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Atklātā konkursā uz Preiļu novada
pašvaldības izpilddirektora amata
vietu izraudzīts Aigars Zīmelis

10. augustā Preiļu novada
domes ārkārtas sēdē amatā tika
apstiprināts Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors. Sēdē piedalījās 14 deputāti, no kuriem divi
balsojumā nepiedalījās, divi balsoja PRET, bet desmit ar balsi
PAR uzticēja izpilddirektora amata pienākumu pildīšanu Aigaram
Zīmelim.
Aigara Zīmeļa kandidatūra izpilddirektora amatam tik izvēlēta konkursa kārtībā. Saskaņā ar Latvijas
Republikā notikušo administratīvi
teritoriālo reformu un 2021. gada
29. jūlija Preiļu novada domes sēdes
grozījumiem amatu sarakstos –
Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Vārkavas novada pašvaldību izpilddirektoriem izsniegts darba uzteikums, pamatojoties uz darbinieku skaita
samazināšanu. Tika izsludināts konkurss uz jaunā Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amatu, bet neviens no bijušo pašvaldību izpilddirektoriem uz to nepieteicās. Dalībai uz vakanto vietu kopumā startēja
trīs pretendenti. Izvērtējot kandidātu pieteikumus un atbilstību konkursa nolikumam, tie tika aicināti uz konkursa otro kārtu – pārrunām.
Pārrunas rezultējās ar komisijas lēmumu izpilddirektora amatam virzīt
Aigara Zīmeļa kandidatūru.
Aigars Zīmelis ir izpelnījies iedzīvotāju uzticību un Preiļu novada
domē kā deputāts ievēlēts jau trešo reizi. Iepriekšējā Preiļu novada
domes sasaukumā pārstāvēja «Latvijas Reģionu apvienība» partiju, šī
gada vēlēšanu rezultātā ieguva deputāta mandātu no saraksta APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija «Latvijas Reģionu Apvienība»,
Jaunā konservatīvā partija. Jaunā Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors ir inženieris celtnieks ar specializāciju ainavu arhitektūrā, kuram
ir profesionālais redzējums un konkrēti priekšlikumi turpmākai novada
attīstībai. Aigaram Zīmelim ir iegūta vairāk nekā 25 gadu pieredze
uzņēmējdarbībā, vadot un koordinējot procesus dažādu nozaru biznesā.
Savu prasmju un zināšanu kapacitāti regulāri turpina attīstīt, piedaloties
sabiedriskās, politiskās aktivitātēs un starptautiskos pasākumos.
Apsveicam Aigaru Zīmeli, vēlam milzu enerģiju, izturību jauno
un atbildīgo amata pienākumu veikšanā!
Iepriekšējais Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis
Džeriņš nepieteicās konkursā uz amatu. Pašvaldība noslēdza vienošanos ar Aldi Džeriņu par darba attiecību izbeigšanu bez mēneša uzteikuma termiņa, lai centrālās administrācijas darbs netiktu vilcināts.
Esam pateicībā Aldim Džeriņam par ieguldīto darbu vairāku gadu
garumā Preiļu novada labā!
Laine Giluče,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Aicina pieteikties ģimenes ārstu un ārsta palīgu

Preiļu novada Galēnu pagasta Galēnos, Liepu ielā 2-19 (bijušā
M. Kroles Ģimenes ārsta prakse), ir piemērotas telpas ģimenes ārsta
prakses izveidošanai. Aicinām pieteikties ģimenes ārstu un ārsta palīgu.
Interesēties Galēnu pagasta pārvaldē, zvanot pa tālruni: 65329003,
28727124, e-pasts: galeni@riebini.lv

Labklājības ministrs darba vizītē
apmeklē Preiļus

5. augustā savā pirmajā reģionālajā vizītē
Preiļus apmeklēja Labklājības ministrs Gatis
Eglītis. Vizītē piedalījās arī ministra padomniece
Anita Svece un Jaunās konservatīvās partijas
Latgales Attīstības centra vadītājs Guntis Rasims.
Jaunizveidoto Preiļu novadu pārstāvēja pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, Preiļu novada
domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Anita
Brakovska, Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Stare, pašvaldības deputāts Aigars Zīmelis, kā arī darbinieki,
kuru ikdiena saistīta ar sociālo jomu: Labklājības
pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos Anita Gāga, sociālās aprūpes centra «Aglona» vadītāja Inta Gžibovska un
projektu vadītāja Ingūna Barkeviča.
Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveidi Preiļu novadā,
ieskicēti galvenie jautājumi, kuru risināšana būs
aktuāla tuvākajā laikā, kā arī sniegts ieskats par deinstuticionalizācijas procesu – gan infrastruktūras
izveidi, gan pakalpojumu attīstību. Savukārt ministrs
iepazīstināja ar plānotajiem jauninājumiem, kas lielā
mērā skars sociālās aprūpes institūcijas un, pieļaujams,
pozitīvi uzlabos gan cilvēkresursu piesaisti šiem centriem, gan infrastruktūras izveidi ilgtermiņā.

Zinot, ka Labklājības ministrija ir kampaņas
«Cilvēks, nevis diagnoze» rīkotāji, kuras mērķis ir
mainīt sabiedrības nostāju attiecībā pret cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem, vizītes laikā kā ministrs,
tā viņa padomniece un domes priekšsēdētājs piedalījās
attīstošajā nodarbībā kopā ar Dienas aprūpes centra
(DAC) apmeklētājiem, izgatavojot dekorus no dabas
materiāliem. Bija patiess prieks vērot kopīgo darbošanos, kas, ticams, lauzīs stereotipus par šo mērķgrupu.
Tāpat viesi klātienē iepazina izveidoto āra infrastruktūru pie DAC – ministrs praktiski iemēģināja roku pie
sporta un vingrošanas iekārtas, bet ministra padomniece
kopā ar DAC apmeklētāju ieskandināja mūzikas instrumentus. Viesi iepazina arī DAC iekštelpas, gūstot patīkamu
pārsteigumu par DAC apmeklētāju radītajiem darbiem.
Tālākajā vizītes gaitā tika apmeklēti pakalpojumu
sniedzēji Līčos, iepazīstot grupu dzīvokļus, krīzes
centru un sociālās rehabilitācijas kabinetu. Daudziem
klātesošajiem tā bija pirmā reize, apmeklējot Līčus,
un bija iespēja pārliecināties par izveidoto pakalpojumu funkcionalitāti un infrastruktūras piemērotību
pakalpojumu sniegšanai, kur lielā mērā domāts arī
par vides pieejamības prasību ievērošanu.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora
vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Par Preiļu autoostas remonta un pārbūves darbiem

Preiļu novada domē jūlijā tika saņemta 138 novada
iedzīvotāju kolektīvā vēstule ar lūgumu sniegt informāciju par Preiļu autoostas remonta un pārbūves darbiem.
Preiļu novada pašvaldība, sagatavojot atbildi uz iedzīvotāju vēstuli, apkopoja informāciju par pilsētas centrā
(tajā skaitā autoostā) paveiktajiem un plānotajiem labiekārtošanas pasākumiem.

2020. gadā Preiļu novada dome teritoriju un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas budžeta ietvaros veikusi Preiļu
autoostas četru autobusu piestātņu kosmētisko atjaunošanu:
pārkrāsotas metāliskās konstrukcijas un solu koka konstrukcijas. Piestātņu jumtiem tika noņemts polikarbonāta segums,
tas notīrīts no organiskās nosēdumu un putekļu kārtas,
nomainītas atkritumu urnas, kā arī atjaunoti autobusu
sarakstu piloni (statīvi). Atjaunošanas darbus veica SIA
«Preiļu saimnieks». Kopējās darbu izmaksas – 1077,26 eiro
(ieskaitot PVN). Veiktie darbi bija nepieciešami novecojušo
elementu atjaunošanai autobusu piestātnēs un piestātņu
vizuālā tēla uzlabošanai, lai veidotu patīkamāku vidi iedzīvotājiem, kuri izmanto autobusu satiksmi.
Iedzīvotājiem arvien aktuālāks kļūst jautājums par Preiļu
pilsētas centra labiekārtošanu un Preiļu autoostas izskatu un
izvietojumu. Pašvaldība plāno sakārtot un uzlabot Preiļu
pilsētas centra teritoriju, kurā ietilpst arī autoosta un autoostas

laukums, ir izstrādāts jauns detālplānojums, ar ko jau ir iepazīstināti iedzīvotāji, interesenti to var apskatīt novada pašvaldības mājaslapā.
Ir veikta aptauja, kurā iedzīvotāji lūgti izteikt viedokli
un priekšlikumus par autoostas un laukuma labiekārtošanu,
iepazīstoties ar pārbūves skiču variantiem. Iedzīvotāju
sniegtie priekšlikumi ir apkopoti un konstatēts, ka lielākā
daļa aptaujas dalībnieku atbalsta nodomu pārbūvēt pilsētas
centru un pauž atbalstu izstrādātajai projekta vizualizācijai.
Kamēr notiek darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas teritorijas pārbūves un labiekārtošanas būvprojektu izstrādei, paredzēta pagaidu moduļu tipa ēkas novietošana pie esošās autoostas ēkas. Pagaidu ēka nodrošinās
iedzīvotājiem kases, uzgaidāmās telpas un labierīcību pieejamību līdz brīdim, kamēr tiks veikti esošās autoostas ēkas
pārbūves darbi.
Inta Klindžāne, Sanita Meļko
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Kampaņa «Cilvēks, nevis diagnoze»
Preiļos – ar aicinājumu kļūt redzīgākiem

