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Cilvēka prātam ir trīs atslēgas,
ar kurām var atslēgt visu.
Tās ir cipars, burts, nots.
Jeb – zināt, domāt, sapņot.
/Viktors Igo/

Lai jauno mācību gadu ikdienu
izrotā saulains noskaņojums, nezūdoša iedvesma un apņēmība sasniegt savus mērķus, gūstot arvien
jaunas un noderīgas zināšanas!

Sveiciens Zinību dienā
visiem, kuri mācās,
māca un palīdz mācīties!
Lai savstarpējā sapratne
un darba mīlestība palīdz
sasniegt plānotās virsotnes!

Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja
otrais vietnieks

Par izmaiņām Preiļu novada
Iepirkumu komisijas sastāvā

13. augusta ārkārtas domes sēdē tika veiktas izmaiņas Preiļu
novada Iepirkumu komisijas sastāvā. Deputāti par Iepirkumu
komisijas locekli iecēla Inesi Kursīti, kura no šī gada 10. augusta
Preiļu novada domē pilda iepirkumu speciālista pienākumus.
Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos no Iepirkumu komisijas locekļa amata tika atbrīvota bijusī Preiļu novada domes juridiskās
daļas vadītāja vietniece Aiga Degle.
Iepirkumu komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Preiļu novada Iepirkumu komisiju vada Elita Jermolajeva, tās sastāvā
ievēlēti Artis Žukovs, Bonifācijs Kļavinskis, Ingūna Barkeviča, tagad
viņiem pievienojas Inese Kursīte.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Notikušas izmaiņas Preiļu novada
Administratīvās komisijas sastāvā

13. augusta ārkārtas domes sēdē klātesošie deputāti skatīja jautājumu par izmaiņu veikšanu Preiļu novada Administratīvās komisijas sastāvā. No Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas tika atbrīvots Jāzeps Bogotais, jo personas izglītība neatbilst
Administratīvās atbildības likuma 115. panta ceturtās daļas izvirzītajām prasībām.
Par Preiļu novada Administratīvās komisijas locekli domes sēdē tika
iecelts Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, kuram
ir augstākā izglītība sociālajā darbā – sociālā darbinieka kvalifikācija.
Izmaiņas komisijas sastāvā veiktas, pamatojoties uz Administratīvās
atbildības likuma 115. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Administratīvā
pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt amatpersona, kurai ir augstākā izglītība vai, ja tā ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma
vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, Militārās policijas amatpersona vai pašvaldības policijas amatpersona — vismaz ar
vidējo izglītību.
2020. gada 1. jūlijā spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, pamatojoties uz kuru Administratīvā komisija iepriekš
darbojās, un stājās spēkā Administratīvās atbildības likums.
Preiļu novada administratīvo komisiju vada Ēvalds Vilcāns. Komisijā darbojas Iveta Stašulāne, Valentīna Liniņa, Ilona Žukova, pēc
lēmuma stāšanās spēkā komisijā darbu uzsāks arī Lauris Pastars.
Maija Paegle

Preiļu muižas
kompleksa un parka
attīstības projekti

Preiļu novada pašvaldībā šogad realizējam kopumā 8 projektus Preiļu muižas kompleksa un parka attīstībai, tai skaitā muzeja un tūrisma aktivitātēm.
Lielākais projekts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu «Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai»
(Nr.3.3.1.0/20/I/011) ir apstiprināts un augustā tiks parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta realizācijas termiņš – 2022. gada decembris.
Paredzēti Preiļu pils pārbūves darbi, tai skaitā iekšējo
inženiertīklu un pieslēgumu izveidošana, kā arī ārējā
ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes izbūve.
Preiļu pils 1. stāvu paredzēts izsoles rezultātā iznomāt
uzņēmējam ēdināšanas biznesa attīstīšanai. Papildus
projektam tiks ierīkoti ārējie elektroenerģijas tīkli.
Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas projekts
Nr. LV-RU-023 «Parki bez robežām» (Parks without
borders), kurā paredzēta Preiļu parka celiņa un tiltiņu
pārbūve, parka festivāls, apmācības un citas aktivitātes.
Projekta ietvaros 13. un 14. augustā Preiļos notika semināri dārzu un parku, tūrisma un viesmīlības jomas
speciālistiem, kā arī citiem interesentiem. Seminārā
bija iespēja uzzināt gan tūrisma aktualitātes pasaulē,
gan aizdomāties par Preiļu muižas kompleksa un parka
plašajām, vēl neizmantotajām attīstības iespējām, kā
arī novērtēt Covid-19 krīzes ietekmi – šoreiz pozitīvi,
jo, piemēram, šī gada jūlijā Preiļu novada Tūrisma
informācijas centrā bija vislielākais pieteikto ekskursiju skaits visā centra 21 gada pastāvēšanas laikā!
Otrs Latvijas–Krievijas pārrobežu programmas
projekts Nr. LV-RU-008 «630 verstis pilnas sajūtām/
Sajūtu verstis» (630 Versts Full of Feelings/Versts of
Feelings). Preiļu parkā tiek veidots soliņš ar dažādām
skaņām 19. gadsimta dabas un leģendu sajūtām, bet
vēsturisko noskaņu paspilgtinās 19. gadsimtam piemēroti tērpi Preiļu parka gidiem.
Turpinās 2019. gadā uzsāktais trešais Latvijas–
Krievijas pārrobežu programmas projekts Nr. LV-RU018 «Amatniecība bez robežām (Crafts)», kurā tiek
organizēta amatniecības aprīkojuma iegāde aušanai
un keramikai, kas perspektīvā tiks izvietots Amatu
mājā (bijusī kalpu māja Preiļu parkā).
Uzsākts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts Nr. ENI-LLB-1-244 «Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību» (Museum
2020), kurā paredzēts iegādāties digitālās tehnoloģijas
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, organizēt apmācību seminārus un citas pārrobežu aktivitātes.
Ir apstiprināts vēl viens Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts Nr. ENILLB-3-462 «Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls» (Crafts-tour), kurā paredzēta Preiļu muižas
kompleksa bijušās kalpu mājas pārbūve par Amatu
māju un dažādu amatnieku meistardarbnīcu organizēšana.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmā uzsākts
projekts Nr. LLI-539 «Amatu prasmes tūrisma telpā»
(Tour de Crafts) jeb «Amatniecība kā tūrisma produkts
bez robežām», lai izveidotu kopīgu tūrisma produktu
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Paredzēts
veikt darbus Preiļu pils 2. stāvā, izveidojot vairākas
telpas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam,
iekārtojot tās atbilstoši muižnieku dzīves veidam. Lai
nostiprinātu apmeklētāju iegūtās zināšanas interaktīvā
veidā. Plānots izveidot arī 5D (piecu dimensiju) aprīkojumu, kas ļaus iejusties un izbaudīt Borhu laika sajūtas.
Vēl viens projekts Latvijas–Lietuvas pārrobežu
programmā ir Nr. LLI-476 «Vides resursu pārvaldības
uzlabošana» (Save past for future») (vadošais partneris – Preiļu novada pašvaldība) ar mērķi uzlabot vēsturisko parku ar ūdenstilpnēm, kā svarīgu bioloģiskās
daudzveidības objektu atjaunošanu un uzturēšanu
Ziemeļaustrumu Lietuvā un Latgalē. Paredzēts izstrādāt
jaunu integrētu pieeju vienotai kultūras un dabas mantojuma kā «zaļās» infrastruktūras atjaunošanai, kā arī
rekonstruēt un iztīrīt ūdenstilpņu sistēmu Preiļu parkā.
2019. gadā tika pabeigti vēl 2 nozīmīgi projekti:
Preiļu pilī ERAF «Rīteiropas vērtības» (Nr.5.5.1.0/
17/I/007), izbūvējot logus un durvis, veicot daļēju sienu siltināšanu un citus darbus, un parka galveno vārtu
stabu restaurācija ar Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldes līdzfinansējumu.
Ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas augstskolām – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Daugavpils Universitāti, kuru studenti ir snieguši savus priekšlikumus
gan Preiļu parka zonējumam un Preiļu pils interjeram,
gan arī vides objektiem.
Preiļu muižas kompleksā un parkā notiekošajām
aktivitātēm iespējams sekot līdzi pašvaldības mājas
lapā: www.preili.lv un sociālā tīkla Facebook vietnē.
Preiļu novada domes Attīstības daļā sadarbībā ar
citām struktūrvienībām tiek plānotas arī jaunas iniciatīvas, kas uzlabos gan vietējo iedzīvotāju labklājību,
gan arī piesaistīs tūristus no citām Latvijas vietām un
ārvalstīm. Tāpēc gaidām iedzīvotāju ierosinājumus un
aicinām uz kopīgu sadarbību, lai apzinātos un lepotos
ar vienu no sava novada lielākajām vērtībām – Preiļu
muižas kompleksu un parku!
Elita Jermolajeva,
Dr.oec. Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Preiļu parka Ādama un Ievas salas estrādē uzstādīti 12 soli

Preiļu parkā 2017. gada nogalē tika
atjaunota Ādama un Ievas sala. Parka
vismazākā sala tika savienota ar tiltu un
uz tās izvietota plaša terase ar skatuvi,
izveidojot nelielu estrādi. Diemžēl, projektā netika paredzēti soli, bet reālā
salas izmantošanas situācija parādīja,
ka tādi ir nepieciešami. Līdz ar to šogad
darbs ir paveikts, un uz salas terases jau
atrodas 12 dažāda izmēra soli. Lai saglabātu salas izmantošanas iespējas, soli ir
izvietoti gar terases margu malām, uz
tiem ir iespēja sēdēt un vērot pasākumus, kas tiek atskaņoti no skatuves
vai arī pagriezties un baudīt apkārt
esošos ūdeņus, kuros bieži vien rāmi
peld gulbju pāris.

