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Sportiskie, dziedošie, radošie un aktīvie Lieldienu svinētāji
šogad satikās Jasmuižā

17. aprīlī Aizkalnes pagasta “Jasmuižā” notika Preiļu novada centrālais Lieldienu pasākums, kas pulcēja
kuplu skaitu lielu un mazu svētku svinētāju. Pasākuma
organizatori - Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde bija parūpējusies par plašu svētku programmu
un dažādām aktivitātēm.
Saimes pagalmā ikviens tika aicināts piedalīties olu
kauju čempionātā, olu krāsošanas meistarkalsē, dažādās
radošajās darbnīcās, arī Lieldienu krosā pa Aizkalnes ielām. Azartiskie pasākuma apmeklētāji piedalījās arī papīra
kuģīšu sacensībās Jašas upē. Bērniem par prieku bija iespēja iepazīties un padraudzēties ar īstiem Lieldienu zaķiem no lauku sētas “Gailguri”. Saimes pagalmā svētku
svinētāji varēja arī iegādāties vietējo amatnieku darbus un
tikt pie lielā svētku zupas katla, par ko bija parūpējusies
Aizkalnes pagasta pārvalde. Fokloras kopu pavadībā tika
iešūpotas lielās Lieldienu šūpoles.
Jasmuižas estrādē ar krāšņiem deju un dziesmu priekšnesumiem uzstājās Preiļu novada amatiermākslas kolektīvi: Aizkalnes TN vokālie ansambļi un vokāli instrumen-

tālais ansamblis “Sastdiine” (foto), Pelēču KN vokālais
ansamblis, Saunas TN folkloras kopa “Naktineica”, Preiļu
novada KC folkloras kopa “Rūtoj”, Riebiņu KN etnogrāfiskais ansamblis “Jumaleņa”, Preiļu novada KC deju kopa
“Gaida”, Aglonas KN senioru deju grupa “Orhideja”, Aglonas KN bērnu vokālais ansamblis un Aglonas KN jauktais vokālais ansamblis “Dziedkopa”.
Svētku apmeklētājiem bija iespēja sadzirdēt arī iemīļotā mūziķa Kārļa Kazāka balsi akustiskajā koncertā, bet pasākuma noslēgumā ar noskaņu koncertu uzstājās pianists
Māris Elksnis un dziedātājs Danis Skutelis.
Paldies tirgotājiem, Raiņa muzeja “Jasmuiža” kolektīvam, bērnu un jauniešu sporta skolai, tehniskajam personālam un kultūras darbinieku saimei par kopīgu dalību
svētku rīkošanā! Paldies arī atsaucīgajiem un aktīvajiem
svētku apmeklētājiem - jūs šo pasākumu padarījāt vēl krāšņāku un sirsnīgāku!
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvadības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
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Aicinām piedalīties akcijas “Lielā Talka” apkārtnes
sakopšanas talkās Preiļu novada teritorijā

30. aprīlī, jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka, kuras ietvaros
ikviens iedzīvotājs ir aicināts veikt atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas
darbus. Līdzīgi kā pērn, talkotājiem ir iespēja piedalīties SOLO (tai skaitā DUO un
Ģimenes) talkā un vākt atkritumus individuāli, kā arī organizēt publiskās talkas.

nogriezt krūmāju, kas nosedz upes skaisto līkumu. Sagrābt lapas un veco zāli.
Talkotājiem jānodrošinās ar grābekļiem, laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un
apaviem.
• Galēnu parks - plkst. 10.00 talku rīko Galēnu kultūrvēstures biedrība. No
Galēnu muižas tiks izvākti atkritumi un parkā tiks grābtas vecās lapas.

Preiļu novadā šajā gadā talkotājiem būs plašas izvēles iespējas, kur doties un pielikt
savu palīdzīgo roku vides sakārtošanā. Vēlamies atzīmēt, ka dažādi labiekārtošanas un
vides uzlabošanas darbi ar pagastu pārvalžu un iedzīvotāju iniciatīvu notiks arī pirms
noteiktā oficiālā Lielās Talkas datuma. Jau šobrīd vairākos pagastos notiek, piemēram,
kapsētu un citu teritoriju sakopšana. Tāpat arī novada izglītības iestādes mācību procesa
ietvaros veiks dažādas sakopšanas aktivitātes.

• Silajāņu ciemats – centra un apkārtnes sakopšana, atkritumu vākšana.
• Stabulnieku ciemats - centra un apkārtnes sakopšana, atkritumu vākšana.
• Ceļa posms Vecvārkava – Mazkursīši – aicina biedrība “Jaunvide”. Tikšanās
plkst. 9.00 stāvlaukumā pie Vārkavas muižas pils. Ja talkotāju būs daudz un
darbs ātri veiksies, ceļa posms tiks pagarināts. Droši var pievienoties visi interesenti! Pēc talkošanas būs kopīgs pikniks.

30. aprīlī publiski pieteiktās Lielās Talkas vietas Preiļu novadā:
• Ebreju kapi /Preiļu pilsēta/ - pulcēšanās uz plkst. 10.00. Tiks grābtas pērnās
lapas un tīrīta kapsētas teritorija.
• Garāžu labiekārtošanas darbi /Andreja Upīša iela 6 B, Preiļi, Preiļu pilsēta/ - tiks veikti garāžu teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi, kā arī
Preiļupes krasta zonas sakārtošana pie garāžām.
• Preiļu muižas komplekss un parks - aicina Nature`s Sunshine Latvija Latgales
partneru komanda.
• Riebiņu vidusskolas teritorija /Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts/ kopīgi grābsim pērnās lapas, atsvaidzināsim skolas puķu dobes, iztīrīsim ceriņu
krūmus un sakārtosim skolas sporta laukumu.
• Feimankas upes posma sakopšana /pulcēšanās plkst. 9.00 pie Moskvinas
kapsētas/ - sakopsim Feimankas upes krastu no Moskvinas tilta līdz Feimankas
ūdenskrātuvei un Preiļu pagasta kapsētas. Talkas noslēgumā sabiedriskais centrs
“Līči” pacienās ar siltu zupu.
• Geļenovas parka labiekārtošana /Geļenova, Rušonas pagasts/ - Geļenovas
parka pastaigu takas labiekārtošanas darbi.
• Vanagu draudze /Vanagi, Upmalas pagasts/ - talka tiek rīkota ar mērķi sakārtot ilggadēji uzkrājušos atkritumus draudzes kapsētā, kā arī labiekārtot atkritumu
šķirošanas vietu.
• Lielais Ostrovas ezers /Silajāņu pagasts/ - Lielā Ostrovas ezera publiskas peldvietas sakārtošana, krūmu griešana, apkārtējās teritorijas sakopšana.
• Kovaļevsku piemiņas vietas kopšana /Zaķīši, Vārkavas pagasts/ - Zaķīšos
dzimušo zinātnieku, brāļu Kovaļevsku, piemiņas vietas kopšana: lapu nogrābšana, augsnes uzrušināšana, stādījumu atjaunošana, atkritumu savākšana.
• Vārkavas koka baznīcas piemiņas vietas sakopšana /Upmala, Upmalas
pagasts/ - talkas laikā notiks vecās Vārkavas koka baznīcas piemiņas vietas sakopšana (aiz baznīcas dārza). Lai sakoptu teritoriju, nepieciešams novākt vecos,
lūzušos zarus, sagrābt teritoriju, savākt atkritumus, izveidot akmeņu krāvumu, lai
nostiprinātu piemiņas vietu, kā arī plānots ierīkot soliņu.
• Talka Rimicānu PII teritorijā /Rimicāni, Rožkalnu pagasts/ - aicina biedrība
“Dzintars 2007”. Talkas laikā tiks sakopta Rimicānu PII teritorija - grābtas lapas,
novākti kritušie zari, labiekārtotas puķu dobes un izzāģēti nokaltušie zari.
• Talka Salas pamatskolas iekšpagalmā /tikšanās plkst. 10.00/ - talkas laikā tiks
atjaunota liepu aleja gar skolu, vākti atkritumi. Tiks atklāta atjaunotā Smelteru
pietura un būs iespēja cienāties ar siltu tēju.
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Aglonas pludmale un estrāde, tai piegulošā teritorija - sakopšanas un labiekārtošanas darbi, Cirīša ezera krastmalas sakopšana.