10. augustā Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra āra aktivitāšu laukumā notika Labklājības ministrijas
(LM) deinstitucionalizācijas* (DI) projekta ietvaros rīkotās kampaņas «Cilvēks, nevis diagnoze»* Latgales plānošanas reģiona pasākums – kopīgs treniņš.
Dalībnieki – Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes
centra (izveidots DI projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» ietvaros) klienti (cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem) un darbinieki, Preiļu novada pašvaldības (tajā skaitā
Labklājības pārvaldes) un reģionālo mediju pārstāvji – pasākumu sāka
ar kopīgu iepazīšanās apli, atklājot cits citam savu šīsvasaras priekpilnāko pieredzi. Līdzīgi kā jau iepriekš notikušajos Zemgales un
Kurzemes plānošanas reģionu kampaņas pasākumos, arī Preiļos šā
draudzīgā loka atklātā un cieņpilnā saskarsme noteica cilvēcīgo un
neformālo toņkārtu, kādā savas uzrunas teica Labklājības ministrijas
Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts Guntis
Kaldovskis, Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita
Brakovska, Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos jautājumos Anita Gāga, deinstitucionalizācijas projekta «Deinstitucionalizācija Latgalē» vadītāja Ināra
Krūtkrāmele un Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska.
Savā uzrunā pasākuma un arī kampaņas būtību precīzi formulēja
Guntis Kaldovskis: «Nozīme patiešām ir tikai tam, kas mēs esam. Un
mūsu kā sabiedrības uzdevums ir iemācīties vispirms ikvienā cilvēkā
ieraudzīt cilvēku, un tikai pēc tam citādo vai atšķirīgo viņā. Ar kampaņas
starpniecību mēs gribam sniegt iepazīšanās un klātesamības sajūtu un
tādējādi veidot pieņemošāku un atvērtāku to sociālo telpu, kuru visi
kopā apdzīvojam. Iekļaujošāka un iejūtīgāka vide ir vienlīdz vajadzīga
mums visiem, un, iespējams, pirmām kārtām tieši mums, kādas diagnozes neskartajiem, lai mēs taptu labāki un redzīgāki.»
Līdzīgu domu pauda arī Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā
vietniece Anita Brakovska: «Mēs ilgu laiku dzīvojām «laimīgā» un
«skaistā» pasaulē, jo līdzcilvēki ar garīgu vai fizisku citādību bija
paslēpti aiz aprūpes institūciju un savu mājvietu sienām. Man ir patiess
prieks, ka šobrīd situācija mainās, ka mēs sākam atzīt: jā, mēs esam
dažādi, bet visi – cilvēki, un tāpēc sabiedrībai – vērtīgi un vajadzīgi.
Paldies šādai kampaņai, kas aicina uz šādu attieksmes maiņu, mudinot
vienu pusi nenovērsties, bet otru – nekaunēties».
Nekas netuvina vairāk un labāk kā kopīgas aktivitātes, tāpēc katrā
kampaņas «Cilvēks, nevis diagnoze» reģionālajā pasākumā tās ir svarīgākās. Šoreiz Latgalē – viesu un Dienas aprūpes centra klientu kopīga
vingrošanas nodarbība fizioterapeites Oksanas Kitajevas vadībā, bet
pašā noslēgumā – ābeles (tā simboliski atspoguļota arī Dienas aprūpes
centra logo) iestādīšana āra aktivitāšu laukuma zālienā. «Mēs esam
pārliecināti, ka viss, ko darām, nesīs augļus. Ka šie augļi būs – redzīgāka
un labāka sabiedrība,» uzsvēra centra vadītāja Liene Gžibovska.
Kampaņa «Cilvēks, nevis diagnoze» aptver visus piecus Latvijas
plānošanas reģionus (arī Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas) un
tiek atspoguļota medijos un sociālajos tīklos, sniedzot sabiedrībai iespēju
satikties ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, uzzināt daudzus
reālus un neizskaistinātus pieredzes stāstus. Cerams, kampaņa palīdzēs
paskatīties ar citām acīm uz tiem cilvēkiem, kurus liela daļa no
mums esam iepriekš izlikušies neredzam. Tāds arī ir šīs kampaņas
mērķis – pa īstam un ar sirdi ieraudzīt līdzcilvēkus, viņu intereses,
sapņus, ieceres un dzīves plānus, jo mēs visi esam viena sabiedrība,
visi kopā esam MĒS.

*Kampaņas «Cilvēks, nevis diagnoze» kopējais mērķis – sabiedrības
attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT),
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem, kā arī DI procesa norisi kopumā. Savukārt, reģionālo
pasākumu mērķis – vietējo kopienu izpratnes sekmēšana, sociālās
iekļaušanas veicināšana caur pozitīvas saskarsmes pieredzi.
* Deinstitucionalizācijas (DI) projekti ir pakalpojumu sistēmas
izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt,
nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.
DI projektu mērķis ir novērst situāciju, ka personai ir jāpārceļas uz
dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā
balstīti sociālie pakalpojumi.
Kampaņas atbalstītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas
sabiedrisko mediju – Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas – vienotais
ziņu portāls www.lsm.lv un Latvijas Televīzija.
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Pirmās Mājas kafejnīcu dienas
Preiļu novadā

No 13. līdz 14. augustam
notika Mājas kafejnīcu dienas
Viduslatgalē, tostarp – pirmo
reizi arī Preiļu novadā. Garšu
ceļojums jeb Mājas kafejnīcu
dienas šogad no jūlija līdz oktobrim notiek dažādās vietās
Latvijā – 32 apvidos. Tā ir iespēja apceļot Latviju, baudot īpašus
ēdienus, ko gatavojuši lauku
saimnieki, uz nedēļas nogali pārvēršot savu sētu mājas kafejnīcā
vai restorānā un galdā ceļot katrs
savu meistarstiķi – ēdienu, kas
ir pašu ģimenes un draugu iecienīts. Šogad Preiļu novadu šajā
garšu piedzīvojumā pārstāvēja
septiņas vietas, kas uz šīm dienām bija pārvērtušās par Mājas
kafejnīcām.
Raiņa muzeja «Jasmuiža» vadītāja Solvita Kleinarte stāsta, ka
interese bijusi negaidīti liela –
kafejnīcu «Jašys krostā» apmeklēja
54 dalībnieki, bet dažiem nācies
pat atteikt, jo nebija iepriekš pieteikušies un tik lielas ēdiena rezerves nebija sagatavotas. Cik kafejnīca varēja, tik uzņēma arī pēkšņos
apmeklētājus, bet turpmāk, ja notiks šāds pasākums, aicina apmeklētājus tomēr vismaz dienu iepriekš
veikt rezervāciju.
Vīna ielas kafejnīcu Saunas
pagastā apmeklēja ap 30 viesiem
gan no mūsu novada, gan Jēkabpils
un Daugavpils. Tālākais viesis bija
ieradies no Indijas. Viesus ar priekšnesumu priecēja Saunas pagasta
etnogrāfiskais ansamblis «Naktineica» un Jāzeps Skutelis, bija gan
apdziedāšanās, gan sadziedāšanās,
gan rotaļas. Kafejnīcas vadītāja
Daina Bogotā ar komandu degustācijai piedāvāja mājās ceptu maizīti, mājas sieru, mājas (lauku) torti. Kā saka kafejnīcas pārstāve
Marita Bogotā, tā esot lustīgi un
garšīgi pavadīta diena!
Viesu nama «Mežinieku mājas» saimniece Mārīte Mežiniece
stāsta, ka mazāk apmeklētāju bija
pirmajā dienā, taču otrajā (14. augusts) bijis ap 100. Jāteic, ka pasākuma laiks sakrita ar laiku, kad
Aglonā jau tradicionāli ir daudz
viesu, tādēļ 14. augustā Mājas kafejnīcā bijusi ļoti darbīga un spraiga diena.
Par apmeklētāju interesi, piedaloties šajā pasākumā pirmo reizi,
nesūdzas arī pārējās Mājas kafejnīcas novadā – viesu māja «Upenīte»
ar kafejnīcu «Mājās gatavots», z/s
Juri ar «Sieru garšotavu», viesu
māja «Aglonas Alpi» ar kafejnīcu
«Pie ezera», P. Čerņavska keramikas māja ar «Podnieka tējnīcu».

Vairums no šī gada novada Mājas kafejnīcām atzina, ka ar prieku
piedalījās šādā pasākumā un labprāt turpinātu šo tradīciju. Ir gūta
pieredze gan pašiem par savu darbošanos, gan apmeklētāju vēlmēm
un ieradumiem.
Preiļu novada TIC pateicas gan
viesmīlīgajām Mājas kafejnīcām
par jauko sadarbību šī pasākuma
veidošanā, gan apmeklētājiem par
lielo interesi.
Mājas kafejnīcu dienas notika
arī pateicoties LLTA «Lauku ceļotājs», Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kā arī Latgales
tūrisma asociācijai.
«Mājas kafejnīcu dienu» ideja
ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas
dienas notiek jau vairākus gadus,
un šis gads nav izņēmums. Igaunijā
«Mājas kafejnīcas dienas» notiek
vasarā un agrā rudenī dažādos reģionos un dažādos datumos, parasti nedēļas nogalēs. Igauņi aicina
viesus savās lauku sētās – uz mājas
kafejnīcām, kas ir atvērtas tikai tajā

konkrētajā dienā, dodot iespēju
nogaršot vietējos mājas ēdienus,
kas gatavoti no vietējām izejvielām. Citreiz maltītes tiek pasniegtas ļoti unikālās un mājīgās vietās, kur ikdienā nav kafejnīcas, piemēram, šķūņos. Katrā
reģionā, kur notiek «Mājas kafejnīcu dienas», ir iespēja atklāt dažādas unikālas kafejnīcas, kas ir
raksturīgas tieši šai vietai un kurās
tiek pasniegts ēdiens, pamatojoties
uz ģimenes receptēm. Vasara ir
labākais laiks, lai nogaršotu igauņu
mājās gatavotos ēdienus.
Visa informācija par vietām
Latvijā, dalībniekiem un ēdienkartēm katrā mājas kafejnīcā atrodama mājas lapā www.majaskafejnicas.lv , kur izvietota arī karte ar
«Mājas kafejnīcu dienām» noteiktos reģionos un datumos. Mājas
lapa tiek pastāvīgi papildināta ar
jaunu dalībnieku informāciju.
Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja
Foto: no dalībnieku fotoarhīva

Tiek veikti remontdarbi SIA «Preiļu slimnīca»
poliklīnikas teritorijā

Līdz ar remontdarbiem uz
laiku ir slēgta Poliklīnikas centrālā ieeja. Remontdarbu laikā
poliklīnikā var iekļūt izmantojot
ieeju, kas atrodas no poliklīnikas
iekšpagalma puses. Savukārt pacientiem ar bērnu ratiņiem un
cilvēkiem ratiņkrēslos, lai iekļūtu
poliklīnikā, nepieciešams izmantot uzņemšanas nodaļas ieeju.
Tāpat remontdarbu dēļ, kas
norit poliklīnikas teritorijā, ir veiktas izmaiņas arī vakcinācijas procesa norisē. Vakcinācijas punkts
šobrīd atrodas Poliklīnikā, 104.
kabinetā.
Atvainojiet par sagādātajām
neērtībām!
Kristīne Selicka,
SIA «Preiļu Slimnīca»
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Atjaunota Aglonas
vidusskolas dienesta viesnīca

Šī gada jūlijā noslēdzās Aglonas vidusskolas
dienesta viesnīcas pārbūves darbi. Projekta ietvaros
tika atjaunota ēka, pilnībā atjaunotas apkures,
ūdens un kanalizācijas, kā arī ventilācijas sistēmas,
uzlabots iekšējais plānojums un sakārtota apkārtēja vide.
Ēku paredzēts izmantot kā Aglonas vidusskolas
dienesta viesnīcu. Pēc jaunā plānojuma ēkā ir izveidotas 13 labiekārtotas istabiņas ar trīs gultasvietām,
tualeti un dušu. Būs pieejama virtuve. Pirmā stāva
divās telpās tiks izveidoti mājturības kabineti zēniem.
Celtniecības izmaksas kopā – 557 558,96 EUR
(no tiem 323 540,00 EUR ņemts aizdevums Valsts
kasē, pamatojoties uz MK noteikumiem «Noteikumi
par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai»).
Aglonas pagasta projektu vadītāja
Vija Čeirāne