Vēsturiski Ādama un Ievas sala parka
izveidošanas laikā tika veidota kā «Paradīzes dārzs», kur no agra pavasara līdz
vēlam rudenim ziedēja krāšņumkrūmi un
koki, apvīti mūžzaļiem efejvīniem. Pagājušajā gadā uz salas tika iestādītas dekoratīvās ābelītes, lai atkal radītu savulaik vēsturē esošo burvību, jo rakstos ir atrodami
apraksti, ka šeit, salas vidū, augusi «paradīzes ābele» ar sārtiem un rūgtiem āboliem,
kuri tās zaros palika arī ziemas laikā.
Veidojot romantisku vidi, terasei tika
izvēlēti soli, kas ir praktiski, lakoniski
izskatā un pilda savu svarīgāko funkciju –
atpūtina parka apmeklētājus un ļauj baudīt
dabas vidi, klusumu un romantismu.
Solu skaits tika apzināti veidots –

12 ir cikla noslēguma cipars, 12 soli veido
kārtību. Sala vienmēr ir apbrīnas vērta jebkurā gadalaikā, ikviens var katru mēnesi
izbaudīt savu skatu vietu visa gada garumā.
12 ir gan zodiakā, gan gada mēnešu skaitā,
12 dienas un nakts stundas, 12 zvaigznes,
12 Dzīvības koka augļi – skaitlis, kas veido
zināšanas, tas ir harmonijas un mīlestības
cipars un arī vienmēr stimulē pabeigtību un
jauna sākumu. Līdz ar to Ādama un Ievas
sala ir ieguvusi sev papildu burvību – tagad
šeit var nākt ne tikai pēc noskaņas un romantikas, bet arī iedvesmas pabeigt iesākto
un iegūt radošo pieskaņu jauniem darbiem.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa
un parka vadītāja
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Pieņemtie lēmumi par finansējuma
nodrošinājumu projektiem

Sakarā ar to, ka Preiļu novada domes projekts Nr.3.3.1.0/20/I/011
«Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai» ir apstiprināts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
(turpmāk tekstā – CFLA) (31.07.2020. vēstule Nr. 39-2-60/5215),
tad līdz Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai saskaņā
ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumu 20. punktā noteikto, finansējuma saņēmējam ir jāsaņem
saskaņojums no Apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas
pašvaldību finanšu komisijas un pozitīvs lēmums par ilgtermiņa
saistību uzņemšanos projekta ieviešanas nodrošināšanai. Lai komisija varētu izskatīt šo jautājumu, bija nepieciešams steidzams Preiļu
novada domes lēmums, un tāpēc tika sasaukta ārkārtas domes sēde.
Kopējais projekta finansējums plānots 949 723,12 euro apmērā, tai
skaitā kopējās publiskās attiecināmās izmaksas 837 183,74 euro, no
kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 300 000,00
euro, valsts budžeta finansējums 15 882,35 euro, pašvaldības finansējums 521 301,39 euro, bet pārējā summa 112 539,38 euro ir neattiecināmās izmaksas.
Līdzīga situācija ir arī ar otru CFLA apstiprināto Preiļu novada
domes projektu – Nr.3.3.1.0/20/I/012 «Ražošanai pielāgota tipveida
angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi»,
kuram ir jāsaņem saskaņojums no Apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas
un Vārkavas pašvaldību finanšu komisijas. Kopējais projekta finansējums plānots 574 332,96 euro, tai skaitā kopējās publiskās attiecināmās
izmaksas 518 168,15 euro, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansējums 443 007,82 euro, valsts budžeta finansējums 22 847,55
euro, pašvaldības finansējums 52 312,78 euro, bet pārējā summa
56 164,81 euro ir neattiecināmās izmaksas.
Pašreiz pieņemtie lēmumi par finansējuma nodrošinājumu nav kredītsaistības pašvaldībai, jo precīzākas projektos veicamo darbu izmaksas
būs zināmas pēc attiecīgo iepirkumu veikšanas, kad Preiļu novada
domei būs jāpieņem lēmumi par līgumu slēgšanu ar konkrēto darbu
veicējiem un aizdevumu summu apmēriem.
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Preiļu novadā turpinās darbs
ar jauniešiem projektā «PROTI un DARI!»

Individuālais darbs ar jaunieti Amandu.

Foto: Iveta Šņepste

Preiļu novadā turpinās NEET (jaunieši, kuri nemācās, nestrādā,
neapgūst arodu) jauniešu iesaiste projektā «PROTI un DARI!»
Nr. 8.3.3.0/15/I/001, kura mērķis ir attīstīt NEET jauniešu prasmes
un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, nodarbinātībā, īstenotajos Jauniešu garantijas projektu
pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Līdz šim no Preiļu pašvaldības projektā ticis iesaistīts 31 jaunietis,
ar katru jaunieti darbs norisinās vidēji 4 mēnešus, sniedzot jaunietim
gan individuālu mentora atbalstu, gan programmas vadītāja atbalstu,
gan dažādus atbalsta pasākumus katru mēnesi vismaz 24 stundu apjomā.
Kopējais atbalsts katram jaunietim vienā mēnesī ir vairāk kā 48 stundas.
Projektā jaunietim tiek izstrādāta individuāla atbalsta programma, kuru
realizējot jaunietis apgūst dažādas jaunas prasmes, saņem konsultācijas
no speciālistiem, kā arī iepazīst brīvprātīgo darbu un interesējošās profesijas. Atbalsta pasākumi tiek balstīti uz konkrēta jaunieša vēlmēm,
vajadzībām un interesēm.
Lielākā daļa jauniešu, pabeidzot projekta individuālo pasākumu
programmu sasniedz sekmīgu rezultātu – iesaistās nodarbinātībā, kļūst
pašnodarbināti, uzsāk izglītību vai sekmīgi iesaistās nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā.
Projekts «Proti un dari» ir lieliska iespēja jauniešiem no dažādiem
sociālajiem slāņiem 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.
Projektā var iesaistīties jebkurš Latvijas jaunietis vecumā no 15
līdz 29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu un nav NVA
bezdarbnieks. Projekta īstenošanas laiks turpināsies līdz 31.10.2021.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju vai iesaistītos projektā, sazinies ar
projekta koordinatori Preiļu novadā Santu Ancāni-Novikovu, tālr.
29327010, e-pasts: santa.ancane@preili.lv.
Santa Ancāne-Novikova,
projekta «PROTI un DARI!» koordinatore Preiļu novadā

2020. gada augusts

Atklāts apļveida krustojums Preiļos

Projekta noslēguma pasākumā. No kreisās: Preiļu novada domes darba aizsardzības speciālists Ivars Anspoks,
SIA «Ošukalns» būvdarbu vadītāja palīgs Kaspars Avens, Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda
Čingule-Vinogradova

7. augustā svinīgi tika atklāts apļveida krustojums Preiļos, kura izbūves darbi veikti projekta
Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada un ietekmes
areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» ietvaros.
Projekta noslēguma pasākumā piedalījās Latvijas
Republikas 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs,
Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja
Iveta Maļina-Tabūne, Preiļu novada domes vadība,
domes deputāti, būvdarbu veicēji, pašvaldības Attīstības daļas un Tehniskās daļas speciālisti, kuri bija
iesaistīti projekta realizācijā.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne uzrunā klātesošajiem pateicās
ikvienam, kurš bija iesaistīts šī nozīmīgā projekta realizācijā: būvprojekta izstrādātājiem – firmai «Ceļu
komforts», projektētājam Viktoram Akentjevam, projekta sagatavotājiem – toreizējam pašvaldības Attīstības daļas vadītājam Zigmāram Ertam un projekta
vadītājai Sanitai Meļko, Centrālajai Finanšu un līgumu
aģentūrai, Latgales plānošanas reģionam, uzņēmējiem,
kuri apliecināja interesi par objekta nepieciešamību,
SIA «Ošukalns par paveiktajiem būvdarbiem un SIA
«Firma L4» par veikto būvuzraudzību.
Aldis Adamovičs, uzrunājot klātesošos, pavēstīja,
ka projektu tika sākts plānot jau 2013. gadā, kad darbojās pirmā Latgales programma, un jau toreiz bija
iespējams paveikt vairākus darbus. Pateicoties
Latgales novadu pašvaldību vadītājiem un Saeimas
deputātiem, kuri ievēlēti no Latgales, programma
toreiz tika akceptēta valdībā un šo gadu laikā varēja
papildus apgūt finansējumu 52 miljonu eiro apmērā.
A.Adamovičs ar gandarījumu atzina, ka, realizējot šo
projektu, ir radīts satiksmei drošs krustojums.
Iveta Maļina-Tabūne savā uzrunā izteica gandarī-

jumu par pabeigto objektu, jo, mainoties noteikumiem,
Latgales programma nāca ilgi un grūti. Šāda veida
sadarbības projekti, iesaistoties vairākām pašvaldībām,
ir tikai Latgalē. Līdztekus iespējām tās ir arī papildu
grūtības, jo ir jāsaprot, kā viss kopā strādā, tomēr, kā
liecina realizētais projekts, sadarbojoties kopā Preiļu,
Riebiņu un Aglonas novadiem, ir panākts izcils rezultāts. I. Maļina-Tabūne izteica cerību, ka arī turpmāk
tiks realizēti projekti, kas vērsti uz uzņēmējdarbību
un cilvēku labklājību.
Svarīgi piebilst, ka būvdarbu laikā krustojumā
satiksme netika pārtraukta, tomēr dažkārt bija nepieciešami nelieli ierobežojumi, tāpēc pateicamies iedzīvotājiem un uzņēmējiem par sapratni.
Projekta vadītāja Sanita Meļko informē, ka projekta «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība»
ietvaros jau iepriekš pabeigta divu uzņēmējdarbībai
svarīgu Preiļu pilsētas ielu – Rīgas ielas un Brīvības
ielas – atjaunošana. Tagad projekts noslēdzies ar izbūvētu satiksmei drošu apļveida krustojumu.
Projekta kopējais finansējums sastāda 1 577 556,70
eiro, no kuriem ERAF līdzekļi – 1 298 597,40 eiro.
Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada un
ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība» realizāciju Preiļu novada dome
noslēdza 2018. gada 16. augustā. Projektā bija arī divi
sadarbības partneri – Aglonas un Riebiņu pašvaldības.
Realizētā projekta mērķis – veicināt esošo uzņēmumu sasniedzamību, radīt iespēju jaunu komersantu
attīstībai novadā, radīt jaunas darba vietas un piesaistīt
investīcijas, kā arī uzlabot novada pievilcību, atjaunojot publisko infrastruktūru.
Maija Paegle

PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

UZŅEM jaunus AUDZĒKŅUS vecumā no 3 līdz 25 gadiem
2020./2021. mācību gada interešu izglītības programmās (PULCIŅOS):
• Darbnīca «Es protu!»
• Vokālā studija «Mazās lāsītes»
• Tehniskā modelēšana
• Brīvā laika klubiņš «Domiņa»

• Zīmēšanas pulciņš
• Dizaina studija
• Keramika
• Jaunie mehāniķi
• Līderskola
• Pulciņš «Ceļojums»
• Studija «Maģiskais lukturis»

Iesniegumu veidlapa pieejama www.preili.lv
un Bērnu un jauniešu centrā (Kooperatīva ielā 6).

Saziņai tālruņi: 29221574 (direktore), 28641149 (direktora vietniece), 65381397 (lietvede).
Novēlam jums lielisku mācību gadu interešu izglītībā!

Preiļu novada dome paraksta projekta grozījumus
par veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu līdz 2023. gadam

Preiļu novada dome, sākot ar 2017. gadu, īstenojusi projektu nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi
Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei», kura ietvaros uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem.
2020. gada 18. augustā apstiprināti projekta grozījumi, palielinot finansējumu par 79369,00 eiro. Līdz
ar to 2020. gada rudenī Preiļu novada domē turpināsies
veselības veicināšanas aktivitātes. Iedzīvotājiem atkal
būs iespēja piedalīties bezmaksas izglītojošās fiziskās
nodarbībās, sporta pasākumos, lekcijās par veselīgu
uzturu, peldēšanas nodarbībās, veselības dienās Preiļu
pilsētā un pagastos un citos projekta pasākumos.
Projekta laikā plānotas divas vasaras nometnes bērniem, kā arī topošo māmiņu un tēvu skolas nodarbības,
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tiks iegādāts arī inventārs nodarbību norisei.
Projekta atbalsta pasākumi kopumā vērsti uz iedzīvotāju paradumu maiņu, veselīga uztura lietošanas
veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu
veicināšanu, garīgās veselības saglabāšanu.
Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumus Preiļu novadā, uzlabojot to pieejamību novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 196284,00 eiro,
no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums –
16684,00 eiro, valsts budžeta finansējums – 29442,60
eiro. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017. gada
līdz 2023. gada augustam. Par aktivitātēm sabiedrība
tiek informēta mājas lapā www.preili.lv.
Ineta Valaine, projekta vadītāja

Preiļu novada VÇSTIS

Pārrobežu sadarbības projekts
«Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām»

Preiļu novada pašvaldība ir uzsākusi Interreg
V-A pārrobežu sadarbības programmas LatvijaLietuva projektu Nr. LLI-539 «Amatniecība kā
tūrisma produkts bez robežām» (Craftsmanship
as Tourism Product without Borders/ Tour de
Crafts»).
Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un
attīstot to kā kopīgu Latvijas un Lietuvas pārrobežu
teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot
kopīgu tūrisma produktu. Tas būs vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem, māksliniekiem
kā vietējā kultūras mantojuma tradīciju saglabātājiem
Latgales un Zemgales reģionos Latvijā un Lietuvā –
Utenas un Panevēžas apgabalos.
Projekts attīstīs kopīgus amatniecības tūrisma produktus – Tour de Crafts, veicinot zaļo/ekoloģisko un
kultūras tūrismu, balstoties uz jau esošajām kultūras,
dabas mantojuma vietām Latvijā – Preiļu muižas kompleksu, Balvu muižu, Dobeli un Lietuvā – Anīkšču
inkubatoru-mākslas studiju un Upītes amatniecības
centru. Plānots piedāvāt jaunus, savstarpēji saistītus
amatniecības produktus/ pakalpojumus, kas piesaistītu
tūristus ar vismaz 2 dienu ilgu uzturēšanos vienā vietā,
kā arī radītu interesi apmeklēt citas projektā norādītās
vietas ar papildu pieredzi amatniecības jomā. Tiks
organizēti prasmju veicināšanas pasākumi – teorētiskās apmācības un radošās darbnīcas amatniekiem/
māksliniekiem interesentiem 6 partneru vietās, radot
kopīgus produktus un veidojot zīmolu kopā ar digitālo aktivitāšu attīstību, kā arī uzlabojot infrastruktūru un aprīkojumu. Izstrādātais tūrisma produkts
Tour de Crafts tiks reklamēts, izmantojot īpaši izstrā-

dātu tīmekļa vietni un mārketinga aktivitātes.
Projekta īstenošanā iesaistījušies 6 partneri: vadošais projekta partneris – Latgales plānošanas reģions,
pārējie Latvijas partneri: Preiļu novada dome, Balvu
novada pašvaldība, Dobeles Pieaugušo izglītības
un uzņēmējdarbības centrs, bet Lietuvā: Anīkšču inkubators-mākslas studija un Panevēžas pilsētas pašvaldība.
Kopējās projekta izmaksas ir 816 946,71 eiro, tai
skaitā 85% jeb 694 404,70 eiro ir pārrobežu programmas (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) finansējums un 15% jeb 122 542,01 eiro nacionālo valstu
finansējums.
Preiļu novada pašvaldības plānotais finansējums
projekta aktivitāšu īstenošanai ir 230 396,00 eiro,
t.sk. 195 836,60 eiro no pārrobežu programmas un
34 559,40 eiro pašvaldības finansējums. Galvenās
projekta aktivitātes: Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās Preiļu pils 2. stāva daļēja renovācija un interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu, kā arī amatnieku/
mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā.
Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši no 2020.
gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Detalizētāka informācija par projektu:
https://latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Šis ir otrs gads, kad pašvaldībā deklarētajām
daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no
novada izglītības iestādēm, ir iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Līdz šim Preiļu novadā
pabalsts, kas attiecināms tieši uz daudzbērnu ģimenēm,
ir «pabalsts – 50% atlaide no maksas par pusdienām
pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē» un
«pabalsts – 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē», kas vairāku gadu
garumā ir kļuvis ļoti pieprasīts. Tāpēc bija likumsakarīgi, ka pēc atbalsta, ko vecāki saņem par bērniem
dārziņā, seko vismaz daļējs atbalsts arī skolas gaitas
uzsākot. Par pabalsta mācību līdzekļu iegādei skolēniem nepieciešamību bija ticis diskutēts jau vairakkārt,
tomēr to ieviest izdevās tikai aizvadītajā gadā pēc
Labklājības pārvaldes direktora Laura Pastara ierosinājuma, redzot reālo situāciju, ka mūsu novadā daudzbērnu ģimeņu ir patiesi daudz, bet palīdzībai ir jābūt
plānveidīgai un secīgai.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmā
daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni,
it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību.
Tāpat minētā likuma 1. panta 16. punkts definē, ka
daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti
un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes
bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav
sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību. Labklājības pār-

valde aicina pievērst uzmanību, ka pabalstam var pieteikties no jūlija līdz pat septembra beigām, jo, iespējams, uz šo brīdi kāds no vecākajiem bērniem vēl nav
izvēlējies izglītības iestādi, kur mācīties tālāk. Tiklīdz
Labklājības pārvaldē tiks iesniegta izziņa no izvēlētās
izglītības iestādes, vecākiem būs iespēja pieprasīt
pabalstu par katru izglītojamo, kas mācīsies kādā no
Preiļu novada skolām.
Aizvadītajā gadā minētajam pabalstam bija pieteikušies 104 ģimeņu 198 bērni, kuri pārstāvēja sešas
Preiļu novadā esošās izglītības iestādes. Visvairāk
šādu ģimeņu bija no Preiļu pilsētas – 68 ģimenes, tam
seko Saunas pagasts Aizkalnes pagasts ar 11 ģimenēm,
Preiļu pagastā – 8 ģimenes un Pelēču pagastā ir
6 daudzbērnu ģimenes.
Visticamāk, pieprasījums pēc minētā pabalsta
šogad būs lielāks, jo gada laikā daudzbērnu ģimeņu
kļuvis vairāk, ko parādīja dati, kad Labklājības pārvalde aprīļa – maija mēnešos nodrošināja pārtikas
paku izdali skolēniem, tai skaitā no daudzbērnu ģimenēm, attālināto mācību laikā. Pabalsta apmērs katram skolēnam ir 40 euro, aizvadītajā gadā tā izmaksai izlietoto 7920 euro. Šāds pabalsta apmērs ir arī
trūcīgo ģimeņu un audžuģimenēs nodoto ģimeņu bērniem, kā arī aizbildnībā nodotajiem bērniem, kuru
likumiskie pārstāvji tāpat aicināti savlaicīgi pieteikties
minētajam pabalstam.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora
vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Daudzbērnu ģimenes aicinātas pieteikties
pabalstam mācību līdzekļu iegādei skolēniem