Aglonas bazilikas svētavots un Egles ezers - Herbalife partneru komanda
aicina uz teritorijas sakopšanu, caurteces gultnes un krastmalas sakopšana līdz
Cirīša ezeram. Aicināti piedalīties visi talkot gribētāji, vēlams līdzi ņemot savus
darba instrumentus.
Tāpat ir iespēja talkot individuāli (“SOLO” talka) sev ērtā publiskā vietā bez talkas
saskaņošanas ar pašvaldības koordinatoru. Savu SOLO talku aicinām reģistrēt talkas mājaslapā www.talkas.lv SOLO talku kartē. Talkas maisus būs iespējams saņemt “Rimi”
veikalos visā Latvijas teritorijā, kā arī vēršoties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pie komunālās daļas vadītājas (Diāna 26438147).
•

Lūdzam ņemt vērā, ka centralizēta atkritumu savākšana tiks nodrošināta TIKAI no oficiāli reģistrētajām vietām (arī SOLO vietām) un nodošanai savākti tiks
tikai talkai paredzētajos baltajos maisos vāktie atkritumi.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Lielās Talkas Preiļu novada koordinatoru Kristapu Urču, zvanot pa tālr. 26333038.
Konteksts:
Lielā Talka ir lielākā
Latvijas
nevalstiskā
kustība, kas balstās uz
brīvprātīgu
līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās
Talkas kustības pamatā
ir gudri organizēta sabiedrības iesaiste, iekļaujot
visas pašvaldības, skolas,
biznesa jomas partnerus,
medijus, diasporas organizācijas, un, protams,
pats galvenais – katru atsaucīgo talcinieku!

• Riebiņu parks /Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu pagasts/
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

• Raiņa muzeja teritorijas sakopšana /Jasmuiža, Aizkalnes pagasts/ - talkas
dienā sakopsim pasakaini skaistu saliņu Raiņa muzeja “Jasmuiža” teritorijā.
Plānots sagabalot (vajadzīgs zāģis un vīru spēks!), novākt nokritušos kokus,

Stājušies spēkās Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 2022/14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas”
Preiļu novada dome 31. marta domes sēdē
apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 2022/14
”Preiļu novada pašvaldības nodevas”.
Saistošie noteikumi nosaka nodevu par pašvaldības
domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu, nodevu par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, nodevu par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka nodevas samaksas kārtību un
personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas.
Nodevas likmes par pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu ir:
Domes komiteju un komisiju dokumenti:
• Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai
2,00 euro.
• Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai 7,00 euro.
• Domes izstrādāta dokumenta noraksts vai apliecināta kopija 3,00 euro.
• Raksturojums vai rekomendācija 3,00 euro.
Dzimtsarakstu nodaļas dokumenti:
• Dzimšanas, miršanas, laulības reģistra ieraksta ap-

liecināta kopija 5,00 euro.
• Izziņa no dzimtsarakstu nodaļas arhīva 5,00 euro.
• Izziņa “dzimtas koka” veidošanai (par vienu arhīva
vienību) 5,00 euro.
Dokumenti no domes arhīva:
• arhīva izziņa (t.sk. izziņa par reģistra neesamību arhīvā); 3,00 euro.
• arhīva dokumentu atvasinājumi (izraksti, noraksti,
apliecinātas kopijas): 3,00 euro.
No nodevas samaksas atbrīvo: Preiļu novada
pašvaldības iestādes; trūcīgas un maznodrošinātas
personas; 1. grupas invalīdi; politiski represētās personas.
Lai iepazītos ar visu nodevu objektu likmēm,
aicinām apmeklēt Preiļu novada pašvaldības mājaslapas (www.preili.lv) sadaļu “Saistošie noteikumi”, tāpat ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties klātienē pašvaldības centrālajā
administrācijā Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai pagastu pārvaldēs.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, savu spēku zaudē bijušo novadu saistošie noteikumi:
• Aglonas novada domes 2009. gada 29. jūlija sais-

•

•

•
•

tošie noteikumi Nr. 3 “Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”. 17.2. Aglonas novada domes
2010.gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2
“Par pašvaldības nodevām Aglonas novadā”.
Riebiņu novada domes 2007. gada 14. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 “Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu Riebiņu novada
domē”.
Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta
saistošie noteikumi Nr. 10 “Pašvaldības nodevas”.
17.5. Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 2009/4 “Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā”.
Vārkavas novada domes 2002. gada 14. maija
saistošie noteikumi Nr. 6 „Vārkavas novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.
Vārkavas novada domes 2012. gada 23. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 46 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša
rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
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SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās mantas
(transportlīdzekļu) atsavināšanas izsoli

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās mantas
(transportlīdzekļu) atsavināšanas izsoli. Izsoles objekti:
Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura
zīmi T3884LC, izlaiduma gads 1989, motora jauda 60
ZS. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu
traktora novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu.
Izsoles nosacītā cena – EUR 1540.00 (viens tūkstotis
pieci simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;
Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura
zīmi T3886LC, izlaiduma gads 1990, motora jauda 60
ZS. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu
traktora novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu.
Izsoles nosacītā cena – EUR 1540.00 (viens tūkstotis
pieci simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;
Kravas automašīna ZIL 431412, ar valsts
reģistrācijas numura zīmi BZ5039, izlaiduma gads
1989. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022.
veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu
novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 742.00
(septiņi simti četrdesmit divi euro un 00 centi) bez PVN
21%;
Kravas automašīna ZIL 431412, ar valsts
reģistrācijas numura zīmi CZ5841, izlaiduma gads
1989. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022.
veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu
novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 2816.00
(divi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 00 centi)
bez PVN 21%;
Kravas automašīna ZIL 45021, ar valsts reģistrācijas
numura zīmi BZ1578, izlaiduma gads 1987. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 1880.00 (viens tūkstotis astoņi
simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;
Kravas automašīna ZIL 130, ar valsts reģistrācijas

Pašvaldībā

numura zīmi PO1268, izlaiduma gads 1979. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 2323.00 (divi tūkstoši trīs simti
divdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Ceļa tīrītājs ar dīzeļdzinēju Ravo, iekārtas modelis
5000 COMPACT, izlaiduma gads 1990. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 826.44 (astoņi simti divdesmit seši
euro un 44 centi) bez PVN 21%.

Kravas automašīna ZIL 130, ar valsts reģistrācijas
numura zīmi BH8093, izlaiduma gads 1982. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 1670.00 (viens tūkstotis seši simti
septiņdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Ceļa veltnis ar dīzeļdzinēju Compacteur, iekārtas
modelis Sonacom Da30, izlaiduma gads 2002. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 661.16 (seši simti sešdesmit viens
euro un 16 centi) bez PVN 21%.

Kravas automašīna Mercedes Benz 2426, ar valsts
reģistrācijas numura zīmi HB9356, izlaiduma gads
1991. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022.
veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu
novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 3781.00
(trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 00
centi) bez PVN 21%;
Mikroautobuss Opel Movano, ar valsts reģistrācijas
numura zīmi JS2058, izlaiduma gads 2003. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu transportlīdzekļa
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 380.00 (trīs simti astoņdesmit euro
un 00 centi) bez PVN 21%;
Vieglā automašīna VW Passat Variant, ar valsts
reģistrācijas numura zīmi JJ5199, izlaiduma gads 1992.
Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu
transportlīdzekļa novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas
aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 203.00 (divi simti trīs
euro un 00 centi) bez PVN 21%.
Pārvietojamais metināšanas ģenerators, iekārtas
modelis ADB-3122U1, izlaiduma gads 1989. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 208.26 (divi simti astoņi euro un
26 centi) bez PVN 21%.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina
lauksaimniekus pieteikties plēvju izvešanai

Pārvietojamais kompresors ar benzīndzinēju
ZIF, iekārtas modelis 55 VM, izlaiduma gads 1991.
Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022.
veiktu iekārtas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas
aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 485.95 (četri simti
astoņdesmit pieci euro un 95 centi) bez PVN 21%.
Transportlīdzekļi un iekārtas ir apskatāmi un detalizēta
informācija par katra transportlīdzekļa un iekārtas
tehnisko stāvokli ir pieejama darba dienās SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” adresē Rīgas iela 4, Preiļi, apskates laiku
vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar
uzņēmuma Transporta daļas vadītāju Edmundu Ķiršu, tālr.
26404165. Apskatē un izsolē var piedalīties personas ar
sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu vai testēšanas rezultātu.
Pieteikumu dalībai izsolē un atsavināšanas izsoles
noteikumos noteiktos dokumentus un maksājumu
apliecinājumus jāiesniedz līdz 2022. gada 11. maija
plkst. 12.00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” lietvedei
Liepu ielā 2, Preiļos (2. stāvā), tālr. 22047474.
Izsole notiks 2022. gada 12. maijā plkst. 10.00 SIA
“PREIĻU SAIMNIEKS” telpās Rīgas ielā 4, Preiļos
(telpa tiks precizēta). Izsoles veids – atklāta mutiska
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 50.00 EUR.
Izsoles noteikumi un pieteikums dalībai izsolē ir
izvietoti pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un SIA
“PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā www.preilusaimnieks.lv.