Preiļu parkā uzstādīts muzikālais soliņš

Augusta sākumā Preiļu parkā uzstādīts soliņa
ansamblis, kas sastāv no koka sola un diviem āra
mūzikas instrumentiem.
Preiļu parks pamazām kļūst skaistāks, sakoptāks,
daudzveidīgāks un interesantāks. Lielākos un mazākos projektos pašvaldība mēģina piesaistīt finansējumu tā labiekārtošanai. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2024.–2020. gadam
projekta Nr. LV-RU-008 «630 verstis pilnas sajūtām»
ietvaros augusta sākumā Preiļu parkā pretī Ādama
un Ievas saliņas tiltam uzstādīts soliņa ansamblis, kas
sastāv no koka sola un diviem āra mūzikas instrumentiem – kajona un mazajām zvanu bungām.
Mazās zvanu bungas sastāv no sešām iestrādātām
«mēlēm» instrumentā, trīs savienojošiem statīviem un
pamata balsta. Zvanu bungas ir veidotas C mažorā pēc
senās skaņkārtas – pentatonikas. Uzsitot ar rokām ar
dažādiem stiprumiem, mainās arī skaņas intensitāte.
Kajons sastāv no ļoti izturīgas āra bungas- rezonējošas «kastes» – uz tās droši var sēsties un spēlēt
jeb sist pa to ar rokām, veidojot ritmiskas skaņas.
Abas muzikālās iekārtas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda, domātas brīvdabas apstākļiem visos
gadalaikos, un ir paredzētas spēlēšanai ar rokām.
Abām skaņas ir pieklusinātas, radot noskaņu, lai

Pašvaldības grants autoceļu
infrastruktūras uzlabošanas
darbi turpinās

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde
realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos» pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.
Projekta mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem inte-

netraucētu ne dzīvo radību apkārtējā ainavā, dīķī, ne
citus apmeklētājus. Aicinām saudzīgi izturēties pret
jaunajiem vides objektiem parkā!
Šis ir tikai viens no Preiļu novada pašvaldības ieguvumiem šajā projektā. Pasākumu apmeklētāji un
pašvaldības sociālo tīklu sekotāji noteikti būs pamanījuši, ka Preiļu pils Baltajai dāmai nu ir jauns, grezns
tērps. Tāpat šī projekta ietvaros ir iegādāti 19.gs. pietuvināti tērpi grāfa Borha un grāfienes attēlotājiem!
Lai gan 14. augustā projekts jau noslēdzās, sadarbības partnerus vēl ilgi vienos jauns izstrādātais tūrisma
maršruts. Dabas un kultūras cienītāji ir aicināti apmeklēt
vietas, kur vēstures elpa savijās ar Eiropas ārējo pierobežu, jaunā tūrisma maršrutā «630 sajūtu verstis».
Maršruts no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijas teritorijā
tālāk turpinās Krievijā līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā, apvienojot vienā sajūtu ceļā vietas, kuras vēl
nav daudz tūrisma ceļvežu apdziedātas un ļaužu uzmanības izlutinātas, taču ir neticami skaistas. Dažas no
tām zina vien retais, un tās sola izjust pirmatklājēja
prieku, kā arī vietējo cilvēku viesmīlību un šarmu. Tāpat
ir tapis iedvesmojošs maršruta video, noskaties te:
https://www.youtube.com/watch?v=zUC_ZChuO4Y&t=4s.
Ir izdots jaunā maršruta buklets, kas bez maksas pieejams arī Preiļu TIC.
Izbaudiet pastaigas Preiļu parkā, kā arī citu piļu
un muižu parkos, kas šī projekta ietvaros ir kļuvušas
vēl interesantākas!
Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild Preiļu novada TIC un tā var neatspoguļot
Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Programmas mājaslapa www.latruscbc.eu

resentiem, uzlabojot Galēnu pagasta grants seguma
autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot
apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību
lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.
Pašvaldība informē, ka autoceļu pārbūves darbi
Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļam Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 tiks pabeigti
2021. gada oktobrī.
Darbi objektā notiek projekta Nr. 19-03-A00702000078 «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 pārbūve»
ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 108 401,03 EUR,
no kurām ELFLA finansējums ir 57 791,43 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 50 609,60 EUR.
Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic
būvuzņēmējs SIA «Rēzeknes meliorators», līgumcena – 95 829,13 EUR ar PVN 21%, būvuzraudzību
veic SIA «RoadLat», kur līgumcena ar PVN 21%
ir 8 451,85 EUR, projektēšanu un autoruzraudzību
veic IK Metrs par kopējo summu 4 120,05 EUR ar
PVN 21%.
Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties
ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!
Inese Jakovele
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Jaunieši piesaista līdzekļus
savas organizācijas attīstībai

Jauniešu biedrība «Jaunvide» uzsākusi jaunu projektu organizācijas spēju stiprināšanai ar nosaukumu «Speram soli uz priekšu».
Tā īstenošanas laikā no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada janvārim
biedrības komanda izstrādās biedrības attīstības stratēģiju, apgūs
un ieviesīs savā darbībā efektīvas vadības principus, apgūs biedrības
pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes,
izplānos saimnieciskās darbības attīstības virzienus, rīkos saliedēšanās un komunikācijas uzlabošanas pasākumus biedriem un pieredzes apmaiņas tikšanos.
Kopējais projekta finansējums ir 11 000 eiro, no kuriem lielāko
daļu veido apmācību izmaksas. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu «Aktīvo iedzīvotāju fonds».
«Jaunvide» ir aktīvu Vārkavas puses jauniešu un sirdī jaunu cilvēku
apvienība, kura jau vairāk kā divus gadus īsteno dažādus izglītojošus
pasākumus skolēniem. Biedrība aicina doties pārgājienos, velobraucienos
un laivošanas piedzīvojumos pa bijušo Vārkavas novada teritoriju. Šoreiz
projekta tiešā mērķauditorija ir pati organizācija un tās divdesmit biedri,
nevis apkārtējā sabiedrība.
Pašlaik norisinās darbs pie biedrības attīstības stratēģijas izveides.
Septembrī jaunieši dosies komunikācijas veicināšanas pārgājienā ar
neformālās izglītības treneri Ievu Juhansoni. Pavisam drīz tiks uzsāktas
arī vadības prasmju pilnveidošanas nodarbības, tās vadīs pārvaldības un
pretkorupcijas eksperte, pasniedzēja un politiķe Inese Voika. Rudenī un
ziemā kopā ar uzņēmēju un kouču Dainu Einbergu organizācijas biedri
meklēs veidus, kā attīstīt biedrības saimniecisko darbību.
Vairāk par biedrību var uzzināt interneta vietnē jaunvide.lv un biedrības Facebook lapā.
Dagnija Dudarjonoka,
biedrības valdes priekšsēdētāja un projekta
«Speram soli uz priekšu» vadītāja

Uz laiku tiks slēgta
Aglonas stacijas dzelzceļa pārbrauktuve

VAS «Latvijas dzelzceļš» Sliežu ceļu pārvalde paziņo, ka Aglonas
stacijas dzelzceļa pārbrauktuve Nr. 346 (autoceļš P-62 Krāslava –
Preiļi – Madona) tiks slēgta remonta darbu veikšanai: 06.09.2021.
no plkst. 20:00 līdz 07.09.2021. plkst. 08:00, kā arī 07.09.2021. no
plkst. 20:00 līdz 08.09.2021. plkst. 08:00.
Apbraukšana tiks veikta caur dzelzceļa pārbrauktuvi «Apsāni» pa
autoceļu V-744 «Kastīre – Kategrade – Kapiņi». Sliežu ceļu pārvalde
atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Draudzes dārzs saules pusē

Preiļu novada domes finansētajā un nodibinājuma «Viduslatgales
pārnovadu fonds» organizētajā Mazo grantu projektu konkursā
«Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021» Latgales Pareizticīgo biedrības
projekts «Draudzes dārzs saules pusē» ieguva finansējumu 550,00
eiro apmērā. Ar Mazo grantu projekta palīdzību biedrības biedri
un brīvprātīgie paplašināja apstādījumu teritoriju un papildināja
to ar vērtīgiem ilggadīgajiem dekoratīvajiem augiem, kokiem un
košumkrūmiem.
Katru gadu biedrība un Aizkalnes pareizticīgo draudzes locekļi ziedo
ne tikai baznīcas uzturēšanai, bet cenšas sakopt arī kādu dievnama apkārtnes stūrīti. Baznīca kalpo kā patvēruma un saliedētības, labo nodomu
mājvieta, tāpēc pašas celtnes un tās apkaimes izskats biedrības biedriem
un draudzes locekļiem nav vienaldzīgs. 2020. gada pavasarī puķu
dobju iekopšanas talkas daudziem palīdzēja psiholoģiski atgūties pēc
Covid-19 ierobežojumiem. Laikā, kad tika noteikti distancēšanās ierobežojumi, sakopts dievnams un tā apkaime ļāva cilvēkiem stiprināt garu
un gūt iedvesmu.
Pareizticīgo baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, ko
apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī dievlūdzēji no tuvākām un
tālākām apkaimēm. Lai gan pareizticīgo dievnams nav iekļauts novada
tūrisma maršrutos, šeit bieži iegriežas arī tūristi. Tāpēc ir svarīgi, ka
apkārtējā teritorija ir apzaļumota, sakopta un kalpo kā Aizkalnes pagasta
un visa Preiļu novada vizītkarte. Blakus dievnamam atrodas sakopta
kapsēta, kurā izgriezti vecie koki, pie ieejas vārtiem sakuplojušas puķu
dobes un uzsākta apkārtnes labiekārtošana. Projekta rezultātā ciema
centrā pie Aizkalnes pareizticīgo baznīcas tapusi skaista un pievilcīga
atpūtas vieta ar puķu un košumkrūmu daudzveidību.
Projekta vadītāja Zoja Matvejeva