Sakopta Andreja Paulāna ielas,
Preiļos, zaļā zona

Ir noslēgušies Andreja Paulāna ielas, Preiļos, zaļās zonas
sakopšanas darbi. Pērnā gada
decembra mēnesī ielas garumā tika nozāģēti bojātie koki,
savukārt uz doto brīdi ir pabeigti
atlikušo celmu frēzēšanas darbi,
kā arī nopļauta grāvja mala.
Noslēdzoties teritorijas labiekārtošanas darbiem, ir novērsta
potenciālā iespējamība lielāka vēja
gadījumā krītošo zaru un lūstošo
koku bīstamībai, kas nopietni apdraudēja tuvējo dzīvojamo māju,
ēku, cilvēku un auto transporta
drošību, pārvietojoties pa A. Paulāna ielu. Novērsta ir arī ceļa klātnes bojāšanās sakarā ar to, ka koki
auga ļoti tuvu asfalta segumam.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore
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2020. gada augusts

Holokausta upuru piemiņas
pasākums Preiļos

No kreisās: biedrības «Preiļu memoriāls» līdzdibinātājs, arhitekts Sergejs
Rižs, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša un
muzeja speciāliste vēstures jautājumos Ilona Vilcāne

9. augustā notika gadskārtējais piemiņas pasākums, atminoties
traģisko 1941. gada vasaru, kad Reiha armijas īstenotajās iznīcināšanas akcijās sistemātiski tika nogalināti ebreju tautības preilieši,
vien nedaudziem izdodoties izglābties.
Piemiņas pasākums iesākās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejā, kur tika atklāts muzeja ekspozīcijas papildinājums, eksponējot
2018. gada nogalē atrastos priekšmetus, kas tika uzieti, lokalizējot
Holokaustā nogalināto nošaušanas bedru vietas, ko veica biedrība «Preiļu
memoriāls». Kā pasākuma laikā atzīmēja Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos Ilona Vilcāne, atradumiem piemīt ne vien lokālas nozīmes dimensija, kas ir kā liecība par
masu slepkavībām Preiļos 1941. gada jūlija-augusta mēnešos, bet arī
globālā dimensija – būt par baisu pierādījumu nacistu īstenotajai rasu
teorijai visās okupētajās Eiropas valstu teritorijās 1939.–1945. gadā.
Preiļu ebreju kopienas piemiņas vārtu autors, arhitekts un biedrības
«Preiļu memoriāls» līdzdibinātājs un lokalizācijas darbu vadītājs Sergejs
Rižs iepazīstināja klātesošos ar to, kā noritēja vietas noteikšanas un kontrolrakumu plānošanas darbs, kas notika pēc Preiļu muzeja krājuma
materiālu izpētes un notikuma laikabiedru apzināšanas un intervēšanas,
konkrēti atzīmējot 2018. gada vasarā notikušo lauka interviju ar preilieti,
notikumu aculiecinieku, 1930. gadā dzimušo Kārli Pavloviču. Nošaušanas
vietu lokalizācijas darbos izdevās ne vien noteikt vietu, kur 1944. gada
vasarā notika nogalināto līķu atrakšana un sadedzināšana, bet arī iegūt
vairākas saglabājušās materiālās liecības, kas piederēja nogalinātajiem
ebreju tautības preiliešiem. Pateicoties VKKF finansiālam atbalstam,
2019. gadā tika veikta priekšmetu konservācija, tos nododot glabāšanā
Preiļu muzejam – daļa no kuriem būs apskatāma Preiļu muzeja ekspozīcijā. Pasākuma daļas noslēgumā tika prezentēts arī Preiļu muzeja gada
suvenīrs – buklets «Ebreji Preiļos».
Piemiņas brīdis Holokausta upuru memoriālā blakus ebreju pilsētas
kapiem iesākās ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka
Klavdijas Zarānes īsu uzrunu, ko turpināja Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera un Preiļu Goda pilsoņa Dāvida Zilbermaņa sagatavotā uzruna pasākuma apmeklētājiem. Covid-19 eksistējošo pārvietošanās ierobežojumu
dēļ D.Zilbermanis šogad nevarēja ierasties personīgi, sagatavotās runas
tulkojuma nolasīšanu uzticot Preiļu 1. pamatskolas direktorei Norai
Šņepstei. Uzrunā līdz ar traģisko notikumu piemiņas saglabāšanas nozīmīgumu tika atzīmēta arī satraucošā ksenofobisko uzskatu piesātinātā
gaisotne ASV.
Kā nākošais uzstājās vēsturnieks, novadpētnieks un muzeja Ebreji
Daugavpilī un Latgalē vadītājs Josifs Ročko, stāstot par ebreju kultūras
intelektuālo devumu Latvijas sabiedrībai, īpašu uzmanību pievēršot
nesen aizsaulē aizgājušajam Preiļu novadniekam un biedrības «Preiļu
memoriāls» līdzdibinātājam Samuelam Latvinskim (1931-2020).
Pateicoties viņa izpētes un liecību apkopošanas darbam, Vladislavam
Vuškānam un Zagorsku ģimenei no Riebiņiem tika piešķirts godpilnais
Izraēlas valsts apbalvojums «Taisnīgais starp tautām». Noslēgumā
uzstājas vēsturnieks, muzeja «Ebreji Latvijā» direktors un Preiļos dzīvojošās Aršu ģimenes pēcnācējs Ilja Ļeņskis, kas aicināja neaizmirst
notikušā cilvēcisko dimensiju, atceroties, ka blakus ebreju kapsētai nogalinātie cilvēki bija Preiļu pilsētas iedzīvotāji, kuru dzīve un ikdiena,
tapāt kā mums šodien, noritēja Preiļu pilsētas ielās.
Atceres pasākuma trešā daļa – koncerts «Cerību sala» notika uz
Preiļu muižas parkā esošās Ādama un Ievas salas skatuves. Koncerta
pirmajā daļā uzstājās enerģiskie ebreju tautas mūzikas izpildītāji – klezmeri no Lietuvas «Rakija klezmer orkestar» (Viļņa). Savukārt otrajā
daļā uzstājās Maksa Goldina biedrības «Ebreju kultūras mantojums»
valdes priekšsēdētājs, baritons Vlads Šuļmans un jau daudzus gadus
Itālijā dzīvojošā un strādājoša dziedātāja, soprāne Arnita Eglīte, kuru
balsis, izpildot populāras Eiropas komponistu ārijas, pieskandināja Preiļu
muižas parku, atbalsojoties arī Raiņa bulvārī. Lieliskie laikapstākļi un
unikālā Ādama un Ievas saliņas atmosfēra padarīja koncertu par īpaši
baudāmu, ko novērtēja ne vien plānveidīgi koncertu apmeklējušie skatītāji, gan arī tie preilieši, kuri savās ikdienas gaitās devās gar skatuvi un
labprāt pievienojās.
Organizatori lielu pateicību izsaka viesiem pasākuma apmeklētajiem
par izteikto novērtējumu un aicina klātienē apmeklēt Preiļu muzeja
ekspozīciju, apskatot arī Holokausta traģēdijai veltīto ekspozīcijas daļu.
Rihards Sisojevs,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
Galvenais krājuma glabātājs

2020. gada augusts
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Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultāti

ogad konkursā kopumā tika iesniegti divdesmit trīs projektu pieteikumi, no kuriem astoņpadsmit tika apstiprināti. Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa
2020. gadā sastāda 35877,77 eiro. Ar domes līdzfinansējumu tiks īstenotas dažādu biznesa nozaru uzņēmēju idejas, veicinot šo uzņēmumu darbības paplašināšanos,
jaunu pakalpojumu attīstību un darba ražīguma un kapacitātes paaugstināšanos, kā arī jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu. Īstenojot projektus, novadā tiks radītas
arī jaunas darba vietas.

Z/S «Mazie Gavari» īpašnieks Jānis Gavars

SIA «DAN» konkursā piedalījās ar projektu «Apkures
sistēmas izbūve angārā Preiļos, Brīvības ielā 81». Projekta
īstenošanas rezultātā tiks ierīkota apkures sistēma ražošanas
telpās, tādējādi uzlabojot ražošanas apstākļus. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 9062,79 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.
Būvniecības jomas uzņēmums SIA «K9» piedāvātā pakalpojuma klāsta paplašināšanai projekta īstenošanas gaitā iegādāsies mini iekrāvēju. Projekta rezultātā tiks
radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas
sastāda 6500 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums –
3000 eiro.
SIA «NESTER CUSTOM» projektā «Krāsošanas
kameras iegāde un jauna Krāsošanas centra izveidošana»
iegādāsies krāsošanas kameru, veicinot pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu un jaunu
klientu piesaisti. Projekta rezultātā tiks radītas trīs jaunas
darba vietas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8028,86
eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.
SIA «Volmārcentrs» tipogrāfijas pakalpojumu nodrošināšanai iegādāsies sublimācijas printeri, termopresi, perforācijas un iesiešanas mašīnu, Corel Draw 2019 dizaina
programmatūru, griezējploteri un portatīvo datoru. Projekta
rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 6508,15 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –3000 eiro.
SIA «Kaķu sēta» projekta rezultātā izveidos bērnu pasākumu organizēšanas vietu un iegādāsies maskas, rotaļu komplektu ar slidkalniņiem un labirintu ejām un bumbu baseinu
ar bumbām. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba
vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6336,90 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.
Saimnieciskās darbības veicēja Kristīne Stašulāne
konkursā piedalījās ar projektu «Lauku SPA «LabaSajūta» teritorijas labiekārtošana». Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikti bruģa ieklāšanas darbi lauku SPA «LabaSajūta» teritorijas labiekārtošanai. Projekta rezultātā
tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5768,07 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –
2884,04 eiro.