Preiļos atgriežas pavasara
uzkopšanas talkas privātmājām
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa 7. maijā
un 14. maijā rīkos pavasara uzkopšanas talkas privātmājām Preiļos, kurām ar
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ir noslēgts līgums par individuālā 240 litru sadzīves atkritumu konteinera izvešanu.
Pavasara uzkopšanas talka dos iespēju privātmāju iedzīvotājiem bez maksas
atbrīvoties no dārza atkritumiem (lapas, zari, saknes u.tml.) un lielgabarīta atkritumiem (nolietotā sadzīves tehnika, vecās mēbeles), par kuru izvešanu ārpus talkas ir
jāmaksā. Tiks izvesti arī otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi – makulatūra, plēves,
dienasgaismas spuldzes, burkas, pudeles un logu stikls (stikla lauskas nedrīkst jaukt
kopā ar citiem atkritumiem!).
Talkas norises galvenais noteikums ir tāds, ka iedzīvotājiem pašiem talkā
jāpiedalās un jānāk palīgā savus atkritumus iekraut. Ielu malās atstātie atkritumi
netiks izvesti. Ja tomēr nav iespējams būt mājās, lūgums sazināties ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļu un pieteikt atsevišķu izvešanu.
Iepriekš zvanīt tiek aicināti arī seniori un cilvēki, kam veselības stāvokļa dēļ būs
nepieciešama palīdzība atkritumus iekraut piekabēs.
Grafikā katrai ielai atvēlēta tikai pusstunda, un, ja atkritumu ir sakrājies ļoti
daudz, labāk neaizkavēt talkas grafiku, bet sazināties ar Atkritumu apsaimniekošanas daļu un vienoties par atsevišķu izvešanu.
Vairāk informācijas, zvanot Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa
tālr. 29420721.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina Preiļu novada
lauksaimniekus līdz 31. maijam pieteikt lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanu.
Domājot par dabas resursu racionālu izmantošanu un taupīšanu, vienīgais pareizais
risinājums ir lauksaimniecības plēvju nodošana otrreizējai pārstrādei. Tā ir iespēja no plēvēm
atbrīvoties videi draudzīgā veidā! Atgādinām, ka plēvi aizliegts dedzināt, jo tādējādi gaisā
un ūdenī nonāk bīstami ķīmiski savienojumi, kā arī to nedrīkst izmest mežā vai aprakt – tā
praktiski nesadalās un tiek nodarīts būtisks kaitējums apkārtējai videi.
Otrreizējai pārstrādei var nodot:
•
•
•

skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves;
dārzniecībā izmantoto plēvi;
palešu plēvi.

Jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti, tām jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras u. c. piejaukumiem, tās nevar būt izmirkušas dubļos, sajauktas ar
minerālmēsliem vai ko citu!
Atgādinām, ka plēves visu gadu bez maksas var nodot Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos.
Sīkākas uzziņas un plēvju izvešanas pieteikšana, zvanot SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļai, tālr. 29420721.

7. maijs (sestdiena)
8.00 – 8.30 Kurzemes iela, Nākotnes iela,
8.30 – 9.00 Ludzas iela,
9.00 – 9.30 Atpūtas iela,
9.30 – 10.00 Cēsu iela,
10.00 – 10.30 Talsu iela,
10.30 – 11.00 Bērzu iela,
11.00 – 11.30 Liepājas iela,
11.30 – 12.00 Līvānu iela,
12.00 – 12.30 Skolas iela,
12.30 – 13.00 Varakļānu iela,
13.00 – 13.30 Bauskas iela,
13.30 – 14.00 Latgales iela,
14.00 – 14.30 Vidzemes iela,
14.30 – 15.00 Pļaviņu iela,
15.00 – 15.30 Zaļā iela,
15.30 – 16.00 Brīvības iela,
16.00 – 16.30 Aglonas iela,
16.30 – 17.00 Daugavpils iela,
17.00 – 17.30 Čakstes iela.

14. maijs (sestdiena)
8.00 – 8.30 Lāčplēša iela;
8.30 – 9.00 Celtnieku iela;
9.00 – 9.30 Lauku iela;
9.30 – 10.00 Tirdzniecības iela;
10.00 – 10.30 Rožu iela;
10.30 – 11.00 Viļānu iela;
11.00 – 11.30 Rēzeknes iela;
11.30 – 12.00 Jaunā iela;
12.00 – 12.30 Saules iela;
12.30 – 13.00 Dārzu iela;
13.00 – 13.30 Miera iela;
13.30 – 14.00 Kosmonautu iela;
14.00 – 14.30 Ziedu iela;
14.30 – 15.00 Jelgavas iela;
15.00 – 15.30 Kalnu iela;
15.30 – 16.00 A. Paulāna iela;
16.00 – 16.30 Sporta iela;
16.30 – 17.00 Liepu un Ventspils iela.
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Preiļu novada Tūrisma attīstības un
informācijas centra (TAIC) jaunumi

Sveiki! Mani sauc Līga Irbe. Esmu Preiļu novada
Tūrisma attīstības un informācijas centra (TAIC) vadītāja.
Vēlos jūs iepazīstināt ar tūrisma aktualitātēm.
Esam pabeiguši veidot TAIC kolektīvu. Apmeklētājus
Preiļos turpmāk sagaidīs Maira Šuksta. Tieši viņas rokās
būs TAIC sociālo tīklu un mājaslapas www.visitpreili.lv
administrēšana, apmeklētāju klātienē un attālināti konsultēšana. Savukārt Aglonā darbu uzsākusi Vita Vanaga.
Viņas pārziņā vairāk būs Aglonas puse, sākot ar apmeklētāju konsultēšanu līdz pat jaunu tūrisma maršrutu izstrādei. Darbu TAIC turpina Latvijā labi zināmā, vienīgā
dziedošā gide - Irēna Kjarkuža. Viņas vadītās ekskursijas
gan latviešu, gan krievu valodā pa Preiļiem un dziedājums
kapelā neatstāj vienaldzīgu nevienu.
Savukārt mani kā TAIC vadītāju varēsiet sastapt gan
Preiļos, gan Aglonā un, ja ir tāda nepieciešamība, arī citviet Preiļu novadā. Manā pārziņā vairāk būs TAIC administratīvā un tūrisma nozares novadā attīstības puse. Tādējādi mums ir izdevies apvienot vērtīgu pieredzi ar jaunām
zināšanām un degsmi, un tas ļauj ar cerību raudzīties uz
TAIC un visas tūrisma jomas novadā attīstību nākotnē.
No 2022. gada 1. aprīļa sociālajos tīklos darbojamies ar nosaukumiem “VisitPreiļi” un “VisitAglona”.
Kontu maiņa notika, pirmkārt, lai veidotu vienotu identitāti, jo Preiļu novada tūrismam veltītā mājas lapa saucas
www.visitpreili.lv, otrkārt, šāda prakse ir ne tikai Latvijā
(piemēram, VisitMadona, VisitKuldīga, VisitAlūksne), bet
arī pasaulē (VisitBerlin, VisitLondon, utt.).
Esam uzsākuši arī darbu pie abu TAIC telpu (Preiļos,
Aglonā) vizuālās atpazīstamības veicināšanas. Šobrīd
norisinās darbs pie Aglonas TAIC vizuālā logo dizaina izstrādes un cerams, ka jau maijā varēsim piedāvāt iepazīties
ar atjaunotu, modernizētu un apmeklētājiem daudz labāk
pamanāmāku TAIC Aglonā. Esam sagādājuši informatīvo zīmi par Wi-Fi internetu un viedais soliņš pie Aglonas
TAIC ir kļuvis par iecienītu vietu jauniešiem un, cerams,
kļūs par pieturvietu arī tālākiem viesiem.
Ir sākts darbs arī pie jauna novada bukleta. Līdz ar
novadu apvienošanu vecie bukleti vairs īsti neatbilst reālajai situācijai, turklāt daļa informācijas ir novecojusi. Šoreiz
vairāk vēlamies akcentēt pēdējos gados jaunizveidotos
tūrisma jomas pakalpojumus/produktus vai vietas. Tādēļ
ja esi kāds no jauniesācējiem tūrismā, esi mājražotājs/a,
vai esi atklājis kādu iepriekš mazzināmu vai nezināmu
vietu, lūdzu, piesakies TAIC un padalies, lai varam iekļaut
informāciju mūsu novada jaunajā bukletā.
Tāpat ir sākts darbs pie pastaigu maršruta izveides
Aglonā. Šobrīd apzinām objektus, to vēsturi, iespēju
robežās veicam to sakopšanu un plānojam maršrutu. Esam
saņēmuši sadarbības piedāvājumu arī no Līvānu novada nacionālajiem partizāniem veltīta maršruta izstrādē.
Lielāko daļu darba ir veikusi un veiks Līvānu puse, taču