Aizvadīti skanīgi Preiļu pilsētas svētki
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A

r moto «Laiks vērot, laiks just un
baudīt!» Preiļu novads no 20. augusta līdz 22. augustam svinēja Preiļu pilsētas svētkus, aicinot iedzīvotājus un pilsētas viesus uz pilsētas 93. dzimšanas
dienas pasākumiem.
Piektdien, 20. augustā, svētku pasākumus
ieskandināja Preiļu parka festivāls, kas turpinājās arī otrajā svētku dienā. Skanēja Daiņa
Skuteļa dziesmas par ziediem un dabu,
gongu, čellu dueta un senās mūzikas instrumentu skaņas, varējām izmēģināt savus
talantus dažādās meistarklasēs, satikt parka
Balto dāmu, muižkungu Borhu ar grāfieni
un piedalīties interesantās nodarbēs.
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzejs piedāvāja apskatīt ekspozīcijas
«Muzeja stāsti Latvijai» un «Ozola stāsts»,
izstādi «Jānis Strupulis. Atskats», «Latvijas
diplomātijai un ārlietu dienestam – 100»,
aplūkot ekspozīciju «Mūžs virpas apļots» P.
Čerņavska keramikas mājā, ielūkoties Preiļu
muižas kapelā, atklātajā mācību krātuvē
parka vārtsarga namiņā, apskatīt vides stendizstādi «Ebreji Preiļos».
20. augustā Linu fabrikas teritorijā, 13th
Round Ghetto boksa kluba parkā, norisinājās
Preiļu jauniešu un pieaugušo zīmēšanas,
gleznošanas plenērs uz betona virsmām.
Veidojot radošu atmosfēru un košāku boksa
kluba parka vidi, savās vizualizācijās dalībnieki brīvi atspoguļoja tādas tēmas kā Preiļi,
sports - bokss, 13th round.
Piektdienas vakarpusē Preiļu parku pieskandināja pastaiga pa opermūzikas lappusēm, uz ko aicināja Latvijas Nacionālās
Operas un Baleta solisti Ilona Bagele, Inga
Šļubovska-Kancēviča, Andris Ludvigs,
Rinalds Kandalincevs un operas mūziķi.
Savukārt aktīvie un sportiskie iedzīvotāji piedalījās jautrā un muzikālā Velo reivā pa
Preiļu pilsētas ielām.
Otrā svētku diena iesākās ar Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Ārijs Vucāna
sveicienu pilsētas svētkos. Pašvaldības vadītājs aicināja novērtēt pilsētas skaistumu un
iepriekšējo paaudžu ieguldījumu Preiļu attīstībā un novēlēja ikvienam priecīgus svētkus.
Svētku dienas pasākumi pilsētas ielās turpinājās ar mājražotāju un amatnieku tirdziņu,
bet parku pieskandināja Muzeju ielas festi-

vāls «Starp muižu un baznīcu». Varējām
skatīt Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja un Panevēžas novadpētniecības
muzeja radošās nodarbības, baudīt Panevēžas
folkloras ansambļu «Raskila» un «Sierčikai»
muzikālos priekšnesumus, atmiņai no svētkiem paņemt līdzi savu foto, kas tika iemūžināta foto stendā «20. gs. sākuma preilietis».
Preiļu parks šī gada pilsētas svētkos
mutuļoja no ideju pārpilnības, no muzikālā
baudījuma un radošuma elpas. Rīta pusē uz
akciju «Troļļi pūš burbuļus Preiļu parkā»
aicināja Viduslatgales pārnovadu fonds.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola piedāvāja
zibakciju «Ziedu pušķis pilsētai» un jautru
saspēli «Pamēģini arī tu», savukārt Preiļu
novada bērnu un jauniešu centra svētku piedāvājumā bija radošās aktivitātes «Laika
nospiedumi. 25 iespējas!».
Latvijas Sarkanā Krusta biedrības Jaunatnes telts aicināja uz zināšanu atsvaidzināšana par pirmo palīdzību, bērniem bija
pieejamas spēles un krāsojamās grāmatas.
«Bibliopikniku» bija noorganizējusi Preiļu
Galvenā bibliotēka, bet jauniešu intrigu
izpelnījās Jauniešu centra «ČETRI» telts ar
spēlēm un akcija «Iekrāso Preiļu novadu».
Ģimenēm ar pašiem mazākajiem interesantu piedzīvojumu sagādāja Pastaigu taka
«Mazā stiprinieka piedzīvojumi», bet mākslas

baudītājus aicināja Mākslinieku darbu brīvdabas vasaras skvērs un Pop-up art tirdziņš.
Sportiskā dzīvesstila piekritēji varēja
baudīt Bērnu un jauniešu sporta skolas piedāvātās individuālās sporta aktivitātes vai
stadionā vērot futbola 2. līgas spēli starp
Preiļiem un Limbažiem.
Pirms vakara lielajiem koncertiem svētku
apmeklētājus uzrunāja Preiļu novada domes
priekšsēdētājs Ārijs Vucāns. Pašvaldības
vadītājs uzsvēra jauno posmu novada dzīvē,
jo Preiļu novadam pievienojušies Vārkavas,
Riebiņu novads un Aglonas pagasts. Atgādinot Valsts prezidenta Egila Levita teikto,
arī priekšsēdētājs atzina, ka mūsu valstī katrs
cilvēks ir nozīmīgs un svarīgs, un Preiļu
novads ir čaklu, darbīgu un patriotiski noskaņotu cilvēku novads. Neskatoties uz to, ka
pasauli jau divus gadus pārbauda jauns izaicinājums – globālā pandēmija, lauksaimnieki
strādā savās saimniecībās, sekmīgi turpina
darbu eksportējošie uzņēmumi, apstākļiem
pielāgojas pakalpojumu sfēra, izglītības
iestādes turpina izglītot mūsu bērnus. Īpašu
pateicību domes vadītājs izteica medicīnas
darbiniekiem par viņu nesavtīgo darbu un
ieguldījumu veselības aprūpē. Ārijs Vucāns
novēlēja preiliešiem veselību un atbildību
sabiedrības priekšā. Preiļi – tā nav tikai mūsu
kopējā dzīves vieta, tas ir visu mūsu kopējais
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projekts, kurā mēs katru dienu piedalāmies
un ieliekam savu artavu. Ja mēs gribam
dzīvot cienījamā novadā, tad tas būs tik stiprs
un tik labklājīgs, cik produktīvs būs mūsu
darbs.
Dienas noslēgumā īpaši pacilājošu muzikālu baudījumu sagādāja mūzikas grupas
«CARNIVAL YOUTH» sniegums kino dziesmu koncertsērijā «Naivais ku-kū» un mūzikas
grupa «MUSIQQ» Preiļu parka estrādē.
Vakara noslēgumā ikvienu atraktīvu preilieti
vai pilsētas viesi aicināja Diskoballe parkā.
Svētdienas rīts iesākās un diena turpinājās ar sportiskām aktivitātēm: norisinājās
Preiļu novada čempionāts pludiņmakšķerēšanā «Rīta cope» un Preiļu novada atklātais
turnīrs pludmales volejbolā.
Pilsētas svētku noslēgumā saņēmām svētību turpmākajiem darbiem svētku dievkalpojumā Preiļu Romas katoļu baznīcā un baudījām Skolotāju kora «Latgale» koncertu.
Visas Preiļu pilsētas svētku norises bija
bezmaksas, ko varēja apmeklēt, izbaudīt un
izjust ikviens iedzīvotājs un pilsētas viesis.
Nepieciešams bija tikai ievērot epidemioloģiskos drošības noteikumus, lai svētki būtu
izdevušies.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Riebiņi
svin!

Bērnības svētki, koncerti, šovs
un aktīvā atpūta – no 24. jūlija
līdz 8. augustam Riebiņos notika
dažādi vērienīgi pasākumi ar vienotu moto – Riebiņi svin!
24. jūlijā Galēnu parkā, 31. jūlijā Rušonas pagastā, 1. augustā
Riebiņu parkā un 7. augustā Sīļukalnā bērnības dabas takas izstaigāja
2015. un 2016. gadā dzimušie, lai
kopā ar vecākiem, krustvecākiem un
draugiem svinētu Bērnības svētkus.
Auto entuziasti ar Latgales retro ekskluzīvo spēkratu izstādi –
braucienu pa Riebiņu ielām varēja
iepazīties 31. jūlijā, bet jau nākamajā dienā pie multifunkcionālā
jauniešu iniciatīvas centra «Pakāpieni» muzikālā pastaigā, radot
romantisku atmosfēru, aicināja
Miks Dukurs.
II autorallijs «Astarte autopilots», kurš 7. augustā pirmoreiz
startēja no Preiļu novada domes,
nevis no Riebiņiem, pulcēja gandrīz 30 ekipāžas, kas varēja apceļot
apvienoto Preiļu novadu un sameklēt desmit pieturpunktus. Autorallija dalībniekiem bija nepieciešams parūpēties par radošu komandas un auto noformējumu, apmeklēt kontrolpunktus un izbaudīt
atraktīvus pārbaudījumus, kā arī
brauciena laikā vērtēt viesmīlīgāko
kontrolpunktu. Pateicoties atbalstītājiem, dalībnieki uzkrāja ne tikai
pozitīvas emocijas, bet arī saņēma

vērtīgas balvas: 1. vietai – 80l,
2. vietai – 70l, 3. vietai – 50l degvielas no Astarte Nafta, dāvanas
radošākajām komandām no a/s
«Preiļu siers», brīvdienu mājas
«Duni», glempinga «Malvīnes»,
Aivara Golubeva, Renāra Valdoņa
specbalva – relaksācija SPA kubulā, Agritas Zīmeles sarūpētais
«Primo KK» gardumu grozs, Jura
Vucāna sarūpētā specbalva, Sandas
Čingules-Vinogradovas sarūpētā
Preiļu pils specbalva, Intara Veiguļa sagādātā «Vicars» balva, Artūra Salinieka balva no autocentra
«Salinieki», Sanda Romanovska
sarūpētā veikala «Resurss Plus»
dāvanu karte, kā arī, protams, Preiļu novada domes un Riebiņu kultūras centra simpātiju balva. Sasniedzot finišu, gan dalībnieki, gan
skatītāji, kas nebija piedalījušies
autrorallijā, bet ieradās ar savām
automašīnām, baudīja lielisku autokoncertu kopā ar grupu «Oranžās
brīvdienas».
Svētku noslēdzošajā dienā ik-

viens tika aicināts apmeklēt dievkalpojumu Riebiņu Sv. Pētera un
Pāvila Romas katoļu baznīcā un
Daiņa Skuteļa koncertu, bet Riebiņu muižas parkā un stadionā noritēja amatnieku, mākslas un sajūtu
tirdziņš.
Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem, par brīnišķīgu svētku
kulmināciju parūpējās koncertspēle «Es mīlu Tevi, Latgale!» un tās
lieliskie viesmākslinieki: Jana Duļevska, Valters Krauze, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Māris Susejs un pavadošā grupa. Savukārt zināšanā un
minēšanā sacentās Preiļu novadā
zināmas personības, koncertspēles
komandu dalībnieki: Ārijs Vucāns,
Irēna Kjarkuža, Dainis Skutelis,
Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis
un Andris Baltacis.
Paldies visiem brīnišķīgajiem
svētku apmeklētājiem, kuri bija
kopā ar mums Riebiņos!
Rolands Naglis,
Riebiņu apvienības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciālists

Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagasta svētki

31. jūlijā un 1. augustā notika Vārkavas, Upmalas un
Rožkalnu pagasta svētki, uz kuriem tika aicināti teātra
mīļi un sportot gribētāji.
Vecvārkavas estrādē varēja skatīt Preiļu amatierteātra
komēdijas žanra izrādi «Visi radi kopā» (pēc Aivara Bankas
lugas motīviem) – kas notiek, ja uz kapusvētkiem kādās
mājās sabrauc visdažādākie radi no dažādiem sociālajiem
slāņiem. Izrādes sižets bija aizraujošs, spraigs un noturēja
uzmanību arī vismazāko skatītāju vidū. Pēc izrādes ikviens
tika aicināts uz retro mūzikas ballīti ar dīdžeju un producentu
Mart Inc.
Savukārt nākamajā dienā visi sporta un aktīvā brīvā laika
cienītāji tika aicināti uz sporta dienu Vecvārkavā. Dienas
garumā ikvienam bija iespējams sevi pierādīt volejbola turnīrā, metienos basketbola grozā, «vasaras biatlonā», spēkavīru
stafetē, šautriņu mešanā un «zivtiņu makšķerēšanā».
Zane Vucena, Vārkavas apvienības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pludmales laukumos savas kaislības

