savu noskrieto apļu
skaitu pusstundā. Te nu jāsaka, liekot roku uz sirds, ka ne visiem jaunāko
grupu dalībniekiem izdevās apliecināt savu objektivitāti – bet arī tā mēs
mācāmies. Dalībnieki, kuri piedalījās divos un vairāk posmos, savā īpašumā
ieguva piemiņas magnētu ar skrējiena simboliku, bet meistarīgākie I – III
vietu ieguvēji savās vecuma grupās papildināja savu medaļu kolekciju.
Diemžēl epidemioloģiskā situācija valstī tuvākajā laikā nesola neko
labu tiem skriešanas draugiem, kuriem cieņā ir sacensību gars, tādēļ
nekas cits neatliek kā pacietīgi turpināt trenēties un cerēt, ka nākošajā
gadā situācija būs mums daudz labvēlīgāka. Izmantosim iespēju pilnveidoties ne tikai fiziski āra apstākļos, bet norūdīsim miesu un garu, lai
no cīņas ar Covid-19 izejam kā uzvarētāji!
Leonīds Valdonis, sporta pasākumu organizators

Preiļu muzeja jaunieguvums – liecības par starpkaru periodu Preiļos un padomju represijām

Pēterdiena Preiļos 1936. gada 29. jūnijā. Pirmajā rindā no kreisās 2. J. Utināns. Otrajā rindā
no labās 3. Olga Patašnika. Trešajā rindā no labās 4. E. Budže, 5. P. Apšenieks, 6. Daugavpils
apriņķa policijas 4. (Preiļu) iecirkņa priekšnieks Jezups Sperģis. PVLMM krājums.

Šī gada oktobrī, pateicoties Artūra Utināna dāvinājumam, Preiļu muzeja krājums
ir papildinājies ar bagātīgu materiālu, kas
stāsta par starpkaru perioda Preiļu pašvaldības darbinieku un aktīvu pašdarbnieku Jāni Utinānu (1910 – 1973).
1941. gada 14. jūnijā J. Utināns tika deportēts un nonāca ieslodzījumā Kirovas apg.

Vjatlagā, pēc tam – nometinājuma vietā
Novosibirskas apg. Vengerovā. Izsūtījumā
izdzīvoja, spriedums tika atcelts 1956. gada
16. novembrī un Latvijā atgriezās 1957.
gadā. J. Utināna krustdēls Artūrs Utināns ir
apkopojis fotogrāfijas un dokumentus, kas
saistīti ar J. Utināna dzīvi pirms 2. pasaules
kara, izsūtījumā un pēc atgriešanās Latvijā.

Šie materiāli uzskatāmi rāda gan aktīvo
sabiedrisko rosību un kūsājošo kultūras dzīvi
līdz 2. pasaules karam Preiļos, gan atspoguļo
J. Utināna 1950. gadu saraksti ar padomju
iestādēm cīņā par specnometinājuma atcelšanu un nometnē pavadītā laika ieskaitīšanu
darba stāžā, kā arī turpmākās darba gaitas
pēc atgriešanās dzimtenē.
1920. – 1930. gados J. Utināns strādāja
Preiļu pagasta valdē un Preiļu policijā pie
pasu izsniegšanas, bija Latvijas katoļu jaunatnes biedrības Preiļu nodaļas biedrs un
1933. gadā darbojās arī kā biedrības Preiļu
nodaļas valdes sekretārs. Īpaši interesantas
ir muzeja krājumā nonākušās pirmskara
Preiļu sabiedrisko dzīvi raksturojošās fotogrāfijas – Pēterdienas svinības ar priesteri
Pēteri Apšenieku goda krēslā un teātra dzīve.
Muzeja krājumā līdz šim jau bija atsevišķas fotogrāfijas no 1938. gadā 26. jūnija
rīkotās brīvdabas estrādes Preiļu parkā
«Mērnieku laiki Slātavā». Izrādi rīkoja 18.
Daugavpils aizsargu pulka Preiļu pagasta un
arī Jasmuižas aizsargi un aizsardzes. Pateicoties A. Utināna dāvinājumam, muzeja krājums papildinās ar jaunām fotogrāfijām,
savukārt zinātniskais arhīvs ar vēl vairāku
fotogrāfiju digitālām kopijām, kas ilustrē šo
Preiļu kultūras dzīvē svarīgo notikumu.
Šis uzvedums izskanēja pa visu Latgali, un,
kā lēš tā laika prese, to apmeklēja ap 3000
skatītāju.
Jauniegūtajās fotogrāfijās redzami arī citi
cilvēki, kas aktīvi iesaistījās tā laika sabied-
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riskajā dzīvē – Preiļu katoļu draudzes prāvests no 1930. līdz 1936. gadam Pēteris
Apšenieks (1887 – 1942), Daugavpils apriņķa
policijas 4. iecirkņa (Preiļos) krimināluzraugs Eliass Budže (1901 – 1941) un citi.
Daudz skarbākas liecības nāk no izsūtījuma laika – dokumenti, kas apliecina sarežģīto saraksti ar dažādām padomju iestādēm
par J. Utināna lietas pārskatīšanu un specnometinājuma atcelšanu.
Kopumā muzeja krājumā iekļauti 43
A. Utināna dāvināti priekšmeti. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs allaž priecājas un pateicas par dāvinājumiem, kas
attiecas uz mūsu novada senāku un arī ne
tik senu vēsturi!
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja speciāliste vēstures jautājumos
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