arī mums, Preiļu novadam, ir ko darīt, piemēram, plānotā
maršruta teritorijā Preiļu novadā tikpat kā nav norāžu,
trūkst informācijas par atsevišķiem objektiem.
Jau pavisam drīz piedāvāsim tiešsaistē vai, izmantojot
kvadrātkodu, Preiļu novada viesiem aizpildīt anketu par
tūrisma pakalpojumu un produktu, un TAIC darba kvalitāti. Ar anketu palīdzību iegūsim pilnvērtīgāku un tūrisma jomai būtisku informāciju par tūristu, viņu izvēlēm un
vērtējumu Preiļu novada tūrisma jomā. Šī informācija būs
vērtīgs avots novada unikalitātes, identitātes apzināšanā,
tūrisma stratēģijas izstrādei un mārketinga aktivitāšu
plānošanai un veikšanai.
Brīdī, kad degvielas cenas neiepriecina, ceļotprieku var
gūt apceļojot arī savu novadu! Nobeigumā vēlos akcentēt
un izcelt dažus notikumus:
7. aprīlī durvis vēra kafejnīca “Somersēta”
(Somersētas ielā 36) Aglonā. Esiet laipni gaidīti novērtēt
ēdienkarti, interjeru, kā arī sekot līdzi jaunumiem facebook
kontā: https://www.facebook.com/somerseeta; Instagram
kontā: https://www.instagram.com/somerseeta_aglona/,
tālrunis uzziņām: 29119965, e-pasts: somerseeta@gmail.
com. Kafejnīcas komanda sola organizēt arī pasākumus!
Brauciet iemēģināt!
7.-8. maijā kopā ar citiem kolēģiem no Latgales
piedāvājam “EuroVelo11” Latgales posma atklāšanas
velobraucienu. Pirmās dienas posms: Krāslava–Aglona–Dagda (67 km), otrās dienas posms: Dagda–Kaunata–Rēzekne (58 km). Var braukt arī tikai vienu dienu.

Maršruta kopējais garums ir 125 km. Dalība pasākumā ir
bezmaksas, atsevišķa samaksa paredzēta par ēdienreizēm
un naktsmītni. Plānota arī velosipēdu transportēšanas organizēšana, tādēļ piesakies laicīgi. Maršrutu, nolikumu un
pieteikšanās anketu meklējiet: https://latgale.travel/eurovelo-11-velo-marsruta-atklasana/.
14. maijā norisināsies tradicionālā “Muzeju nakts”,
kurā piedalīsies arī Preiļu novada muzeji, sekojiet līdzi
informācijai. Tāpat 14. maijā viesu mājā “Pie Pliča”

Preiļos tiks atklāta fotogrāfa Jāņa Gleizda piemiņas
istaba, kurā apskatāmi Jāņa Gleizda darbi un fotogrāfijas no ģimenes arhīva, viņa pieraksti, personīgās
mantas u. c.

28. maijā dažādu konfesiju Preiļu novada dievnami ir pieteikuši līdzdalību “Baznīcu nakts” pasākumā.
Plašāka informācija par “Baznīcu nakts” programmu būs
atrodama mājas lapā www.baznicunakts.lv un sociālo tīklu
TAIC kontos. Starp citu, Vidsmuižas Svētā Gara Romas
katoļu baznīca ir atvērta katru dienu no 8.00 līdz 20.00.
Aicinu apmeklēt un aizvest turp savus viesus, pie reizes
aiziet uz Roberta Mūka muzeju (iepriekš gan piesakoties),
iziet “Filozofijas taku” un izstaigāt fantastisko Galēnu
muižas kompleksu! Pavasaris ir īstais laiks pastaigām
dabā!
Ikvienam veselību un ceļotprieku novēlot,
Preiļu novada TAIC vadītāja Līga Irbe

Preiļu novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu
komandas iesaistās iniciatīvā “KONTAKTS”
Ar mērķi stiprināt vispārizglītījošo izglītības iestāžu
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu attīstību, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas
2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā īsteno projektu
“Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu
projektu konkurss.
No 5. līdz 7. aprīlim Malnavas koledžā notika iniciatīvas “Kontakts” klātienes mācības, kurās piedalījās skolēnu
pašpārvalžu komandas (3 skolēni + skolotājs) no Preiļu
1. pamatskolas, Aglonas vidusskolas un Galēnu pamatskolas, bet 12.-14. aprīļa mācībās piedalījās Riebiņu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes komanda. Trīs dienu mācību
laikā bija iespēja padziļināti apgūt izvēlēto tēmu un piedalīties nodarbībās ar ekspertiem, novērtēt situāciju savā
izglītības iestādē, kā arī dalīties pieredzē un apmainīties ar
idejām, izstrādāt projekta pieteikumu.
Lūk, ko par mācībām Malnavas koledžā saka Preiļu
1. pamatskolas SP “Kompass” komandas dalībnieki:
Annija Akmentiņa (9.a) – “Pavadot 3 dienas Malnavas koledžā, es ieguvu daudz jaunu zināšanu par projekta
rakstīšanu, pilsonisko līdzdalību un kopumā sadarbību.
Man bija iespēja iepazīties ar citu skolu pārstāvjiem un
darboties kopā ar viņiem. Veicot aktivitātes, es negribot

mācījos, tas bija kas pilnīgi jauns un ļoti interesants. Šī
pieredze man noteiktu noderēs nākotnē.”
Andīna Anspoka (8.b) – “Es šajās trīs dienās iemācījos
ļoti daudz jaunu lietu, uzzināju jaunus vārdus un to nozīmi. Man ļoti patika pavadītais laiks Malnavā. Man patika
sadarboties, pildīt uzdotos uzdevumus ar citu skolu skolēniem, kurus es nepazinu. Bija ļoti interesanti.”
Beāte Cirša (7.b) – “Bija ļoti atsaucīgi vadītāji un apkārtējie. Es tiešām novērtēju zināšanas, ko ieguvu pa šīm
trim dienām, uzzināju daudz jaunas informācijas. Man ļoti
patika pavadīt laiku ar savējiem un citiem, iepazīt un izprast citus, uzzināt citu domas un ieteikumus.”
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes komanda uz Malnavu dosies 5. maijā. Savukārt, pieteikumu iesniegšana atbilstoši iniciatīvu projekta konkursa
nolikumam norit līdz 23. maijam. Katra skolēnu pašpārvaldes projektu ideja, kas uzvarēs konkursā, saņems līdz
1000 euro finansējumu tās īstenošanai, ko varēs uzsākt
augustā. Paralēli notiks arī tiešsaistes mācības par turpmākajiem projekta īstenošanas soļiem.
Paldies Preiļu novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderiem un skolotājiem–konsultantiem par izrādīto
iniciatīvu un dalību. Veiksmi projektu konkursā!
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune

Riebiņu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes komanda,
skolotāja Rita Pudāne
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Aizvadītas soļošanas un skriešanas sacensības
“Cīruļputenis-2022”

Līdz ar pirmajiem pavasara saules stariem, putnu
dziesmām, Preiļi, pēc divu gadu pārtraukuma 9. aprīlī
uzņēma dalībniekus soļošanas un skriešanas sacensībās “Cīruļputenis 2022”.
Šogad uz Preiļiem ceļu mēroja sportisti no Tukuma,
Rīgas, Madonas, Gulbenes, Dagdas, Jēkabpils, Ludzas,
Līvānu, Daugavpils, Rēzeknes novadiem un Rokišķiem
(Lietuva). Raiņa bulvārī varējām vērot vairāk nekā 40 soļotāju cīņu. Jaunie sportisti soļoja kopā ar Latvijas labākajiem – Ilmāru Saulgriezi, Madaru Liepiņu, Normundu Ivzānu. Septiņās vecuma grupās vīrieši un sievietes sadalīja 14
medaļu komplektus attiecīgās distancēs: 1, 2, 3, 5 un 10
km. Prieks vērot sportistu ziemā paveikto, īpaši priecāja-

mies par novadnieku panākumiem šajā disciplīnā. Uz goda
pjedestāla kāpa: Līva Jukša, Alise Čača, Sofja Kirillova,
Daniils Danilovs, Kirils Fadejevs, Braiens Multiņš, Dans Puduls, Miks Severīns Bernsons. Īpašs prieks par Normundu
Ivzānu, kuram izdevās ne tikai kāpt uz pjedestāla augstākā
pākāpiena, bet arī uzrādīt augstvērtīgu rezultātu 10 km soļojumā uz šosejas.
Skrējēju pulks bija nedaudz vairāk par 200 dalībniekiem. Skriešanā tika sadalīti 18 medaļu komplekti. 12.00
kā pirmie uzsāka cīņu zēni, jaunieši un vīri četrās dažāda
garuma distancēs (1, 2, 3, 4 apļi), bet pēc neilga laika jau
sieviešu kārtas pārstāves varēja doties savā skrējienā baudīt sauli, vēju un asfalta segumu 1, 2, 3 apļu distancē.