Laikā, kad copmaņi Preiļu parka dīķī steidza
vēl ko saglābt pēdējā stundā, pludmales volejbola
laukumos spēkiem sāka mēroties 10 vīriešu un 5
sieviešu šī sporta veida piekritēju komandas.
Dāmas sacentās, tiekoties katram pārim ar katru
un noskaidrojot labākos līdz uzvarai divos setos.
Spraigās cīņās sastapās mūsu pilsētas volejbolistes
jau ar spēļu pieredzi veterānu turnīros, kur izaicinājumu viņām meta mūsu jaunās paaudzes spēlētājas.
Lai arī visas cīņas bija gana spraigas, virsroku šoreiz
guva jaunības spars. Savas universālās sportistes spējas
apliecināja vieglatlēte Una Kraupša, kas pārī ar jauno

volejbolisti Viktoriju Soboļevu izšķirīgā triju setu spēlē
spēja «salauzt» Jeļenas Kozeres un Jūlijas Anspokas
pretestību (2.vieta). Liela nozīme bija arī vienai no
pēdējām spēlēm, kur divu setu spraigā cīņā «jaunās»
nepiekāpās Jekaterinai Akentjevai un Ingai Ivanovai
(3.vieta).
Puiši spēkiem mērojās divās apakšgrupās, kur tālāk,
lai paceltu uzvarētāju kausu virs galvas, bija «jāatsijājas» caur ceturtdaļfinālu un pusfinālu sietu, lai spēlētu
finālā. Ka arī vīriem pludmales volejbolā sevi arvien
uzstājīgāk sāk pieteikt jaunie, nepārvarot ceturtdaļfināla
barjeru, pārliecinājās pāris Andris Pastars/Rolands
Naglis. Atlika cerēt, ka labāk veiksies pārim Ronalds
Vucāns/Artūrs Livmans, kur pusfinālos viņiem pievienojās Viļānu pāris «Dzirnavas» un divas Līksnas
komandas. Diemžēl mūsējiem nesanāca pārvarēt pusfināla barjeru, lai cīnītos galvenajā finālā, bet spraigā
spēkošanās par bronzu noslēdzās mūsējiem par labu.
Spēlē par uzvarētāju godu viļānieši spēja uzspiest
savu spēles stilu un piespiest līksniešus Armands/
Edgars kapitulēt. Jāuzteic vārkavieši, kuri, apvienojot
pieredzi un jaunību, spēja pieteikt vairākas komandas
un pašaizliedzīgi cīnīties pludmales smiltīs. Nākamajā
gadā gribētu redzēt arī komandas no Aglonas, kur ir
visi apstākļi šī sporta veida piekopšanai. Un tad jau
varētu domāt par novada turnīru vasaras garumā ar
vairākiem posmiem.
Leonīds Valdonis,
sporta pasākumu organizators
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«Rīta cope» ar mainīgām
sekmēm

Svētdien, 22. augustā, Preiļu pilsētas svētku ietvaros norisinājās
Preiļu novada atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā «Rīta
cope». Uz tradicionālo pasākumu Preiļu parka pludmalē miglainajā
svētdienas rītā sapulcējās 22 šī sporta un atpūtas veida piekritēji.
Jau visi iepriekšējie gadi ir pierādījuši – dīķis ir «kaprīzs». Ne visiem
«copmaņiem» ūdeņi gatavi atdod savas iemītnieces, nebija izņēmums
arī šis gads. Pēc četru stundu aktīvas savu makšķerēšanas rīku «vicināšanas» un zivju «lutināšanas» ar dažādām delikatesēm, rezultātu ailēs
parādījās lomi svarā no 200 gramiem līdz gandrīz 3,5 kilogramiem. Ne
velti tālo ceļu šurp mēro Madonas puses profesionālie entuziasti – arī
šoreiz «olimpiskajā» sešniekā trīs vidzemnieki.
Spraigā spēkošanās un vieta kaimiņos pie ūdeņiem, kur meistari ne
tikai profesionāli vilka zivis, bet spēja arī sekot kaimiņa veikumam –
noslēdzās ar preilēnieša Kazimira Anspaka (3 kg 410 grami) uzvaru par
vicečempionu no Ļaudonas Valdi Barūkli (3 kg 110 grami). Trešā vieta
ciemiņam no Kalsnavas Viktoram Ūdrim (2 kg 560 grami). Savukārt
Broņislavs Plivda palika 210 gramu attālumā no bronzas.
Piektajā pozīcijā kopvērtējumā, bet veiksmīgākā no dāmām, ļaudoniete Ilze Barūkle (2 kg 60 grami), un sešnieku noslēdza Vitālijs Plivda
(1.460 kg).
Jauniešu vērtējumā ar 40 gramu pārsvaru pār brāli Aleksandru zelta
medaļa Kristiānam Daņilovam (0.220 kg). Ņemot palīgā statistiku,
varam teikt, ka Preiļu dīķis svētdienas rītā šķīrās no 22 kg zivju, un uz
tiem 17 makšķerniekiem, kuri nodeva lomu svēršanai, tas ir vidēji 1 kg
280 g uz copmani. Nu, ko – ne asakas turpmākajos lomu tīkojumos!
Leonīds Valdonis,
sporta pasākumu organizators
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Paziņoti 2021. gada
«Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā» nominanti

11. augustā Rīgas Sv. Pētera baznīcā konkursa izstādes «Jāzepa
Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā» atklāšanā tika svinīgi
paziņoti šī gada galvenās balvas nominanti. Konkurss tiek rīkots
Preiļu novada pašvaldības un Rīgas domes ciešā sadarbībā, un pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.
Neskatoties uz epidemioloģiskās situācijas izraisīto neskaidrību,
šogad konkursam tika iesniegti 103 mākslinieku 174 darbi. No tiem
izstādei žūrija izraudzījusi 88 autoru darbus.
Šogad žūrijā darbus vērtēja: žūrijas priekšsēdētāja, gleznotāja Agra
Ritiņa («Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā» galvenās
balvas laureāte 2020. gadā), Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, gleznotājs Aleksejs Naumovs, māksliniece Laura Pīgozne, Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Silvija Berezovska,
mākslinieki Anda Munkevica, Jānis Strupulis un Einārs Kvilis.
Kā savā uzrunā atzina žūrijas priekšsēdētāja Agra Ritiņa: «Žūrijas
darbs bija raits un samērā vienbalsīgs. Vērtēšana notika patīkamā savstarpējās komunikācijas gaisotnē».
«Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā» 2021. gada galvenajai balvai nominēti ir seši mākslinieki: Meldra Bula par darbu
«Jūlijs», Jānis Ziņģītis par darbu «Janvāra sākumā», Osvalds Zvejsalnieks par darbu «Rudens vēji», Agnija Ģērmane par darbu «Sapnis,
kas atkārtojas 2», Ērika Kumerova par darbu «Pavasara jūtoņa» un
Inga Jurova par darbu «Svētdiena. Kailsals».
Galvenās balvas ieguvējs tradicionāli tiks paziņots izstādes atklāšanas
pasākumā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā 25. septembrī
plkst. 14.00.
Rīgas dome un Preiļu novada dome, sadarbībā ar Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi, Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeju un idejas autoriem – kinorežisoru
un gleznotāju Jāni Streiču, māksliniekiem Jāni Anmani un Jāni Strupuli,
2015. gadā ierosināja un iedibināja Jāzepa Pīgožņa balvas piešķiršanu
par labāko darbu Latvijas ainavu glezniecībā, lai attīstītu un popularizētu
Latvijas ainavu glezniecību, kā arī vienotu Latvijas galvaspilsētas un
novadu kultūras dzīvi.
«Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā» izstāde un
balvas pasniegšana notiek jau kopš 2015. gada. 2015. gadā galveno
balvu saņēma Latvijas Universitātes profesors, mākslinieks Roberts
Muzis, 2016. gadā – māksliniece Silva Linarte, 2017. gadā – mākslinieks
Aldis Kļaviņš, 2018. gadā – mākslinieks Jānis Plivda, 2019. gadā par
konkursa laureātu kļuva mākslinieks Nugzars Paksadze un 2020. gadā –
Agra Ritiņa.
Ilona Vilcāne, Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Jaunieši vasaru Preiļos
pavada aktīvi

Ne tikai kalendārs rāda, bet arī pēc laikapstākļiem
varam manīt, ka vasara ir gandrīz aizritējusi un tuvojas
rudens laiks. Lai arī nācās saskarties un pielāgoties daudziem epidemioloģiskās drošības noteikumiem, tomēr
jaunatnes jomā vasaras laikā darbi neapstājās un jaunieši, it īpaši paliekot vēsākam laikam, pavada lietderīgi
brīvo laiku un ļoti enerģiski iesaistās Jauniešu centra
«ČETRI» aktivitātēs.
Maijā, tuvojoties vasarai un siltajam laikam, pulcējoties
ārā nelielās grupiņās, tika turpinātas video nodarbības projekta ietvaros jauniešiem, kur aktivitāšu rezultātā 20 jaunieši
apguva neformālās mācības metodes un aktivitātes, attīstīja
un uzlaboja savas sociālās prasmes, vienojās komandā kopīga mērķa sasniegšanā, iesaistījās un līdzdarbojās sabiedriskajās aktivitātēs ārpus formālās izglītības. Jūnijā jaunieši
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Būvdarbu pabeigšana uz ceļiem V738 Pieniņi – Smelteri
un V577 Silajāņi – Riebiņi pārcelta uz 2022. gadu