Swedbank sniedz
konsultācijas Preiļu
Galvenajā bibliotēkā

Lai plašāk izglītotu par ērtākajiem veidiem, kā izmantot bankas pakalpojumus,
palīdzēt sakārtot aktuālās vajadzības,
ikviens interesents tiek aicināts uz individuālu tikšanos ar Swedbank konsultantu
Preiļu Galvenajā bibliotēkā.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa
tālruni 29991263.
Par tikšanās datumu un laiku interesenti tiks informēti individuāli. Uz konsultāciju jāņem līdzi lietotāja numurs un
internetbankas autorizēšanās līdzeklis –
kodu kalkulators vai Smart-ID.

SIA «Volmārcentrs» pārstāve Sandra Nikiforova

SIA «Labi Jumti» uzņēmuma darbības efektivizācijai,
atvieglojot jumta montāžas darbus, iegādāsies alumīnija torni
montāžas darbu veikšanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda
2926,44 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums –
1463,22 eiro.
Z/S «Mazie Gavari» projekta «Pārstrādātās dārzeņkopības produkcijas realizācijas uzlabošana» realizēšanas gaitā
iegādāsies krāsu uzlīmju un etiķešu printeri pārstrādātās produkcijas vizuālā noformējuma uzlabošanai un sortimenta
paplašināšanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1128,92
eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 564,46 eiro.
Saimnieciskās darbības veicējs Rainers Džeriņš, kurš
sniedz makšķerēšanas gida pakalpojumus Preiļu novadā un
Latgales reģionā, iegādāsies piekaramo laivas dzinēju un
eholoti. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 3444 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 1722 eiro.
Saimnieciskās darbības veicēja Santa Logina konkursā
piedalījās ar projektu «Foto pakalpojumu nodrošināšana,
foto kursu un plenēru rīkošana dažādām vecuma grupām»,
kura īstenošanas gaitā iegādāsies aprīkojumu kvalitatīvu foto
pakalpojumu nodrošināšanai: pilna kadra foto kameru, fiksētā
foto objektīvu, tele foto objektīvu, pilna kadra kameras bateriju turētāju, video/foto kameru 360 un turētāju un bateriju,
foto pastāvīgā gaismas ar statīvu un kameras turētāju, specializētā foto somu. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna
darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4481,31 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums – 2240,66 eiro.
SIA «Latgales guļbūve» projekta «Ražošanas ceha
paplašināšana» īstenošanai iegādāsies frontālo iekrāvēju
esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes
paaugstināšanai. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna
darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5045 eiro
(bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 2522,50 eiro.
Saimnieciskās darbības veicēja Sintija Logina projekta
«Iekārtu papildināšana Porcelāna darbnīcai» īstenošanas
rezultātā iegādāsies plasta rulli un fotokameru kvalitatīvai
porcelāna izstrādājumu ražošanai un tirdzniecības attīstībai.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 1809,90 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 904,95 eiro.

Jauniešu centrā
jauna spēle –
gaisa hokeja galds

30. jūlijā Jauniešu centrā «ČETRI» notika gaisa
hokeja spēles atklāšana un iepazīšanās ar jauno spēli.
Pasākuma sākumā apmeklētāji iepazinās ar hokeja
sporta viedu, par kuru sīkāk pastāstīja Markuss Mainulis,
kurš nu jau daudzus gadus profesionāli nodarbojas ar
hokeju. Pēc pieredzes stāsta un sarunām sekoja aktīvā daļa – gaisa hokeja spēles divu stundu garumā.
Jau septembrī tiks rīkots pirmais oficiālais gaisa hokeja
spēles turnīrs, bet līdz tam vēl ir laiks, tāpēc jaunieši tiek
aicināti nākt un trenēties ik dienu!
Gaisa hokeja galds iegādāts projekta ietvaros, ko atbalsta
Preiļu novada pašvaldība un Viduslatgales pārnovadu fonds.
Sintija Ančeva, Jaunatnes lietu speciāliste
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SIA «Olūts», realizējot projektu, ierīkos apkures sistēmu
uzņēmuma biroja ēkā īres pakalpojumu sniegšanas kvalitātes
uzlabošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2490 eiro
(bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 1245 eiro.
SIA «SS ANRI», veicinot sniegtā pakalpojuma klāsta
palielināšanu un jaunu klientu piesaisti, iegādāsies hidrošļūteņu presi. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba
vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3865 eiro (bez
PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 1932,50 eiro.
SIA «Primo KK» esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un produktu pašizmaksas
samazināšanai iegādāsies pārslu ledus ģeneratoru. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 4248 eiro (bez PVN), pašvaldības
līdzfinansējums – 2124 eiro.
SIA «Latgales finanšu konsultācijas», veicinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un izpildes ātrumu, ar
projekta palīdzību iegādāsies divus datorus ar Microsoft
Windows operetājsistēmas licenci, četrus monitorus un printeri. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1460 eiro (bez PVN),
pašvaldības līdzfinansējums – 730 eiro.
Saimnieciskās darbības veicēja Lilita Kivleniece, realizējot projektu «Skaistuma studija «LiepuZiedi»», sniegto
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un jaunu pakalpojumu
ieviešanai, iegādāsies skaistumkopšabas salona aprīkojumu
– vitrīnas kopā ar kases galdu, kases aparātu, friziera krēslu
un izlietni, kosmetologu aparātu «Portatīvais RF un mezoterapija». Projekta rezultātā tiks radītas trīs jaunas darba
vietas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3379,49 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums – 1689,75 eiro.
SIA «MVS+» iegādāsies datortehniku un aprīkojumu (portatīvo datoru, krāsaino printeri, laminatoru) ar mērķi paaugstināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un dažādojot pakalpojumu klāstu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1709,37
eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 854,69 eiro.
Līdzfinansējumu projektiem finansē no pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Pieļaujamā domes līdzfinansējuma intensitāte viena atbalsta pretendentam vienam projektam ir līdz
50% no projekta pieteikuma budžeta. Viena atbalsta pretendentam vienam projektam maksimāli pieļaujamais domes
līdzfinansējuma apmērs ir 3000 eiro.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu novada VÇSTIS

Pie interesentiem nonāk grāmata
par Preiļu lauksaimniecības skolu

Pasākumā klātesošos uzrunāja Preiļu
novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks
Klavdija Zarāne, grāmatas idejas autors, tās
izdošanas finansētājs, uzņēmējs Jānis
Šņepsts, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja speciāliste vēstures jautājumos Ilona
Vilcāne, grāmatas izdošanas organizators
Igors Pličs. Savās atmiņās un pārdomās
dalījās arī vairāki pasākuma apmeklētāji.
Pasākuma laikā Jānis Šņepsts jaunizdoto grāmatu dāvināja, ikvienam, kurš bija piedalījies
grāmatas veidošanā.
Izdotā Preiļu lauksaimniecības skolas
hronika ir veltījums skolas pēdējam direktoram Pēterim Ručam. Tās saturu veido
skolas pārvaldnieku un pedagogu atmiņas,
to papildina Jāņa Būmaņa atmiņu stāsts,
ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis, Ilonas
Vilcānes un Jāņa Šņepsta publikācijas.
Izdevumā ievietotās fotogrāfijas nāk no
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
krājuma un Ilzes Grigules, Andra Ivanova,
Edgara Bindemaņa, Kārļa Bogdāna, Valentīna Pastara, Madaras Drongas un Raimonda
Šņepsta personīgajiem arhīviem.
Grāmatas izdošanu organizēja Igors
Pličs. Tās veidošanā piedalījās Jānis Šņepsts,
Zane Butlere, Ilona Vilcāne, Inese Anina
Sergejs Kuzņecovs un Maija Paegle.
Preiļu novada domes deputāti ir pieņēmuši lēmumu iegādāties grāmatu, lai to
nodotu kultūras un izglītības iestādēm, tā
būs arī vērtīgs prezentācijas materiāls.
Divgadīgā Lauksaimniecības skola Preiļos darbojās no 1924. līdz 1945. gadam. Tā

Jānis Šņepsts un Klavdija Zarāne prezentē jauno grāmatu

Patīkams pārsteigums daudziem preiliešiem svētku laikā bija nesen izdotās
grāmatas «Preiļu lauksaimniecības skola 1924.–1945. Hronika» atvēršana. Fotomākslinieka, sabiedriskā darbinieka Igora Pliča skaistajā viesu mājas dārzā,
skanot mūsu novadnieka, romantiskā tenora Daiņa Skuteļa izpildītajām dziesmām, grāmata nonāca pie lasītājiem, vēstures pētniekiem, interesentiem un izdevuma
veidotājiem.

Skaisti aizvadīti Preiļu pilsētas svētki

2020. gada augusts

atradās Preiļu pilī, un skolā gan teorētiskās,
gan praktiskās zināšanas un iemaņas apguva
topošie lauksaimnieki un saimnieces, vēlāk
arī galdnieki un podnieki. Skolas vadības
mērķtiecīgas darbības rezultātā tajā laikā tā
kļuva arī par sava veida kultūras centru pilsētā. Hronika sniedz informāciju ne tikai par
lauksaimniecības skolas darbību Preiļos, tajā
ir daudz liecību par 19. gadsimta pirmās puses
norisēm un sabiedrisko dzīvi pilsētā. Izdotā
grāmata ir spilgta sava laika liecība, kura tagad
ir atvērta tālākai vēsturiskai izpētei.
Preiļu Lauksaimniecības skolas hronikas
apkopošanai un izdošanai īpaši svarīga
nozīme ir šodien, kad tiek atjaunota Preiļu
pils, jo tā sniedz daudz vērtīgas informācijas
par pils ēkas pārbūves procesiem un parka
izmantošanu 20. gadsimta 20.-40. gados.
Grāmatā atspoguļotās atmiņas ļaus lasītājiem
gūt priekšstatu par tā laika kultūras un
sabiedrisko dzīvi Preiļos, pilsētas un tās
apkaimes izaugsmi. Hronika būs noderīga
arī dzimtu pētniecībā, jo tajā ir atrodami skolēnu un darbinieku saraksti, tostarp atsevišķu
pedagogu īsas biogrāfijas.