Lieldienu kross “Jasmuižā”
Lieldienu svinības un kross? Ar lielu prieku un īstā pārsteigumā jāatzīst, ka tā
ir ļoti veiksmīga kombinācija. 17. aprīlī Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu sporta skolu eksperimenta kārtībā
organizēja krosa skrējienu Lieldienu svinību vietā “Jasmuižā”.
Šogad piedāvājām 1500 m garu distanci pa Aizkalnes ieliņām. Krosa mērķis bija popularizēt skriešanu kā aktīvās atpūtas sastāvdaļu un, kā izrādījās, šai aktivitātei bija liela
piekrišana. Prieks par ģimenēm, kuras kā lietderīgāko
brīvā laika pavadīšanas veidu izvēlējās skrējienu. Dalībnieku skaits pārsniedza
60 no kuriem divas trešdaļas
– zēni un meitenes vecumā
no 5 līdz 12 gadiem. Lieki
piebilst, ka kopā ar jaunajiem skrējējiem to darīja arī
vecāki un vecvecāki ārpus
sacensību protokola. Kā
pirmie distanci veica titulētākie novadnieki – Andis
Briška un Natālija Krupina,
kuri jau ir kļuvuši par pirmā
mēroga zvaigznēm skrējēju
vidū. Pasākuma fotogrāfijas
un skrējiena rezultātus varat izpētīt BJSS mājaslapā
(pbjss.edu.lv). Apsveicam
visus dalībniekus un skaisto
medaļu ieguvējus!
Lielais pasākuma dalībnieku skaits liecina, ka
mūsu sabiedrība ir ļoti
sportiska un prot atpūsties
aktīvi. Ar nepacietību gaidīsim mūsu aktīvās ģimenes
uz Parka pusstundas skrēJaunāko meiteņu grupā skrējienā pirmo vietu ieguva
jienu 27. aprīlī!
aizkalniete Dārta Kalniņa, otro rīdziniece
Paula Liepiņa, trešo preiliete Melānija Krasnā
Preiļu BJSS komanda

Preiļu novada VĒSTIS

Sportā

Visus dalībniekus finišā sagaidīja sieriņš “Mazulis” no
AS “Preiļu siers”, ūdens no SIA “Zolva”, tēja no
35. Zemessardzes kājinieku bataljona. Soļotājus un skrējējus informēja un koordinēja R. Naglis, bet ar muzikāliem
priekšnesumiem sveica Oskars un Māris no grupas “Kingi”. Apskaņošanu veica J. Zieds-Ziediņš.
Protams, labākie sacensību dalībnieki tika sumināti ar medaļām un balvām, kuras sarūpēja Preiļu novada
pašvaldība sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu
sporta skolu (BJSS). Ar medaļām sacensības noslēdzās
vienpadsmit mūsu novadniekiem: Anastasijai Šromai,
Elizabetei Maijai Somei, Līgai Klibai, Ilzei Čamanei, Natālijai Krupinai, Raitim Valteram, Oļegam Furtikovam,
Andim Briškam, Aldim Pokšānam, Aivaram Žugrim un
Feoktistam Pušņakovam. Galvenajās distancēs – 4 apļi vīriešiem un 3 apļi sievietēm absolūtajā vērtējumā starp 1.
– 6. vietu ieguvējiem ar kausiem tika sumināti A. Briška,
I. Čamane un N. Krupina.
Saldās pārsteiguma balvas no SIA “Picu Bode” īpašniekiem saņēma: komanda no Jēkabpils kā viskuplāk
pārstāvētā (neskaitot vietējos sportistus), komanda no
Tukuma – kā vistālāk mērojošā ceļu, 35. Zemessardzes
kājinieku bataljons – kā izpalīdzīgākais kolektīvs un
Baložu-Loginu ģimene – kā atraktīvākā Tautas skrējienā.
Daudzi sacensību uzvarētāji uz mājām aizveda arī Preiļu
muižas kompleksa un parka darbinieku sagatavotās tējas.
Sacensības “Cīruļputenis 2022” notika projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Sīkāk ar rezultātiem un skrējiena mirkļiem fotogrāfijās
var iepazīties BJSS mājasapā (pbjss.edu.lv).
Paldies par profesionālo darbu sacensību organizēšanā
iesaistītajiem tiesnešiem, Preiļu Kultūras centram, Valsts
un Pašvaldības policijas darbiniekiem.
Paldies sportistiem, viņu vecākiem, vecvecākiem par
dalību sacensībās un cerēsim arī turpmāk tik lielā skaitā
redzēt visus nākamajās sacensībās.
Uz drīzu tikšanos!
Preiļu BJSS komanda

Preiļu novada VĒSTIS

Sabiedrībā
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Tiks īstenots projekts jaunatnes jomas stiprināšanai vietējā līmenī

Projekta “ČETRI STŪRI” mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi Preiļu
pašvaldībā, tostarp veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu un izglītojamo pašpārvalžu attīstību Preiļu pašvaldībā.
Projekta galvenās aktivitātes:
1. Projekta darba grupas tikšanās – Preiļu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu sadarbība.
2. Neformālās izglītības aktivitātes, apmācības skolu pašpārvalžu pārstāvjiem.
3. Preiļu novada pašvaldības Jauniešu domes izveide, apmācības.
4. Sešas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes mobilā darba ietvaros – dažādos pagastos
5. Diskusija/forums “Kafija ar politiķiem.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no
13 līdz 25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji.
Projekta ietvaros tiks iekļauti jaunieši ar ierobežotām iespējām, tiks veicināta jau-

niešu līdzdalība un darbība Preiļu pašvaldībā, tiks iesaistīti jaunieši, kuri dzīvo tālāk
no pakalpojumu centriem, tiks likti pamati mobilā/digitālā darba ar jaunatni izveidei
pašvaldībā, tiks organizēta un izveidota vienota izglītojamo pašpārvalžu darbība, izveidota Preiļu novada Jauniešu dome, jaunieši tiks motivēti un apmācīti. Rezultātā tiks
izveidota starpinstitūciju sadarbība.
Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1. aprīlim līdz 2022. gada 30. septembrim.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2021.-2023. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavojusi
projekta vadītāja
Sintija Ančeva

Krāsainu emociju pielietie svētki Dienas aprūpes centrā
Svētki ikreiz pienāk ātri. Darbu ir daudz, ideju vēl vairāk. Lai tās veiksmīgāk
realizētu, Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs ieslēdza savu
čaklāko režīmu. Šogad pucējām Lieldieniņu ne pa jokam! DACieši bija varen pacentušies, lai sev, saviem tuvākajiem un Labklājības pārvaldes ēkai dāvātu paštaisītas
svētku rotas. Vienojoties kopdarbos, radījām dažādās tehnoloģijās veidotus brīnumus.
Katrs savai ģimenei Lieldienu dāvanā pasniedza koši izrotātu olu kārbu, kurā
gozējās pašu krāsotās oliņas unn apsveikuma kartiņa.
Vēl tagad ienākot DAC, mūs sagaida pūpolu oliņas, lielākajā no tām, gozējas
saules dzeltens cālēns. Arī plaucētie bērzu un lazdu zari, rosina prātu uz siltām, vasarīgām emocijām. Zelmenis izstiepis savu zaļoksnu, glīti aug papjē mašē veidotajās
olu čaumalās. DAC organizētajā žagaru ligzdu darbnīcā, apmeklētāji jutušies kā putni agrā pavasarī, vijot savus mājokļus. Keramikas darbnīcā tapinātā bļoda Lieldienu
olām - pilna līdz ar maliņu. Neiztikt bez olu kaujām un jestrajām olu meklēšanas
sacensībām. Zaķis šogad pacenties - Lieldienas bijušas bagātas ar emocijām, jautrību
un saulainām dienām.
Pāršķirsim jaunu lappusi mūsu dzīves grāmatā- tuvojas mātes diena, un drīz jau
arī vasara ar saviem daudzajiem darbiem.
Lai mums visiem labs, izdevies šis atjaunošanās laiks!
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Dienas aprūpes centra vadītāja
Liene Gžibovska