Patlaban valsts ceļu tīklā būvdarbi notiek 133
objektos, savukārt 60 objektos darbi jau ir
pabeigti. Kopumā šajā būvdarbu sezonā darbi tika
plānoti 210 objektos, no tiem 86 – valsts pamatbudžeta finansējuma ietvaros, 124 – par finansējumu
no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, tajā
skaitā administratīvi teritoriālās reformas (ATR)
kontekstā.
«Šogad tāpat kā pērn būvdarbu sezona valsts ceļu
tīklā ir pakārtota finansējuma avotiem un to nosacījumiem. Proti, lielākā daļa remontdarbu tiek finansēti
no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, tāpēc
darbi jāuzsāk un jāpabeidz šī gada laikā. Tas nozīmē,
ka lielākoties veicam seguma atjaunošanu uz reģionālajiem autoceļiem, jo šos darbus ir iespējams realizēt
vienas būvdarbu sezonas ietvaros. Tāpat ATR finansējuma ietvaros notiek darbi uz vairākiem vietējās
nozīmes autoceļiem, grants segumu nomainot uz
dubultās apstrādes virsmām jeb melno segumu,»
norāda VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.
«Ņemot vērā saspringtos termiņus, jo finansējuma
no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem apjoms
pilnībā kļuva zināms pavasarī, būvdarbu sezonas

sākumā, tika prognozēts, ka būs atsevišķi ceļu posmi,
kuros būvdarbus šogad nevarēs pabeigt. Lielā mērā
tas atkarīgs no laika apstākļiem un tā, cik sekmīgi
norit iepirkumi. Būvnieku jaudas šogad ir pilnībā
noslogotas, dažkārt pietrūkst materiālu, transporta,
nav piemēroti laika apstākļi un kavējumi vienā objektā
izraisa kavējumus nākamajos. Tomēr kopumā mēs
virzāmies uz to, ka visos plānotajos posmos darbi tiks
uzsākti. Atsevišķos objektos, lai neriskētu ar kvalitāti,
virsmas apstrādes darbus šogad vairs neveiksim, tos
pārceļot uz nākamo būvdarbu sezonu piemērotākos
laika apstākļos,» skaidro LVC Būvniecības pārvaldes
direktors Gints Alberiņš.
Patlaban ir zināmi desmit autoceļu posmi, kuros
šogad bija plānots veikt virsmas un dubultās virsmas
apstrādi, bet šie darbi tiks pārcelti uz nākamo gadu.
Starp šiem autoceļu posmiem ir arī divi ceļi Preiļu
novada teritorijā: Pieniņi – Smelteri (V738) (0,00.7,54.km) un Puša – Krāce – Silajāņi–Riebiņi (V577)
(23,08.-31,61.km). Arī deviņos ar satiksmes organizāciju saistītajos projektos daļa darbu varētu tikt pārcelta uz nākamo gadu.
VSIA «Latvijas Valsts ceļi»

Preiļu parku apsekoja Lietuvas vides eksperti

Šī gada 27. jūlijā Preiļu parku apmeklēja NVO
«Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas
fonds» (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas) vides
eksperti, lai veiktu parka bioloģiskās daudzveidības novērtējumu un izstrādātu rekomendācijas
parka apsaimniekošanā.
Kā atzina eksperti, Preiļu parks var kalpot par
paraugu parku apsaimniekošanā, kur uzmanība tiek
pievērsta ne tikai kultūrvēsturiskajām vērtībām, bet
arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tam
apliecinājums bija divos kokos atrastās visā Eiropā
īpaši aizsargājamās lapukoku praulgrauža (Osmoderma eremita) vaboles.
Eksperti augstu novērtēja dižkoku stāvokli, kas
tiek atbilstoši un pareizi kopti, tādējādi paildzinot to
mūža ilgumu. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa
pozitīvi vērtējams tas, ka parkā tiek atstāta arī mirusī
koksne. Arī dzeņu klātbūtne apliecina par to, ka tiem
ir pietiekami daudz barības parkā. Tāpat veco koku
esamība ir perspektīva retām dobumperētāju putnu
sugām. Atzinīgi tika novērtēta arī Lielās lauce, kas
ļauj cilvēkiem gūt priekšstatu par augu daudzveidību
pļavās. Lai bioloģiskā daudzveidība saglabātos, šādas
pļavas ieteicams pļaut jūlija otrā pusē.
Veiktās apsekošanas rezultātā taps arī ieteikumi
parka apsaimniekošanā. Diemžēl, līdzīgi kā daudzviet,
arī Preiļu parkā atsevišķās vietās vides eksperti konstatēja dažas invazīvās augu sugas, taču to daudzums
nav liels, tāpēc tās var laicīgi iznīdēt – bīstamākās ir
Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi), daudzlapu lupīna (Lupinus polyphyllus) un puķu sprigane
(Impatiens glandulifera).
Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas
fonda eksperti uzraudzīs arī rudenī plānotos Preiļu
parka kanālu tīrīšanas darbus, īpašu uzmanību pievēršot amfībiju stāvoklim, lai tās darbu gaitā netiktu
apdraudētas. Jūlija beigās tika apsekoti arī parki
Lūznavā un Bebrenē.
Izpēte tika veikta projekta «Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un
Lietuvā» (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476
ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam
ietvaros. Projekta partneri ir Preiļu novada dome,
Lietuvas nevalstiskās organizācijas «Innovators valley»
un «Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas
fonds», kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā.

nofilmēja kopīgo video «GadsKovidā» un ieguva sertifikātus
par apmācībām.
No maija, lai sniegtu iespēju jauniešiem satikties, komunicēt, sadarboties, spēlēt kopā spēles un gūt atbalstu vienam
no otra, Jauniešu centrs «ČETRI» atvēra vasaras āra terasi,
kuru dienas laikā nelielās grupās apmeklē aptuveni no 10 –
15 jauniešiem. Āra terase jauniešiem būs pieejama, kamēr
neiestāsies pavisam rudenīgi laikapstākļi.
Vasaras brīvlaiku iesākām ar Jauniešu centra muzikālo
akciju Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros
«Iekrāso vasaru», kur gan jauniešiem, gan ģimenēm ar bērniem bija iespēja kopā ar mūziķi Santu Vojevodsku iekrāsot
vasaras sākumu savās mīļākajās krāsās.
Vasaras laikā vairāk kā 80 jaunieši apguva jaunas prasmes
un iemaņas, piedaloties dažādās meistarklasēs: «Ziedu vainagu meistarklase», «Burciņu apmezglošana», «Balonu meistarklase», «Ziepju liešanas darbnīca» un sietspiedes darbnīca
«Dizainēts latgalietis».
Arī Jaunatnes lietās, sadarbībā ar NVA un Preiļu novada
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Projekta laikā tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un
Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas
parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta
līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības
fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta
partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā,
tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums –
57 790,31 eiro.
Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai
www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild
Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Ilona Vilcāne,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto autore J. Sendzikaite

pašvaldību, vasaras nodarbinātības ietvaros Jauniešu centrā
«ČETRI» jaunatnes darbinieka profesiju iepazina trīs jaunieši – Ieva, Daniels un Annija, kur katram bija iespēja
veselu mēnesi strādāt kopā ar jauniešiem, organizēt darbnīcas, nodrošināt darbu vasaras terasē un vairāk iepazīt darba
ar jaunatni ikdienu.
Jauniešu centra vadītāja Santa un jaunatnes lietu speciāliste Sintija arī turpina regulāru individuālo darbu ar jauniešiem, piedāvājot dažādus aktuālus tematus sarunām un nodarbības, piemēram, CV un karjeras jautājumi, personības
attīstības treniņi, drošas attiecības, konfliktu risināšana,
mērķu kolāžas veidošana un citas individuālās informatīvās
nodarbības.
Ar jaunām idejām un plāniem noslēgsim arī vasaras
sezonu un uzsāksim jauno mācību gadu, tāpēc ikviens jaunietis ir aicināts sekot līdzi Jauniešu centra «ČETRI» jaunumiem Facebook vai Instagram profilos, rakstīt e-pastus,
zvanīt vai apciemot mūs klātienē Kārsavas ielā 4, Preiļos!
Sintija Ančeva, Jaunatnes lietu speciāliste

Preiļu Novada VÇSTIS

Ar izstādes atklāšanu
Preiļos piemin
holokausta upurus

Šī gada 6. augustā aizvadīts ikgadējais holokausta upuru piemiņas pasākums Preiļos, kura
laikā tika pieminēti pirms 80 gadiem 1941. gada
jūlijā un augustā nogalinātie ebreju tautības Preiļu
un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.
Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Pēteris Rožinskis, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja (PVLMM) kolektīvs, izglītības iestāžu pārstāvji, preilieši, Preiļos dzīvojušo ebreju pēcteči,
muzeja «Ebreji Latvijā» direktors Iļja Ļenskis, kā arī
arhitekts, Preiļu memoriāla autors Sergejs Rižs.

Šī gada pasākums tika ievadīts ar PVLMM veidotās vides stendizstādes «Ebreji Preiļos» atklāšanu
blakus Preiļu Kultūras namam. Vides stendizstāde
«Ebreji Preiļos» veltīta nu jau zaudētajai Preiļu ebreju
kopienai, kas līdz Otrajam pasaules karam bija
neatņemama mūsu pilsētas daļa – tie bija mūsu vecvecāku paziņas, kaimiņi un draugi, rotaļu biedri un
kolēģi, kuru darbs un ieguldījums ir noteicis arī to,
kādi Preiļi izskatās mūsdienās. Izstāde būs skatāma
līdz rudenim un, sākoties mācību gadam, muzejs
aicinās skolas to izmantot izglītojošajā darbā ar bērniem un jauniešiem.
Turpinājumā norisinājās tradicionālais piemiņas
brīdis Holokausta upuru memoriālā. Pasākumu apmeklēja arī Veronika Vaivode, kas ar klātesošajiem pie
memoriāla dalījās ar sāpīgajām bērnības atmiņām par
savu ebreju tautības klasesbiedreni un draudzeni
Nikamu, kas kopā ar citiem Vārkavas ebrejiem arī
1941. gada augustā tika nogalināta Preiļos.
Preiļu ebreju kopienas vēstures izpētes un piemiņas
saglabāšanas darbs Preiļu muzejā turpinās. Pēdējā
gada laikā ir apzināta jauna informācija par Vladislava
Vuškāna saimniecību, kur vācu okupācijas laikā tika
slēpti 8 Preiļu ebreji, kā arī, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda saņemtajam finansiālajam atbalstam,
turpinās 2018. gada nogalē blakus nošaušanas vietai
atrasto priekšmetu konservācijas darbi. Muzeja krājums ir papildināts arī ar citiem priekšmetiem, kas
attiecas uz ebreju kopienas pēckara vēsturi Preiļos.
Savukārt šajā vasarā no 22. jūnija līdz 8. augustam
PVLMM Facebook kontā tika publicēta Preiļos dzīvojušās ebreju meitenes Šeinas Gramas dienasgrāmata,
ko viņa sāka rakstīt dienā, kad Vācija iebruka Padomju
Savienībā 1941. gada 22. jūnijā, bet pēdējo ierakstu
veica 8. augustā – dienu pirms savas nāves. Ar šiem
dienasgrāmatas ierakstiem joprojām var iepazīties
muzeja Facebook kontā.
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciāliste vēstures jautājumos

Biznesa klubs tiešsaistē

2021. gada augusts
31. augustā plkst. 10.00
Preiļu novada Pensionāru biedrība
kopā ar Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra
apmeklētājiem un biedrību «Mūsmājas» organizē pasākumu
«Tējas spēks un stiprums manā krūzītē».
Ja garšo tēja, ja ir brīvāks laiks, baudīsim tēju no savas krūzes
svaigā gaisā laukumā pie Labklājības pārvaldes.
Varēsim baudīt ne tikai tēju dažādību, būs arī kāds pārsteigums,
kāda dziesma un deja.
Stiprināsimies ar katra labo garastāvokli
un izbaudīsim kopā būšanas mirkļus!
Ieeja bez maksas.