Izdoto grāmatu bagātina daudzas fotogrāfijas, bet īpaši vērtīgs foto materiāls saistībā ar Preiļu Lauksaimniecības skolas pastāvēšanu jau pēc grāmatas iznākšanas tika
nodots Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejam. Tā ir neatsverama bagātība, kas
papildina mūsu pilsētas vēsturi un palielina
interesi tās pamatīgākai izpētei.
Maija Paegle

Kā ik gadu, arī šogad pašā augusta pilnbriedā, no 21. augusta līdz 22. augustam,
burvīgu laika apstākļu ieskauti, iedzīvotāji un viesi svinēja Preiļu pilsētas svētkus
«Ar krāsu un prieku» zīmē. Lai gan notikumi pasaulē un tepat Latvijā ir ieviesuši
pārmaiņas mūsu dzīves ritmā un ieradumos, svētku programma bija piepildīta
ar pasākumiem dažādām gaumēm.
21. augustā interesenti tika aicināti piedalīties remigrācijas projekta noslēguma
pasākumā «Prieks atkal būt mājās», savukārt
viesu mājas «Pie Pliča» dārzā norisinājās
grāmatas «Preiļu Lauksaimniecības skola
1924.–1945. Hronika» atvēršanas svētki,
kuros apmeklētājus priecēja un par emocionālo baudījumu gādāja novadnieks, romantiskais tenors Dainis Skutelis. Kultūras nama
terasē bija iespēja baudīt Latvijas Nacionālās
Operas un Baleta opermūzikas mākslinieku
vakara noskaņu koncertu «Opermūzikas
varavīksne». Piektdienas programma noslēdzās Preiļu parka estrādē, izskanot koncerttusiņam ar Very Cool People, Edavārdi, ansis
un Kristīnes Prauliņas piedalīšanos.

Pirmajā svētku dienā, 21. augustā, Preiļus darba vizītē apmeklēja Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Jevģenijs
Kolesnikovs. Vizītes laikā ģenerālkonsuls tikās
ar Preiļu novada domes vadību un domes
deputātiem, viesojās populārākajos tūrisma
objektos pilsētā, apmeklēja Preiļu pili, kā arī
piedalījās pilsētas svētku pasākumos.
Svētku pasākumu kulminācijas dienā –
22. augustā – Raiņa bulvāra tirgus iela viesmīlīgi uzņēma pirkt un pārdot gribētājus,
ikviens varēja piedalīties Lielformāta šaha
turnīrā kopā ar Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciālistiem, savukārt pilsētas mikrorajonos koncertēja un iedzīvotājiem sveicienus svētkos dāvāja Preiļu novada
tautas mākslas kolektīvi, latgaliešu mūzikas
grupas «Ginc un ES» un «Dricānu Dominante». Vakarpusē svētku noslēguma koncerti izskanēja Preiļu parka estrādē. Ar
svētku uzrunām un apsveikumiem svētkos
uzstājās Preiļu novada domes priekšsēdētāja
otrais vietnieks Klavdija Zarāne, LR 13.
Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris

Rožinskis. Klātesošos priecēja Laura Reinika
koncerts, kura turpinājumā uzstājās Intars
Busulis un Abonementa orķestris. Svētku
vakara izskaņā līdz pusnaktij norisinājās diskoballe dīdžeja pavadījumā.
Neierastāk, ar dažādiem izaicinājumiem
un ierobežojumiem, taču svētki Preiļos ir

Preiļu pilsētas svētku pasākumus
21. augustā apmeklēja Krievijas Federācijas ģenerālais konsuls Daugavpilī Jevģenijs Koļesņikovs. Kopā ar diplomātisko
pārstāvi Preiļos bija ieradies arī Ģenerālkonsulāta atašejs Vladislavs Balakins ar
kundzi.
Tikšanās laikā ar deputātiem pašvaldībā
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais
vietnieks Klavdija Zarāne ar prezentācijas
palīdzību iepazīstināja viesus ar novadu, realizētajiem projektiem un uzņēmējdarbības
vidi.
Preiļu viesis apmeklēja tūristu iecienītos
objektus Preiļos – Leļļu galeriju, Metāl-

mākslas galeriju «Moto & Metal NESTER
CUSTOM art gallery», apskatīja renovācijas
procesā esošo Preiļu pili.
Dienas noslēgumā ģenerālais konsuls un
konsulāta pārstāvji piedalījās grāmatas «Preiļu
lauksaimniecības skola 1924.–1945. Hronika» atvēršanas pasākumā un Nacionālās
Operas un Baleta opermūzikas mākslinieku
koncertā.
Pilsētas apmeklējums viesiem atstāja
patīkamu iespaidu par Preiļiem. Gandarījuma
vārdi izskanēja par sakoptību pilsētā, tās
uzņēmīgajiem iedzīvotājiem, kuri ar savu
talantu un darbu spēj radīt brīnumainas lietas.
Maija Paegle

Iepazīšanās ar Leļļu galeriju. No kreisās: māksliniece Jeļena Mihailova, Preiļu novada domes
deputāte Nadežda Hļebņikova, ģenerālais konsuls Jevģenijs Koļesņikovs

Dejo deju kopa «Dancari»

Preiļus apmeklē
Krievijas Federācijas ģenerālais
konsuls Daugavpilī

LTRK Latgales reģionālā nodaļa
sadarbībā ar A/S Swedbank
un Preiļu novada pašvaldību
10. septembrī organizē
Latgales Biznesa klubu Preiļos.

Pieteikties pa tālruni 26599991,
e-pasts: maruta.jukevica@chamber.lv

Biedrība «Preiļu rajona partnerība»
8. septembrī organizē pieredzes
apmaiņas braucienu potenciālajiem projektu
īstenotājiem uz Balvu, Rugāju, Viļakas
un Baltinavas novadiem,
programma ļoti plaša un interesanta.

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 4. septembrim,
zvanot uz tālr. 26871617 – Iveta, 22026684 – Valija,
vai rakstot uz e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv.
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izskanējuši un priecējuši kā mazus, tā lielus
preiliešus un viesus. Lai piedzīvotā svētku
svinību atmosfēra dāvā jums pozitīvas emocijas turpmākajam laikam un dotu augļus
jūsu iedomātajiem darbiem! Uz tikšanos
nākamajos svētkos!
Jolanta Upeniece

Piedāvā personīgā trenera pakalpojumus. Individuāla pieeja
katram klientam atkarībā no dzimuma, vecuma, veida, personības
un vēlamajiem rezultātiem. Ķermeņa veidošana, iegūstot muskuļu
masu un samazinot zemādas tauku līmeni. Izturības, veselīgas
sirds un asinsvadu uzlabošana, atbrīvošanās no muguras sāpēm,
stiprinot muskuļu korseti.

Treniņi notiek Preiļu 2. vidusskolas zālē jebkurā jums
izdevīgā laikā. Reģistrācija pa tālruni 28 460 001.

Preiļu novada VÇSTIS

Noslēgta vienošanās
par Siltumenerģijas pirkuma
līguma pagarinājumu

3. jūlija ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu slēgt vienošanos par grozījumu veikšanu 2012. gada 2. aprīļa Siltumenerģijas
pirkuma līgumā starp SIA «Preiļu saimnieks», SIA «Preiļu enerģētika» un Preiļu novada pašvaldību. Vienošanās paredz, ka SIA «Preiļu
enerģētika» pārdos un piegādās siltumenerģijas apjomu – 41 000
megavatstundas, kas netika pārdots un piegādāts uzņēmumam SIA
«Preiļu saimnieks» laika posmā no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2020.
gada 2. aprīlim. Vienošanās būs spēkā līdz 2023. gada 2. aprīlim.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks domes
sēdē informēja, ka līgums ar SIA «Preiļu enerģētika» par siltumenerģijas
piegādi tika noslēgts 2012. gada 1. aprīlī uz astoņiem gadiem. Līgumā
noteiktās saistības paredz piegādāt gadā 18 000 megavatstundu siltumenerģijas, kas kopumā sastāda 126 000 megavatstundas. Līguma darbības
laikā SIA «Preiļu saimnieks» ir nopircis no SIA «Preiļu enerģētika» 88
000 megavatstundas.
Noslēgtā vienošanās pagarina iepriekš noslēgto līgumu uz esošajiem nosacījumiem, tādējādi nenopirktais enerģijas daudzums tiks iepirkts
par iepriekšējo cenu, vienlaicīgi izslēdzot tiesvedības darbus, kas varētu
sākties, ja līgumā paredzētais siltumenerģijas daudzums netiktu nopirkts.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks skaidroja, ka septiņu gadu laikā pilsētā tika renovētas vairākas daudzdzīvokļu
mājas un pašvaldības iestādes, kuras kopumā krietni samazināja siltumenerģijas patēriņu, kā arī pēdējo, vismaz piecu, gadu siltie laika apstākļi
objektīvi nelika iepirkt paredzēto siltuma daudzumu un izpildīt saistības
pilnībā. Noslēgtā vienošanās, kā informēja J. Mūrnieks, siltuma tarifu
Preiļu novadā neietekmēs.