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums
25. martā Galēnos

No traģiskās dienas, kas cilvēku sirdīs ierakstīta ar asarām, svešinieku lamām un šāvieniem, šķiršanos no tuvajiem
cilvēkiem un dzimtās zemes, Laiks likteņa grāmatā ir aizšķīris kalendāra lapas 73 gadu garumā. Izaugušas jaunas paaudzes, kuriem vēstures liecības jāsaglabā atmiņu stāstos par
zaudētajiem tuviniekiem, sāpēs par salauztiem likteņiem un
izpostītām dzīvēm. Vai to var aizmirst?
Šogad, 25. martā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Stabulnieku, Galēnu un Sīļukalna iedzīvotājiem
bija iespēja piedalīties piemiņas pasākumā, kuru ievadīja
dievkalpojums Vidsmuižas baznīcā, un vēlāk visus pulcēja Baltais Krusts – laikmeta griežos cietušo piemiņas vieta
Galēnos.
Krusts ir uzstādīts vietā, kur 1944. gadā padomju vietvalži nežēlīgi izrēķinājās ar tiem apriņķa iedzīvotājiem,
kuri nevēlējās pakļauties svešajai varai. Šis krusts ir kļuvis
par vietu, kur varam pulcēties Latvijas valsts svētku un atceres dienās, lai pieminētu mūsu tautas likteņgaitas un nevainīgi cietušos.
Pasākumā skanēja Sīļukalna sieviešu vokālā ansambļa
“Aicinājums” (vad. A. Solozemniece) dziedātās dziesmas
un pasākuma vadītājas Valentīnas Bogdanovas stāstījums,
kura laikā ikviens varēja izsekot notikumiem, kas risinājušies 1949. gada 25. martā, kad savu mokpilno ciešanu ceļu
lopu vagonos uz Krievijas Tālo Austrumu novadiem sāka
vairāk nekā 43000 Latvijas iedzīvotāji, starp tiem arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji.
Kuplā skaitā bija ieradušies vietējās Galēnu pamatskolas skolēni, kuri klausījās stāstījumā un guva priekšstatu par
baisajiem represiju laikiem, par to, cik viegli tika izpostītas
dzimtas, godīgus, strādīgus cilvēkus padarot par noziedzniekiem.
Vidsmuižas draudzes prāvests Aivars Kursītis aicināja
visus vienoties lūgšanā par tiem, kuri palika Sibīrijā uz mūžīgiem laikiem un par tiem, kuri atgriezās, par mieru pasaulē. Pieminot represētos, tika iedegtas svecītes un nolikti
ziedi.
Pasākums turpinājās Galēnu kultūras namā, kur visus
laipni uzņēma kultūras nama vadītāja Anna Vanaga. Te represētie un viņu tuvinieki dalījās atmiņās. Interesants un aizraujošs bija Gunāra Boltā (Stabulnieki) stāstījums par savu

mammu Emīliju, kuru vizuāli papildināja prezentācijas materiāli, ņemti no ģimenes albuma. Gunārs pastāstīja arī par
kaimiņu Izidora un Viktora Mičuļu likteņiem. Arņa Opolā
(Sīļukalns) stāstījums ļāva izsekot mammas Martas gaitām
Sibīrijā. Jāpiebilst, ka Arnis projekta “Mēs - Latvijas 100gadei” ietvaros ir apkopojis un izdevis atmiņu stāstījumu
“Sibīrija - daļa no dzīves”, kur varam lasīt Sīļukalna pagastā
dzīvojošo politiski represēto iedzīvotāju atmiņas.

Tika uzklausīti arī Olgas Ertes, Veltas Ignatjevas, Ritas Barkānes (Galēni) atmiņu stāstījumi.
Šīs atmiņas mums visiem savienoja pagātni ar tagadni
un nākotni, no daudziem atmiņu pavedieniem veidojas kopīgā – tautas atmiņa. Un to nedrīkstam aizmirst!
Sīļukalna bibliotēkas vadītāja
Maruta Beča,
foto autors Mareks Briška
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“Putnu dienu” ekskursija dabas liegumā “Lubāna mitrājs”
Nordplus projekta ietvaros
Šī gada 2. un 3. aprīlī Riebiņu vidusskolas 5a un
5b klases skolēni kopā ar klašu audzinātājām Rutu
Vjaksi un Innu Zenovjevu un projekta vadītāju
Arnitu Znotiņu devās vērot putnus dabas liegumā
“Lubāna mitrājs”. Pasākumu organizēja Lubāna
mitrāja informācijas centrs ( http://www.lubanamitrajs.lv/ ) “Putnu dienu” ietvaros, savukārt mums šī
nedēļas nogales aktivitāte tapa pateicoties Nordplus
Junior programmas projektam “Noķer mani, ja vari
– putnu stāsts”, projekta nr. NPJR-2020/10232.

Pirmajā dienā pēc izglītojošas lekcijas par putnu
dzīves paradumiem un putnu vērošanas pamatprincipiem, ar kuriem dalījās putnu vērotājs Rūdolfs Kroičs,
vērojām putnus pastaigājoties pa Lubāna mitrāja informācijas centra apkārtni. Guvām pirmos iespaidus un
mācījāmies skatīties un ieraudzīt putnus gan ar neapbruņotu aci, gan ar binokli. Pēc tam rokdarbu meistares
Antras Cimiņas vadībā tapa katram sava putnu figūriņa,
kuru veidojām un krāsojām “papjē-mašē” tehnikā. Izgatavotos darbiņus ņēmām līdzi uz mājām.
Svētdien devāmies aizraujošā putnu vērošanas ekskursijā ar autobusu apkārt Lubāna ezeram. Kopā ar mūsu
erudīto gidu, putnu vērotāju
Dagni Vasiļevski uzzinājām
daudz interesantus faktus un
apgāzām esošos mītus par putniem un to paradumiem, apstājāmies putnu vērošanas vietās,
ielūkojāmies ezera gājputnu
ikdienā, iemācījāmies uzmanīgi klausīties un saklausīt, jo
putnu vērošana prasa pacietību, uzmanību un spēju būt
kopā, tādējādi iegūstot neaizmirstamus mirkļus, jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas.
Dienu noslēdzām ar gardu

Izglītībā

siltu zupu brīvā dabā, pie kuras varējām dalīties pārdomās par redzēto un atmiņās paliekošāko. Mīļš paldies
jaukajiem dalībniekiem un atsaucīgajiem pasākuma organizētājiem, īpašs paldies Agnesei Krustei par sirsnīgo
uzņemšanu un iespēju atpūšoties arī izzināt un mācīties.
Ekskursija bija mūsu Nordplus – “putnu projekta”
vietējā mēroga aktivitāte. Riebiņu vidusskola ir vadošais projekta partneris ar 2 projekta partneriem no
Sankta Frans Skuli, Fēru salas un Puka kool, Igaunija.
Projekta īstenošanas periods saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem un vispārējās pandēmijas situācijas dēļ tika
pagarināts līdz 01.01.2023. Līdz tam plānotas 3 mobilitātes aktivitātes katrā partnervalstī. Projektu apstiprinājusi Augstākās izglītības padome Zviedrijā, Nordplus
Jauniešu izglītības apakšprogrammas “Mobilitātes aktivitātes” klašu apmaiņas (Nordplus Junior Mobility
activity, Class exchange) ietvaros un tas tapis ar Ziemeļu Ministru padomes piešķirto finansējumu 46 416.00
EUR un Preiļu novada pašvaldības atbalstu.
Vairāk informācijas un foto par projektu un tā aktivitātēm pieejamas Riebiņu vidusskolas mājaslapā
(riebinuvidusskola.lv).
Informāciju sagatavojusi
projekta vadītāja
Arnita Znotiņa,
RVSK skolotāja