Aizvadīts Muzeju ielas festivāls
«Starp muižu un baznīcu»

21. augustā Preiļu pilsētas svētku laikā norisinājās Muzeju ielas
festivāls «Starp muižu un baznīcu». Festivāls notika projekta
«Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja
inovāciju palīdzību» ietvaros un tā mērķis bija iepazīstināt apmeklētājus ar Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā kopīgo un atšķirīgo kultūras mantojumu caur dažādām radošajām nodarbībām
un aktivitātēm.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) Latgales reģiona Rēzeknes nodaļa sadarbībā
ar Preiļu novada pašvaldību šī gada 9. septembrī plkst. 13:00 rīko Biznesa klubu tiešsaistē.
Kluba ietvaros runāsim par LTRK aktualitātēm, iepazīsimies ar jaunizveidoto Preiļu novadu, kā arī tiks
sniegts ieskats par investīciju piesaistes iespējām.
Pieteikties un sīkāka informācija: maruta.jukevica@ltrk.lv vai tel. 26599991.

Preiļu novadā turpinās darbs ar jauniešiem,
kuriem nepieciešams atbalsts un motivācija

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru veiksmīgi
turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu
«PROTI un DARI!» Nr. 8.3.3.0/15/l/001. Projekts
Preiļu novadā tiek īstenots kopš 2016. gada.
Šo gadu laikā projektā «PROTI un DARI!» ir
iesaistīti daudzi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu
pie amata meistara. Lielākā daļa jauniešu, pabeidzot
projekta individuālo pasākumu programmu, sasniedz
sekmīgu rezultātu – iegūst darbu, kļūst pašnodarbināti,
uzsāk mācības vai sekmīgi iesaistās nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā.
Darbs ar katru jaunieti norisinās no 2 līdz 6 mēnešiem, sniedzot jaunietim gan individuālu mentora
atbalstu, gan programmas vadītāja atbalstu, gan dažādu
speciālistu konsultācijas. Jaunietim(-tei) ir iespējas apgūt
dažādas jaunas prasmes – jebkurā jaunietim interesējošā
un pieejamā jomā (floristika, skaistumkopšana, automehānika, autovadīšana, sociālā sfēra, radošā joma u.c.).
Jaunietim ir iespēja gūt priekšstatu par savu nā-

kotnes profesiju, gan arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Projekts «PROTI un DARI!» ir lieliska iespēja
lielākās vai mazākās grūtībās nonākušajiem jauniešiem
apgūt jaunas profesijas un prasmes, kuras noder gan
ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo
pasauli, paplašinot redzes loku un palīdzot atkal pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.
Ko projekts var sniegt Tev – jaunieti? Katrā individuālajā pasākumu programmas mēnesī Tev tiek
nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, 20 stundas
mentora atbalsts un 4 stundas programmu vadītāja
atbalsts. Un tas viss – bez maksas! Ārkārtējās situācijas
laikā aktivitātes iespējamas arī attālinātā formā.
Kā iesaistīties? Sazinies ar mums!
Santa Ancāne-Novikova, tālr. 29327010, e-pasts:
santa.ancane@preili.lv un Sintija Ančeva, tālr.
28291082, e-pasts: sintija.anceva@preili.lv vai
Facebook un Instagram – Jauniešu centra «ČETRI»
soc. tīklos.
Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI» vadītāja
Santa Ancāne-Novikova

Ar zivju fonda atbalstu atpūtas bāzē «Zolva»
jūlija sākumā tika realizēts projekts «Bērnu un jauniešu nometne «Izzini, Izmanto, Saudzē»». Projekta
mērķis – izglītot nometnes dalībniekus vides aizsardzības jautājumos, galveno uzmanību pievēršot
zivju resursu saudzīgai izmantošanai, atražošanai,
aizsardzībai, kā arī sekmēt makšķerēšanas tūrisma
attīstību un popularizēšanu. Nometnē piedalījās 20
dalībnieki no Riebiņu pagastiem un Preiļiem
vecumā no 11 līdz 14 gadiem.
Nometnes ietvaros uzmanība tika pievērsta apkārtējās vides izzināšanai, makšķerēšanas prasmju un
iemaņu apgūšanai, dabas un zivju vērošanai un
saudzēšanai. Tāpat nometnes dalībnieki tikās ar
Riebiņu kārtībnieku, kas sniedza informāciju par
licencēto makšķerēšanu, zivju aizsardzību, demonstrēja pieejamo ekipējumu, kas nodrošina zivju resursu
kontroli un aizsardzību ezeros.

Savukārt makšķernieka pavadībā tika apgūta āķu
siešanas tehnika un makšķeres sagatavošana. Nometnes dalībnieki devās braucienā uz IK «Aqualats»
zivju audzētavu, kur guva priekšstatu par zivju audzēšanu un turēšanu, kā arī degustēja zupu no pašu noķertajām zivīm, izgatavoja putnu būrīšus, tikās ar SIA
«Saldūdeņu risinājumi» speciālisti, piedalījās radošajās
darbnīcās, brauca ar laivām un aktīvi pavadīja laiku.
Projekta ietvaros tapusi nometnes himna, ko iespējams noklausīties arī :
https://www.youtube.com/watch?v=VssDiUHOmdY
Projekta kopējās izmaksas – 6419.02 EUR, no
kuriem 962,55 EUR bija pašvaldības līdzfinansējums.
Nometni organizēja, vadīja un koordinēja biedrība
«Jaunie spārni».

Īstenots projekts «Bērnu un jauniešu nometne
«Izzini, Izmanto, Saudzē»»
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Ikviens varēja pagatavot savu grāmatzīmi, iedvesmojoties no košajiem Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma Latgales cimdiem. Savukārt Panevēžas novadpētniecības muzejs aicināja pagatavot
tradicionālo lietuviešu lupatu lellīti. Svētku apmeklētājus priecēja
Panevēžas folkloras ansambļa «Raskila» priekšnesumi un krāšņie lietuviešu tautas tērpi. Pasākuma apmeklētājiem: gan lieliem, gan maziem – bija iespēja iejusties 20. gs. sākuma preiliešu lomās, izmantojot
lielizmēra fotostendu. Svētku organizēšanā palīdzīgu roku sniedza brīvprātīgie skolēni. Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, Preiļu parkam un
muižas objektiem veltītā Preiļu muzeja krājuma gleznu ekspresizstāde
bija apskatāma Kultūras nama zālē.
Tā kā festivāls norisinājās starptautiskā projektā, Lietuvas kolēģi
no Penevēžas muzeja, kā arī «Raskila» dalībnieki iepazinās arī ar Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijām, dalījās savā pieredzē.
Bet jau 4. septembrī muzeju ielas festivāls norisināsies Panevēžā, kurp
dosies arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvs.
Saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem svētkos klātienē piedalīties
nevarēja projekta trešais partneris – Grodņas reliģijas un vēstures muzejs
Baltkrievijā, tādēļ bija nodrošināta iespēja ar video palīdzību ielūkoties
šī muzeja ekspozīcijā.
Projekta ENI-LLB-1-244 «Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību»/ Museum 2020 mērķis
ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu un radīt nosacījumus, lai
nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas
teritorijā. Šo projektu finansē Eiropas Savienība.
Projekta budžets: 367 864,64 EUR, no tiem ES finansējums –
331 078,17 EUR, bet projekta īstenošanas periods ir no 2020. gada
1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam.
Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada dome un tas nekādā
veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste
vēstures jautājumos

Preiļu Novada VÇSTIS

Ar lielu interesi aizvadīts veloceļojums
«Rainim pa pēdām»

31. jūlijā Raiņa muzejā «Jasmuiža» Aizkalnē
pulcējās gandrīz 40 veloentuziasti no tuvākas un
tālākas apkārtnes (Jēkabpils, Vabole, Preiļi u.c.),
lai piedalītos muzeja, Preiļu TIC un Aizkalnes TN
kopīgi rīkotajā veloceļojumā «Rainim pa pēdām».
Mūs visus lutināja laiks, kopīgs mērķis un interese –
iepazīt ar Raini saistītās kultūrvēsturiskās vietas,
kā arī aktīvi, interesanti un jautri pavadīt laiku.
Pasākums patiešām izdevās, un tas lielā mērā ir,
pateicoties pasākuma vadītāja, arī aizkalnieša Jura
Vucāna meistarīgajai vadīšanai, personīgo atmiņu
stāstiem par savu bērnību, velobraucēju kopības
sajūtas radīšanai un humora dzirksts uzturēšanai.
Gandrīz 27 km garumā tika veikts apļveida maršruts, kas ir ainaviski skaists, pa romantiskiem lauku
celiņiem, nedaudz arī pa šoseju, kā arī kultūrvēsturiski
interesants. Preiļu novada Aizkalnes un Rušonas
pagastos velobraucēji iepazina 11 kultūrvēsturiskus
objektus – ceļojuma pieturas punktus.
Maršruta gaitā iepazinām Jasmuižas muižas,
Aizkalnes senkapu, Jasmuižas skolas vēsturi. Lai arī
Rainis te nav mācījies, bet gan pavadījis savas jaunības, studiju gadus, arī šīs vietas noteikti iedvesmoja
viņu saviem radošajiem darbiem.
Jasmuižas Katoļu baznīcas draudzes pārstāve Ingrīda
Kampāne iepazīstināja ar baznīcas, kapu, baznīckunga
mājas vēsturi. Savukārt, Aizkalnes pareizticīgo baznīcas
draudzes pārstāve Zoja Matvejeva izrādīja dievnamu,
kapelu, kā arī šīs baznīcas kultūrvēsturiskās vērtības.
Ar lielu interesi klausījāmies seno laikrakstu vēstis par
sadzīvi Jasmuižā, notikumiem krogā u.c. Tālāk ceļš
veda uz Molaukas kalnu, kas ir viena no augstākajām
virsotnēm nu jau jaunizveidotajā novadā. No tā paveras
skaists skats uz Latgales ainavu, laukiem, mežiem, bet
skaidrā laikā varot redzēt arī televīzijas torni Preiļos.
Iespējams, tieši te, garām ejot uz staciju, un reizēm
uzkāpjot augstajā kalnā, Rainim radās doma par Stikla
kalnu, kas minēts Šveicē sarakstītajā lugā «Zelta zirgs».
Nākamajā pieturas punktā – Aglonas (savulaik –
Rušonu) stacijā, no kuras Rainis ar vilcienu esot braucis
uz Pēterburgu, ceļotāji apmeklēja stacijas ēku, kā arī
iepazinās ar senajām fotogrāfijām, kā ēka izskatījās
20. gs. 20.-tajos un 40.-tajos gados. Stacijas ēka, lai arī
piedzīvojusi būtiskas ārējas izmaiņas, ir nedaudz vairāk
kā 160 gadus veca, un mūsdienās šajā pieturā piestāj
pasažieru vilciens vienu reizi gadā – 15. augustā, kad