Salas pamatskola piedalās Erasmus+ projektā, audzēkņi nesen atgriezušies
no projekta noslēguma pasākuma Islandē
Salas pamatskola no 2019. gada septembra piedalās Engaging Rural Youth
(ENGAGE) Erasmus+ projektā, kuru
plānots īstenot līdz 2022. gada vasarai.
ENGAGE projekta “Lauku jaunatnes
iesaistīšana” mērķis ir atbalstīt jauniešus
lauku kopienās četrās Eiropas valstīs – Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā – aktīvi
iesaistīties dažādu ar lauku attīstību saistītu
darbību īstenošanā un piedalīties turpmāko
lēmumu pieņemšanā savās kopienās.
2020. un 2021. gada laikā tika noorganizētas vairākas skolēnu tiešsaistes konferences,
kuru laikā visu četru valstu skolēni prezentēja
sevi, savu skolu, dzimto pilsētu un valsti pārējiem projektā iesaistīto skolu skolēniem.
ENGAGE projekta ietvaros ir izstrādāts
4 nedēļu mācību kurss, kas 2022. gada februāra un marta laikā tika izmēģināts ENGAGE projektā iesaistītajās valstīs Islandē,
Zviedrijā, Somijā un Latvijā.
ENGAGE projektu mācību kursa laikā
dalībnieki pārrunāja tēmas, kas saistītas ar
lauku attīstību un lauku kopienu atdzīvināšanu un ilgtspēju. Skolēni gan individuāli,
gan grupās strādāja pie savu ideju izstrādes, lai atbalstītu lauku attīstību un stiprinātu savas kopienas. Mācību kursa beigās šīs
idejas tika prezentētas vietējās kopienas ieinteresētajām pusēm, pašvaldības pārstāvjiem,
vietējām organizācijām.
Liels prieks, ka mūsu skolēnu domas un

idejas bija ne tikai uzklausītas, bet arī sadzirdētas. Pašlaik vietējās Smelteru kopienas
biedrība “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu
cimdiņš” raksta jaunu projektu, lai palīdzētu
īstenot vienu no jauniešu izteiktajām idejām
par jauniešu istabiņas paplašināšanu un uzlabošanu. Ja projekts tiks apstiprināts, tad
jau vasarā šī ideja tiks realizētā, kas apliecinās to, ka arī jauniešiem ir iespējas darīt
labas lietas savas kopienas attīstībā.
Kā noslēgums šim projektam bija brauciens uz Islandi. Aprīļa sākumā seši skolēni
un divi skolotāji no Salas pamatskolas devās
uz Islandi pie sadarbības skolas Nesskóli
pilsētā Neskaupstaður, kurā satikās visi ENGAGE projektā iesaistīto skolu skolēni no
Islandes, Zviedrijas, Somijas un Latvijas.
Nedēļu garais piedzīvojums bija pilns
ar neaprakstāmām dabas ainavām, ar dažādām radošajām nodarbībām, sadraudzības
vakariem, ekskursijām un kopā pavadīšanas brīžiem. Galvenajā noslēguma konferencē katrai valstij vajadzēja dalīties savā
projekta realizēšanas pieredzē un pārstāvēt
savu valsti, prezentējot tās nacionālos ēdienus, stāstīt un atbildēt uz neskaitāmajiem
jautājumiem par savu zemi Latviju. Kā arī,
pateicoties tam, ka Salas pamatskolas skolēni visi ir arī folkloras kopas “Dzeipureņš”
dalībnieki, tad tika izdejotas arī latviešu
tautas rotaļas un dejas. Zviedri, somi un islandieši ar lielu interesi un entuziasmu leca

līdzi mūsu tautas deju soļiem, kurus pacietīgi viņiem mācīja Salas skolas jaunieši.
Lai arī vecuma ziņā Salas skolas skolēni bija visjaunākie, tas netraucēja godam
pārstāvēt Latviju un iepazīstināt pārējās
valstis ar mūsu kultūru, tradīcijām, dabu un
ar lepnumu stāstīt par savu skolu.
Paldies Friends of rural development
Islandē, paldies mūsu sadarbības lauku kopienu skolai Nesskóli Islandē par sirsnīgo
uzņemšanu, paldies Anttolan yhtenäiskou-

lu un Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu Somijā, Montenova Montessoriskola
Zviedrijā un, protams, mūsu Salas pamatskolas skolēniem Amēlijai, Melānijai, Anetei, Jānim, Reinim un Marekam par uzdrīkstēšanos, drosmi un atsaucību.
Salas pamatskolas
skolotāja Irita Vaivode,
Salas pamatskolas ENGAGE projekta
pārstāve Kristīne Ķiuka

Vārkavas vidusskolā palīdz atnākt pavasarim
Vārkavas vidusskolā ir tāds ticējums: “Ja skolā
daudz rosīsies, tad pavasaris būs jo īpaši krāsains”.
Tad nu paši ar dažādām aktivitātēm krāsojam savas
dienas dažādās krāsās un arī priecājamies par savējo
veikumu.
Preiļu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē
Liliānai Gavarei (9. kl.) 2. vieta, Alisei Krūmiņai (8. kl.)
atzinība; matemātikas olimpiādē 6. klases skolēniem Ditai
Ruzģei 2. vieta, Austrim Vaivodam, Dominikam Kusiņam
3. vieta, Madarai Līgai Upeniecei atzinība, 7. klases Markusam Somam 3. vieta.
Preiļu novada skatuves runas konkursa laureāts ir Dominiks Kusiņš un atzinību ieguvusi Agija Lozda.
Pēc izciliem startiem Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā uz Valsts stāstnieku konkursu “Anekdošu vir-

pulis 2022” devās un titulu “Īpaši ekselentais smīdinātājs”
(1. pakāpe) ieguvuši Elvis Laganovskis un Mārtiņš Upenieks; “Ekselentie smīdinātāji” (1. pakāpe) ir Reinis Kancāns un Agija Lozda, “Lielās smīdinātājas” (3. pakāpe) ir
Signe Laganovska un Līva Vuškāne.
Akcijā “Tīrai Latvijai” ir nodoti 105 kg izlietoto bateriju.
Mūsu skolas kolektīvs atbalsta Ukrainu, veidojot kamuflāžas tīklus, zīmējot miera baložus. Skolēni arī iesējuši
saulespuķu sēklas, lai izaudzētu stādiņus, iestādītu tos skolas teritorijā un mājās.
Tagad skolēnu un viņu vecāku darinātajos būrīšos mitinās putni Vārkavas katoļu baznīcas dārzā, Vecvārkavas
parkā, SAC “Vārkava” un Vanagu IAC apkārtnes kokos.
2. klase apmeklējusi Vārkavas novadpētniecības muzeju un gleznu izstādi.

Krāsainība ienākusi skolā! Lieldienas gaidot, izrotāta
skolas apkārtne, klašu telpas, koridori.
Zaļajā ceturtdienā - Dienā bez skolas somas – visi
darbinieki un skolēni ieradās skolā ar neparastiem somu
aizstājējiem un ar ikdienā neierastu apģērbu. Bija patiesi
jautri!
Lieldienās notika tradicionālās izdarības: olu cīņas
un ripināšana, spēles, šūpošanās, mīklu minēšana, tautasdziesmu skandēšana.
Savu kārtu gaida Lielās talkas darbi, Mākslas dienas,
Mātes diena un citi interesanti notikumi. Un tad jau vasara
būs klāt!
Vārkavas vidusskolas Mediju pulciņa
dalībnieces Ance Jaudzema, Nikola Čaunāne,
pulciņa vadītāja Silvija Stankeviča

2022. gada aprīlis

Preiļu novada VĒSTIS

Preiļu novada kultūras pasākumi maijā
Preiļu novada kultūras centrs

Pelēču Kultūras nams

4. maijā 11.30 Preiļu novada KC āra terasē (sliktu
laikapstākļu gadījumā iekštelpās) svinēsim Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu!
Preiļu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās un
13.30 mūzikas grupas “Dabasu durovys” koncerts.
Šajā dienā uz galda klāsim balto galdautu, baudīsim
maizi ar medu, dzersim tēju un ēdīsim spēka putru.

21. maijā 19.00 Pelēču estrādē (sliktu laikapstākļu
gadījumā kultūras namā) vasaras sezonas atklāšanas
koncerts un balle.

No 5. maija līdz 12. maijam Fotokonkursa “Māmiņ, Tavā mīļumā es uzziedu!” fotogrāfiju izstāde
Riebiņu MJIC “Pakāpieni” brīvdabas viesistabā. Ieeja: bez maksas.
5. maijā Pērļu darbnīca 13+. Ieeja: bez maksas.

Vārkavas Tautas nams

31. maijā Brīvdabas viesistabas sezonas atklāšana.

14. maijā 20.30 Vārkavas brīvdabas estrādes atklāšanas koncerts. Muzeja nakts zupas baudīšana pie
ugunskura. Ieeja: bez maksas.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

20. maijā 19.00 Preiļu novada KC Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra jauniešu deju kopas “DANCARI” 25. dzimšanas
dienas koncerts.

Riebiņu Kultūras nams

14. maijā Nugzara Paksadzes personālizstāde “Saules iedvesmots” atklāšana.
14. maijā Vides stendizstāde “Trauslās vērtības.
Nosargāt”. Ieeja: bez maksas.

26. maijā 19.00 27. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla vieskoncerts. Informācija sekos.

7. maijā 17.00 Riebiņu KN Preiļu un Līvānu deju
apriņķa kolektīvu koncerts “Par bezgalīgo mīlestību…” Ieeja par ziedojumiem bēgļiem no Ukrainas.

29. maijs 14.00 Preiļos, Svētku laukumā
Pieneņpūku svētki Preiļu novadā 2021. gadā dzimušajiem bērniem. Sīkāka informācija sekos afišās.

7. maijā 22.00 Riebiņu KN groziņballe kopā ar
grupu “Mākoņstūmēji”. Galdiņu rezervācija tālr.
26832425. Biļetes cena 5.00 EUR.

29. maijā 16.00 Preiļu parka estrādē Latgales pūtēju
orķestru Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts.

27. maijā 19.00 Riebiņu parka estrādē Vasaras sezonas atklāšanas koncerts un balle. Ieeja koncertā bez
maksas. Biļetes cena ballē 5.00 EUR.

14. maijā Gostu sātā “Pie Pliča” fotogrāfa Jāņa
Gleizda piemiņas istabas atklāšana - akustiskais
koncerts.

Galēnu Kultūras nams

Vārkavas Novadpētniecības muzejs

4. maijā 14.00 Baltā galdauta svētki.
Amatiermākslas kolektīvu koncerts, Svētku zupas
vārīšana. Ieeja: bez maksas. Līdzi jāņem labs garastāvoklis un mazs groziņš.

14. maijā Vārkavas novadpētniecības muzeja Klēts
ekspozīcijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 Muzeju
nakts pasākums “Klētī kvieši, klētī mieži, Klētī visa
labībiņa”. Viktorīna “No graudiņa līdz maizītei”. Ieeja: bez maksas.

4. jūnijā 19.00 Preiļu parka estrādes atklāšanas koncerts un zaļumballe. Informācija sekos.

Aglonas Kultūras nams
4. maijā 16.00 pie Aglonas KN Baltā galdauta svētki. Grupas “Ginc un Es” koncerts.
Ieeja: bez maksas.
28. maijā 19.00 Aglonas brīvdabas estrādes atklāšanas koncerts un zaļumballe.
Biļetes cena 4.00 EUR.

Aizkalnes Tautas nams
14. maijā Aizkalnes pagastā Radošo aktivitāšu diena bērniem “Nāc uz manām trepēm spēlēties”. Pasākums tiks finansēts SIF un LV budžeta “Ģimenei
draudzīga pašvaldība” projekta ietvaros.
Ieeja: bez maksas.

Stabulnieku Kultūras nams
14. maijā 19.00 Stabulnieku KN VPDK “Stabulnieki” tradicionālais draugu kolektīvu sadancis. Ieeja:
bez maksas.
14. maijā 21.00 balle ar grupu “Gints&Es”.

Sīļukalna Kultūras nams
14. maijā 22.00 balle kopā ar grupu “Liepavots”.
Biļetes cena 8.00 EUR.

Rušonas Tautas nams
1. maijā 15.00 dziedošās Tihovsku ģimenes svētku
koncerts.Ieeja: bez maksas.
20. maijā 22.00 diskotēka. Biļetes cena 2.00 EUR.

IAC “Vanagi”
6. maijā 19.00 Mātes dienai veltīts sarīkojums –
teātra izrāde.Ieeja par ziedojumiem.

4. maijā plkst. 10.00
Preiļu Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas Romas katoļu baznīcā
svinīgais dievkalpojums par godu
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas svētkiem.

10. maijā 14.00 “Es mīlu Tevi, Latvija”
Latvijas kultūrizglītības iniciatīvas “Latvijas skolas
soma” ietvaros pasākums – dziesmu spēle 1. - 9.klašu skolēniem. Ieeja: bez maksas.
13. maijā 12.00 Galēnu pamatskolas skolēnu kolektīvs aicina uz “Ģimenes dienu” koncertu.
Ieeja: bez maksas.
28. maijā Vydsmuižas Svētā Gara Romas katoļu
baznīcā “Baznīcu nakts 2022”. Informācija sekos.
Ieeja: bez maksas.

Aglonas BJBLPC „Strops”
5. maijā radošā darbnīca. Ieeja: bez maksas.
27. maijā jauniešiem tikšanās ar Guntru Kuzminu
– Juknu grupas “Borowa MC” solisti. Ieeja: bez
maksas.

Preiļu novada jauniešu centrs “Četri”
7. maijā Jauniešu pārgājiens.Informācija sekos.
Dalība: bez maksas.
12. maijā tikšanās ar IZM un Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvjiem Preiļu novadā.
19. maijā 17.00 Kino vakars visai ģimenei.
Ieeja: bez maksas.

MJIC “Pakāpieni”
No 25. aprīļa līdz 2. maijam Māmiņdienas foto
konkursa bilžu iesūtīšana “Māmiņ, Tavā mīļumā es
uzziedu!”.

No 4. maija Mēneša priekšmets “Latvijai” pamatekspozīcijā “Muzeja stāsti Latvijai”.
No 14. maija Ukraiņu tekstiliju izstāde “Цiннiсть.
Vērtības”.

14. maijs 20.00 Vārkavas Tautas namā izstādes
“Daba. Portrets. Celtnes” un “Sievietes-pavarda
sargātājas vaļasprieki” apmeklējums. Tikšanās ar
darbu autoriem un koncerts. Piedalās Vārkavas pagasta vokālais ansamblis „Melodīvas”, „ Večerinkas
muzikanti”, senioru deju kopa „Odziņas”. Ieeja: bez
maksas.

Roberta Mūka muzejs Galēnos
No 5. maija visa mēneša garumā Ludviga Bērziņa
gleznu izstāde “Notvert netveramo”.
14. maijā Muzeju nakt “Iztēle ir realiztāte”
19:00 – 19:30 akcijas “Apceļo Latvijas pilis un
muižas 2022” atklāšana. (Akcijas norises laikā no
maija līdz septembrim, lai iegūtu atzīmi par Galēnu
muižas apmeklējumu, ir obligāti jāapmeklē Roberta
Mūka muzejs Galēnos).
19:30 – 20:30 iesēj saulespuķi mieram. Saulespuķu
sēšana muzeja teritorijā.
19:00 – 01:00 kopgleznas radīšana ar muzeja apmeklētājiem. Ieeja: bez maksas.
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas.
Aicinām sekot aktuālajai informācijai afišās un
www.preili.lv. Informējam, ka pasākuma laikā var
tikt veikta fotografēšana, video un/vai audio ieraksta
veikšana, nolūkā informēt sabiedrību par notikušo
sākumu. Iegūtie materiāli var tikt publicēti un/vai
translēti plašsaziņas līdzekļos, kā arī sociālajos tīklos internetā u.tml.

Preiļu novada pašvaldības apbalvojumi tiks
pasniegti rudenī
Informējam, ka ņemot vērā dažādus ārējos apstākļus, kas ilgstoši noteikuši dienaskārtību un arī šobrīd būtiski
ietekmē visas nozares, Preiļu novada pašvaldība apbalvojumus iedzīvotājiem par 2021. un 2022. gadu pasniegs
kopīgā pasākumā šī gada rudenī.
Kandidātu pieteikšana un vērtēšana notiks atbilstoši tam, kā noteikts izstrādātajos pašvaldības noteikumos
“Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināti ar Preiļu novada domes 2022.
gada 24. februāra lēmumu Protokols Nr. 6, punkts 25.§).
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības vietnē www.preili.lv, sociālajos tīklos vai informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Preiļu novada domes informatīvais izdevums “Preiļu Novada VĒSTIS”. Izdod Preiļu novada pašvaldība Raiņa Bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr.: 65322766.
Iespiests: SIA “Latgales Druka”, tirāža 8650 eks. Izdevumā izmantotas R. Klaucāna, I. Babres un publikāciju autoru foto. Izdevums internetā: www.preili.lv