ceļinieki dodas uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētkiem Aglonā. Šī vieta nes sevī arī
skumjas atmiņas daudzu Latgales ģimeņu sirdīs.
Aizkalnes TN vadītāja Māra Pudnika dalījās ar aizkalnietes Monikas Putānes sāpīgajām atmiņām par izvešanu uz Sibīriju 1940. gada 25. martā. Šie atmiņu stāsti
lika veloceļotājiem aizdomāties par mūsu senču traģiskajiem likteņiem, kā arī par šīs vietas piedzīvoto –
gan satikšanās priekiem, sagaidot atbraucējus, gan traģiskiem brīžiem, asarām un sāpēm.
Skumīgo omu Aglonas stacijas nelielajā estrādītē
aiz bibliotēkas uzlaboja folkloras kopa «Rūtoj», kas
muzicēja un dziedāja latgaliešu dziesmas, kā arī aktīvi
iesaistīja klātesošos. Pēc uzkodu pauzes visi devāmies
uz Šņepstu pilskalnu (jeb Lielo kalnu), kur, iespējams,
Rainim arī radusies iedvesma dzejoļa «Karaļmeita»
sacerēšanai. Šis dzejolis daudziem bija zināms no skolas
laikiem, bet kā to nolasīja pasākuma vadītājs Juris Vucāns! – to izstāstīt vārdos nav iespējams, tas bija jādzird.
Pasākuma kulminācijā klātesošie piedalījās vēsturiskā notikumā – kopīgi ierakām stabiņu ar uzrakstu
«Rainis» tā iespējamajā vēsturiskajā vietā. Nu būs
jauna foto vieta novadā.
Velobrauciens noslēdzās Raiņa muzejā «Jasmuiža», kur notika viktorīna vērīgākajiem velobraucējiem.
Tik patīkami bija vērot nedaudz nogurušos, bet smaidīgos veloceļojuma dalībniekus un dzirdēt, ka noteikti
gribētu vēl šādu pasākumu, kas apvieno gan aktīvu
atpūtu, gan sniedz tik daudz informācijas par pazīstamām, bet maz iepazītām vietām tepat tuvumā.
Lai šo maršrutu ļautu izbraukt arī citiem interesentiem, tūristiem, kā arī nedaudz iepazīt šo pieturas
punktu vēsturi, ir izveidots digitāls velomaršruts
«Rainim pa pēdām», kas ikvienam ir pieejams saitē
www.ej.uz/rainimpapedam. Te atrodami gan vietu
apraksti, gan fotogrāfijas, kas noteikti tiks papildinātas
pēc šī brauciena.
Paldies dalībniekiem par jauko atmosfēru, Raiņa
muzeja «Jasmuiža» vadītājai Solvitai Kleinartei un
Aizkalnes TN vadītājai Mārai Pudnikai par līdzorganizēšanu, kā arī Jurim Vucānam par lielisko pasākuma
vadīšanu.
Fotogalerija pieejama te:
https://failiem.lv/u/zur2bqy42
Foto: I. Šņepste, V. Šņepsts un S. Kleinarte.
Iveta Šņepste, Preiļu TIC vadītāja

No 10. līdz 14. augustam Riebiņu vidusskolā
programmas «Bērnu un jauniešu vasaras nometņu
organizēšana» ietvaros norisinājās Preiļu novada
bērnu dienas nometne «Dabas dots», kuras mērķis
bija ar interaktīvām mācību metodēm palīdzēt bērniem attīstīt iztēli un radošo fantāziju, veicināt
zināšanu papildināšanu un sekmēt saturīga brīvā
laika pavadīšanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un zaļo domāšanu.
Nometnes uzdevumi: noorganizēt 5 dienu nometni
25 Preiļu novada bērniem, jaunu zināšanu un prasmju
attīstīšanai, īpaši pievēršot uzmanību veselīgam dzīvesveidam un zaļajai domāšanai.
Nometne norisinājās Riebiņu vidusskolā. Nometnē
tika organizētas radošas, izglītojošas un sportiskās
aktivitātes ārā un iekštelpās. Tāpat bija izzinoša
ekskursija uz Gulbeni – «Pudeļu dārzu». Darbojoties

ar dažādām mācību metodēm, veicinājām bērniem
attīstīt savu radošo fantāziju, prasmi domāt, radoši
darboties, komunikācijas prasmes, prezentējot savus
darbus.
Bērni nometnes laikā gatavoja gan ziepju burbuļu
ierīci, gan vēra, pina un mezgloja atslēgu piekariņus,
vārīja veselīgu dārzeņu zupu uz ugunskura, Karvinga
tehnikā grieza augļus, dārzeņus un pagatavoja sev
augļu salātus ar jogurtu, ekskursijas ietvaros apmeklēja
Gulbenes pudeļu dārzu, radoši strādāja pie pudeļu pārvērtībām.
Paldies Preiļu novada pašvaldībai par doto iespēju
bērniem radoši darboties vasaras nometnē. Nometne
tika īstenota iepirkuma «Bērnu un jauniešu vasaras
nometņu organizēšana» (iepirkuma ident. Nr. PND
2021/28 ietvaros).
Projekta vadītāja Skaidrīte Grigale

Riebiņu vidusskolā nometne «Dabas dots!»
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EEVZA turnīrs pludmales volejbolā Viļņā

No 26. līdz 28. jūlijam Lietuvas pilsētā Viļņā Austrumeiropas
volejbola zonālā asociācija (EEVZA) rīkoja pludmales volejbola
sacensības U-18 vecuma grupas jauniešiem, kurās piedalījās
8 Latvijas komandas. Kopumā turnīrā savu dalību pieteikušas
25 komandas, no kurām 13 meiteņu un 12 puišu konkurencē, pārstāvot 3 valstis – Latviju, Igauniju un Lietuvu.
Latvijas U-16 vecuma grupas 8 pludmales volejbola komandas arī
Viļņā no 29. jūlija līdz 2. augustam cīnījās par godalgotām vietām. Arī
šajā vecuma grupā turnīrā piedalījās komandas no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas – kopskaitā meitenēm 11 komandas un zēniem 10 dueti.
Diemžēl citu valstu pārstāvji turnīrā nepiedalījās.
Meiteņu konkurencē Latviju pārstāvēja Preiļu novada BJSS
audzēknes: Zaiga Kalvāne U18 grupā ar savu pārinieci Denielu
Konstantinovu izcīnīja 3. vietu, Amanda Regute U18 grupā ar pārinieci
Annu Rītu – 5. vietu un U16 vecuma grupā Enija Rumaka ar pārinieci
Agnesi Grīnbergu ierindojās 7. vietā.
Preiļu novada BJSS volejbola trenere
Inta Rumaka

Romantisko dziesmu vakars Aglonā

29. augustā plkst. 16.00 pie Aglonas kultūras centra,
saulrieta terasē pie galdiņiem viesosies Latvijas titulētākā
kantrimūzikas grupa «SESTĀ JŪDZE» ar 20 gadu jubilejas romantisko dziesmu vakaru «Es iemīlēšos tevī».
Koncerta apmeklētājiem, baudot godalgoto rabarberu vīnu
no «Abavas vīna darītavas» un mielojoties ar lieliskā restorāna
«Hercogs» uzkodām, tiks atskaņota grupas romantiskākā
dziesmu izlase. Jubilejas vakaru vadīs Latvijas Nacionālā teātra
dziedošais aktieris Juris Hiršs, saulrieta vakaru papildinās īpašā
viese – leģendārās grupas «Čikāgas piecīši» oriģinālā sastāva
dalībniece Lorija Vuda-Cinkusa.
Ieeja derīga ar Covid-19 sertifikātiem vai testiem!
Biļetes iepriekšpārdošanā Aglonas Kultūras centrā darba
dienās no plkst. 9.00 – 16.00 (vēlams iepriekš sazināties pa
tālr.: 29294465) un Aglonas pagasta pārvaldes KASĒ darba
dienās no plkst. 9.00 – 16.00, kā arī www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cena 5 EUR. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja ir
bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Bērniem līdz
12 gadu vecumam ieeja bez sertifikātiem, ja tie atrodas pieaugušo pavadībā, kuriem ir sertifikāts. Darbosies bufete.

Pensionāru biedrības aktīvistu
ekskursija pa Latgali

17. augusta rīts atausa ar spēcīgiem pērkona grāvieniem un
pamatīgu lietu, taču tas nenobiedēja un netraucēja Preiļu novada
Pensionāru biedrības aktīvistus doties ceļojumā pa savu dzimto
novadu – Latgali.
Pirmais apskates objekts – Krāslavas novada Indras pagasta Laimes
muzejs. Interesants un zinātniski pamatots bija vadītājas Ilonas Kangizeres stāstījums par muzeja tapšanu, par to, ka cilvēkam ir tik daudz
iespēju būt laimīgam. Jebkurš radošs darbs ir cilvēka laimes iedvesma.
Muzejā izveidoti vairāki pieturas punkti: papētījām vīriešu, sieviešu
ceļu, mūzikas salonu, ceļotāja patriotisko ceļu. Paši piepildījām maisiņus
ar tējām, kuras apstiprinātas endofīna laboratorijā.
Nākamā pietura bija Maizes muzejs Aglonā, kur apskatījām Godu
saimnieču sētu. Saimnieces Vijas Kudiņas stāstījumā izpaudās, cik daudz
ir saņemts no mammas, no vecvecākiem. Sajūsmināja emocionālais stāstījums par maizes nozīmi, tikumiem, par pašu veidošanas procesu. Mūsu
spēkus stiprināja piedāvātā tēja, maize ar medu un iecienītās kļockas.
Vai visi zina, ka Aglonā ir arī Pasta tehnoloģijas muzejs? Atvērts
tikai 2020. gada 1. augustā. Var tikai pabrīnīties, cik vēsturiski bagāts
materiāls savākts. Muzeja vadītājs Arturs Gražulis dalījās ar savām enciklopēdiskajām zināšanām gan par Mintautu un tā saistību ar Aglonu,
gan par vēsturiskajiem notikumiem šeit. Bijuši dažādi pasta veidi: bungu
telegrāfs, pudeļu pasts, Ķīnas, baložu, arī bišu pasts. Var aplūkot pastmarku vēsturi, pastkastītes, pasta vagonu, pasta ceļu-traktus – zirgu
pastu, iepazīties ar pasta darbību padomju laikā un sakariem mūsdienās.
Tālāk – Kara muzeja apskate. Arī te sajūsmināja gida stāstījums par
savāktajiem materiāliem. Telpa ir tik pilna, bet izklāsts tik bagāts un
iespaidīgs, taču noskaņojums padrūms – kaut nekad neatkārtotos tādas
kara šausmas.
Varam tikai priecāties, ka pie mums Latgalē ir tik darbīgi cilvēki,
tik lieliski prot pastāstīt un parādīt to, kāda ir mūsu vēsture un cik lieli
darbi jau paveikti šodien. Paldies Preiļu novada Pensionāru biedrības
priekšsēdētājai Marijai Briškai par organizēto ekskursiju, par tik saturīgi
un mērķtiecīgi pavadītu dienu, arī par sarūpēto kafiju un maizītēm
ekskursijas noslēgumā un pašvaldībai par transporta nodrošināšanu.

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 8650 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka», Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā: www.preili.lv