Noslēgusies akcija «Piepildīt sapni–7»

Jau septīto gadu nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds»
ar ziedotāju atbalstu varēja īstenot mazos sapnīšus bērniem ar
īpašām vajadzībām. Šogad tie bija 15 bērni no Preiļu, Riebiņu,
Līvānu un Vārkavas novadiem. Bērni sapņoja par derīgām jaunām
vai iepriecinošām lietām, – tika uzdāvināts skrejritenis, telefoni,
planšetdatori, dators, dīvāni, atpūtas un mācību stūrītis, divritenis,
pedāļu traktors, bezvadu skandas. Divi bērni izvēlējās piedzīvot ko
īpašu – lidojumu Aerodium atrakcijās un viesošanos bobsleja trasē
Siguldā – tā gan notiks tikai rudenī.
Ir liels prieks, ka globālā vīrusa pandēmija, kas ietekmēja mūs visus,
nav izmainījusi ne ziedotāju dāsnumu, ne piesaistītā ziedojuma apmērus.
Tā ir laba zīme, – cilvēku sirdis nav nocietinājušās, mēs esam spējīgi
domāt viens par otru un būt solidāri. Labdarības akcijā «Piepildīt sapni–
7» iesaistījās 36 ziedotāji. Savukārt 6 atbalstītāji ar kārumiem bērniem
iepriecināja noslēguma pasākuma dalībniekus. Kopumā tika saziedoti
2782, 21 EUR. Lielākais ziedojums bija 500 EUR, mazākie – «melnie»
centi ziedojumu kastītes, kas faktiski bija viens no lielākajiem ziedojumiem – 442, 21 EUR. Tas tikai pierāda, ka katrs cents ir no svara, lai
īstenotu sapņus.
Aplausus un pateicību ir pelnījuši pilnīgi visi, kas iesaistījās un atbalstīja visos labdarības akcijas posmos!
Labdarības akcija «Piepildīt sapni» daudzu gadu garumā var īstenoties
pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam.
Viduslatgales pārnovadu fonds

«Puķuzirnis» organizē nometnes
ģimenēm ar bērniem

2020. gada augusts

«Prieks atkal būt mājās»

Interaktīvā pasākuma nodarbībās piedalījās projekta vadītāja Elita Jermolajeva (centrā) un Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs Rihards Sisojevs (pirmais no labās)

Ar šādu nosaukumu 21. augustā notika projekta «Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi
Preiļu novadā» aktivitātes, uz kurām tika aicināts
ikviens iedzīvotājs un it īpaši cilvēki, kas atgriezušies no ārzemēm uz dzīvi mūsu pašvaldībā.
Vispirms dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Preiļu
pili, kurā ekskursiju vadīja Sanda Čingule-Vinogradova, Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja.
Turpinājumā kultūras centrā klātesošos uzrunāja Preiļu
novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Klavdija
Zarāne un remigrācijas koordinatore Latgalē Astrīda
Leščinska.
Interaktīvo pasākumu vadīja pieredzējusī izaugsmes apmācību organizatore Ieva Elvīra Garjāne.
Klātesošie brīvā un nepiespiestā atmosfērā komunicēja savā starpā, diskutēja, zīmēja savu «sapņu māju» un rakstīja stāstus – pasakas, tai skaitā par emigrāciju un atgriešanos... Bija iespēja atstāt savu pirksta
nospiedumu uz novada jaunās kartes – Preiļu parka
koka ripas gandrīz 85 cm diametrā. Pasākumā tika
izteikti arī priekšlikumi pašvaldības turpmākajam
darbam.
Projekts sākās 2019. gada oktobrī, un tajā notikušas dažādas aktivitātes: aptauja, vairāki apmācību
semināri Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem ar
mērķi attīstīt prasmes, kas palīdzētu darbā ar remigrantiem. Papildināta domes mājas lapas sadaļa
«REMIGRĀCIJA» un izveidota video filmiņa. Sakarā
ar ārkārtas situāciju pašvaldības darbinieku brauciens
uz Īriju tika atcelts, attiecīgi samazinot projekta kopējo
finansējumu līdz 6500 EUR.
Tiešie apmācību rezultāti: vairota spēja atpazīt
savas un klientu vajadzības un komunicēt tās saskarsmes brīdī; iegūti komunikācijas instrumenti savstarpējās darbinieku saskarsmes un saskarsmes ar klientiem uzlabošanai. Apmācību vadītāju ieteikumi
pašvaldības darbam:

• veidot iekļaujošus dialogus ar visām iesaistītajām
mērķgrupām kā regulāru, visur esošu darba vides kultūru;
• organizēt regulāras pašvaldības darbinieku, administrācijas, sadarbības partneru (ekspertu, citu organizāciju speciālistu) apmācības komunikācijas un
sarunu vešanas prasmju uzlabošanai ar mērķi attīstīt
apzinātu, empātisku sarunu un domstarpību risināšanas
kultūru sociālo pārmaiņu īstenošanai un vadīšanai;
• organizēt tiešsaistes forumus ar potenciālajiem
remigrācijas klientiem un klātienes atbalsta sarunu
apļus vietējiem iedzīvotājiem savstarpējas sadarbības
veicināšanai;
• organizēt savlaicīgu un jēgpilnu sabiedrības
iesaisti pašvaldības lēmumu izstrādē un pārmaiņu
vadībā u.c.
Projekts deva iespēju izplatīt informāciju par
novadu un apzināt vairāk potenciālo remigrantu, kā
arī attīstīt pašvaldības darbinieku komunikācijas
prasmes.
Elita Jermolajeva,
projekta vadītāja, Preiļu novada domes
Attīstības daļas vadītāja

Jūlijā noslēgusies projektu izvērtēšana Preiļu
novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai» jaunatnes iniciatīvu
projektu konkursā. Projektus konkursam bija
iesniegušas dažādas biedrības, no kurām vērtēšanas komisija apstiprinājusi 3 projektus, kuri tiks
īstenoti 2020./2021. gadā.
Biedrība «Piedzīvojuma Gars» realizēs projektu – «Arhitekts Preiļos». Tā īstenošanas laiks –
12 mēneši. Biedrība «Sabiedriskais centrs Līči» kopā
ar Preiļu 2. vidusskolu darbosies projektā «Izkrāso
savu pasauli!». Projekta īstenošanas laiks – 3 mēneši.
Biedrība «LOBS» projekta ietvaros organizēs video
nodarbības Preiļu novada jauniešiem».
Projekta īstenošanas laiks 6 mēneši. Visi trīs projekti sākas 2020. gada augustā un septembrī.
2020./2021. mācību gada rudens projektu konkursā
varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar
jaunatni.
Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus,
kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām

neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi
motivēt, iedvesmot nepamest mācības.
Preiļu novadā tiek īstenots projekts «PuMPuRS»,
kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi
pamest mācības, saņem individuālu atbalstu – konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda,
speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un
citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018. gada rudeni ir
uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada
31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts
dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Sintija Ančeva,
PUMPURS Jaunatnes iniciatīvu projektu
Preiļu novada koordinatore

Aktivitāte notiek Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma
2019.–2021. gadam «Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai
«Reģionālās remigrācijas koordinators») ietvaros.

Apstiprināti trīs jauniešu iniciatīvu
projektu iesniegumi

Ģimeņu diskusiju vada biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne un
Preiļu novada deputāts, daudzbērnu ģimenes tētis Juris Erts

Ar vadmotīvu – aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku visai ģimenei
kopā – biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» organizē
nometnes ģimenēm ar bērniem atpūtas bāzē «Zolva». Pirmā no tām
norisinājās no 7. līdz 9.augustam, otrā – no 21. līdz 23. augustam.
Notika dažādas lekcijas par veselīgu dzīves veidu ar degustācijām,
tika laivots, vingrots, skriets un lēkts. Bērni izbaudīja peldes ezerā,
makšķerēja, darbojās ar krāsainajām smiltīm, devās pārgājienos un darīja
daudzus aizraujošus darbus. Nometnes dalībnieki no sirds izbaudīja
dalību nometnē, atpūšoties no ikdienas rūpēm un vienkārši esot kopās.
Nometnes tiek organizētas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā
un finansētā projekta Nr. 2020.LV/ĢDP/03 «Nometnes ģimenēm ar bērniem aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai» ietvaros, projekta sadarbības partneris un līdzfinansējuma devējs – Preiļu novada dome. Projekta
kopsumma sastāda 9993,50 EUR, Sabiedrības integrācijas fonda piešķīrums ir 7495,12 EUR, Preiļu novada domes līdzfinansējuma summa
ir 2498,38 EUR.
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Preiļu novada VÇSTIS
Preiļu futbolam – 100

2023. gadā Preiļu futbola sabiedrība
svinēs šī sporta veida simtgadi mūsu pilsētā. Šajā sakarā ir ieplānota virkne pasākumu – ar sportisku, izglītojošu, māksliniecisku un vēsturisku ievirzi. Pirmie divi
projekti īstenoti jau šogad – vēsturisku
stendu galerijas Preiļu 1. pamatskolas
sporta zālē un Kooperatīva ielā.
Šo projektu īstenošana nebūtu iespējama bez daudzu
preiliešu (tagadējo un bijušo) finansiāla atbalsta. Mūs priecē,
ka preilieši ar lielu interesi un atzinību vērtē izdarīto un tas
mudina turpināt iesākto. Neatklāsim visus plānus, bet varat
būt droši, ka, ik pa laikam, pārsteigsim jūs ar kādu jau īstenotu ieceri.

SPORTS

tiem. Tostarp notika sacensībās arī pārējām vecuma grupām
un pieaugušajiem, un tagad augusta nogalē vieglatlētika atkal
atgriežas Preiļos ar startiem veterāniem.
Sacensības sāksies plkst. 11.00, un veterāni sacentīsies
12 vecuma grupās gan sievietēm, gan vīriešiem. Sievietes
W30+ - W85+, bet vīrieši M35+ - M90+ sacentīsies sekojošās disciplīnās: 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m (sievietēm),
5000 m (vīriešiem), tāllēkšana, augstlēkšana, 3-soļlēkšana,
lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, 5000 m soļošana. Tehniskajās disciplīnās rīku svars atkarīgs no vecuma
grupas. Uz starta stāsies arī Preiļu novada seniori, kuri
joprojām ir draugos ar vieglatlētiku un jācer, ka mājās arī
sienas palīdzēs. Sacensību galvenais tiesnesis – Preiļu novada
BJSS direktors Edgars Vaivods.
Detalizētāku informāciju interesenti var smelties, iepazīstoties gan ar sacensību nolikumu, programmu, kā arī pieteikto dalībnieku sastāvu Latvijas Veterānu Vieglatlētikas
Asociācijas mājas lapā www.lvva.lv. Sacensību dalībnieku
pulkam pievienoties ir pēdējais brīdis, bet pārējie vieglatlētikas draugi tiek gaidīti stadiona tribīnēs!

Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša
piemiņas kauss šķēpa mešanā 2020

Preiļos notiks 6. Latvijas čempionāts
vieglatlētikas veterāniem

29. augustā Preiļu novada BJSS stadionā pulcēsies sporta
karalienes seniori, lai piedalītos Latvijas 6. čempionātā vieglatlētikas veterāniem. Covid-19 ieviesa pamatīgas izmaiņas
daudzu sporta federāciju sacensību kalendārā. Tas skāra arī
vieglatlētiku. Sacensību sezona sākās tikai jūlijā, un labi
atceramies, kad Preiļos lieliskā gaisotnē aizritēja Latvijas
čempionāts pašiem mazākajiem – U-14 vecuma grupas atlē-

mešanā – 58,00 metri, kā arī jaunie Ņikita Bondarevs
(Līvāni) 100 m – 11,71 un Santa Ostrovska Krāslava)
augstlēkšanā – 150 cm uzrādīja II sporta klasei atbilstošus
rezultātus. Jauniešu grupā mājniekam Artūram Valteram
divas zelta godalgas: kārtslēkšanā – 2 m 70 cm un tāllēkšanā – 4 m 97 cm, kā arī sudraba godalga augstlēkšanā –
160 cm. Divkārtēja čempione arī krāslaviete Anastasija
Apenko: 100 m – 14,12 un tāllēkšanā – 4 m 98 cm. Atzīstami
rezultāti arī Preiļu novada BJSS audzēkņiem Ņikitam
Baikovam šķēpa mešanā – 44 m 03 cm un Dāvim Sparānam
augstlēkšanā – 177 cm. Divkārtējs čempions pieaugušajiem
Andis Briška 400 m – 54,50 un kārtslēkšanā – 2 m 70 cm.
Savu gatavību pirms Latvijas 6. čempionāta vieglatlētikā
senioriem varēja iemēģināt arī mūsu veterāni. Žanetei Bečai
prieks par bronzas godalgu, kura izcīnīta 400 m distancē
«mačojoties» ar krietni jaunākām censonēm.

Preiļos noslēdzies kārtējais Latgales
atklātais čempionāts galda tenisā

1. augustā Preiļos noslēdzās kārtējais Latgales atklātais
čempionāts galda tenisā. Čempionāta organizētājs Voldemārs
Limans pastāstīja, ka kopumā sacensībās startēja kupls sportistu skaits – savu meistarību rādīja 65 dalībnieki no Rīgas,
Aizkraukles, Ogres, Madonas, Jēkabpils, Daugavpils,
Rēzeknes, Līvāniem, Krāslavas, Ludzas un no mūsu kaimiņiem – Lietuvas.
Šoreiz atzīmēsim preiliešus. Vīriešu konkurencē uzvarētāja laurus plūca bijušais Preiļu Bērnu un jauniešu sporta
skolas trenera Anatolija Isajeva audzēknis, rēzeknietis Deniss
Vasiļjevs. Otro un trešo vietu čempionātā ieguva tagadējie
Anatolija Isajeva audzēkņi – preilieši Romāns Streļčuks un
Aleksandrs Pahomovs. 60+ grupā 2. vietā ierindojās preilietis Viktors Martinovs. Apsveicam!

Matīss Babris un Miks Babris –
Latvijas čempioni telpu futbolā

Sudrabs Andim Briškam Latvijas
čempionātā daudzcīņā U-18 grupā

No 1. augusta līdz 2. augustam Igaunijas pilsēta Pērnavā
notika Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā U-18 un
U-20 grupām. Latvijas U-18 komandā šķēpa mešanas disciplīnā startēja Preiļu novada BJSS audzēknis Andis Briška.
Andim šoreiz šķēps lidoja 52 m 70 cm (5. vieta). Tas ir viņa
personīgais rekords. Baltijas čempionātā uzvarēja Latvijas
U-18 komanda.
Savukārt 4.–5. augustā Ogrē notika Latvijas čempionāts daudzcīņās U-16, U-18 un U-20 grupām. Divās dienās Andis Briška sacentās desmit vieglatlētikas disciplīnās:
100 m, tāllēkšanā, lodes grūšanā, augstlēkšanā, 400 m skriešanā, 110 m barjerskriešanā, diska mešanā, kārtslēkšanā,
šķēpa mešanā un 1500 m.
Piecās disciplīnās: 100 m (12,19), tāllēkšanā (rezultāts
6 m 11 cm), augstlēkšanā (rezultāts 1 m 82 cm), kārtslēkšanā
(rezultāts 2 m 90 cm) un diska mešanā (rezultāts 33 m 20 cm)
Andis uzlaboja savus personīgos rezultātus un, savācot 5830
punktus, izcīnīja 2. vietu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Andis
uzlabojis savu rezultātu desmitcīņā par 959 punktiem. Kā
viens no labākajiem U-18 grupas daudzcīņniekiem Andis
Briška startēs Latvijas komandas sastāvā Baltijas čempionātā
daudzcīņā, kas notiks 4. septembrī Igaunijā.
Apsveicam Andi un viņa treneri Edgaru Vaivodu!

2020. gada augusts

22. augustā Jelgavā notika Olimpiskā čempiona Jāņa
Lūša piemiņas kauss šķēpa mešanā 2020. Preiļu novada
BJSS audzēkņi uzrādīja izcilus sasniegumus: par čempionu
U-14 grupā kļuva Nikita Baikovs ar rezultātu 48 m 06 cm
(400 g šķēps). Andis Briška izcīnīja 2. vietu ar rezultātu
52 m 96 cm (700 g šķēps) U-18 grupā. Apsveicam!
Olimpiskais čempions Jānis Lūsis un šķēpmešanas klubs
bieži apmeklēja Preiļus un Preiļu rajonu, sniedzot metodisko
palīdzību šķēpmešanas apmācībā. Tolaik arī tika organizētas
šķēpa mešanās sacensības Preiļos un Vārkavā.

Aizvadīts Latvijas čempionāts
vieglatlētikā

Latvijas Telpu futbola asociācijas informācija vēsta, ka
Preiļu futbola audzēkņi Matīss Babris un Miks Babris kļuvuši
par Latvijas čempioniem Telpu futbolā FC «Petrow» komandas sastāvā.
Par Latvijas Telpu futbola asociācijas «Optibet» Virslīgas
uzvarētājiem 4. jūlijā kļuva FC «Petrow» telpu futbolisti,
kuri finālā sērijā līdz trim uzvarām pieveica FK «Raba».
FC «Petrow» un FK «Raba» demonstrēja pārliecinošu
sniegumu visas sezonas garumā – komandas ieguva pirmās
divas vietas regulārajā čempionātā un tikās Latvijas kausa
finālā, kur ar 3:0 pārāka izrādījās «Raba». Abu vienību spēlētāji veido Latvijas nacionālās izlases kodolu, vairākkārt
kļuvuši par valsts labākajiem spēlētājiem un saņēmuši individuālās balvas. Līdz ar to Rīgas komandu duelis finālā
nebija pārsteigums, bet gan likumsakarība.
FC «Petrow» izcīnīja čempionu titulu savā sestajā sezonā
LTFA «Optibet» Virslīgā. Līdz šim labākais kluba panākumus
bija trešā vieta 2018. / 2019. gada sezonā. «Petrow» pārtrauca
12 gadus ilgo FK «Nikars» dominanci Latvijas telpu futbola
čempionātā, kļūstot par desmito komandu, kas izcīnījusi
Latvijas telpu futbola čempiones titulu. Šī gada rudenī FC
«Petrow» pārstāvēs Latviju UEFA telpu futbola Čempionu
līgas kvalifikācijā.

Divu dienu garumā 8.–9. augustā pirmo reizi Jelgavā
tika aizvadīts Latvijas čempionāts vieglatlētikā – pēc skaita
nu jau 99. reizi.
Čempionātā startēja arī pieci Preiļu novada vieglatlēti.
Sacensību pirmā disciplīna bija 110 m/b, kur startēja arī
mūsu Kārlis Sondors. Diemžēl Kārlim pietrūka svaiguma,
kuru varēja vērot viņa skrējienā, uzstādot savu personīgo
rekordu pirms nepilna mēneša tepat Jelgavā. Rezultātā izcīnīta bronzas godalga.
Otrajā sacensību dienā medaļa Jurijam Avsiščeram kārtslēkšanā – sudraba godalga ar rezultātu 4 m 30 cm. Godam
pieaugušo kārtā debitēja arī mūsu jaunatne – Raivo Liniņam
4. vieta 10 000 m soļošanā 47:52,69, Laurim Šmeikstam
100 m izcīnīta 10. vieta – 11,54 un 200 m skrējienā 9. vieta
23,46. Raivim Žiharam – 12. vieta 1500 m – 4: 22,50, bet
800 m 13. vieta ar rezultātu 2:03,34.

Noslēdzies Preiļu novada
čempionāts vieglatlētikā

14. augusta vēlā pēcpusdienā lieliskos laika apstākļos Preiļu novada BJSS stadionā aizritēja Preiļu novada
čempionāts vieglatlētikā. Pirmoreiz Preiļu stadionā debitēja kavēkļu skrējiens un tika izmēģināti spēki kārtslēkšanā un diska mešanā. Dalībnieki sacentās divās vecumā grupās: pieaugušie – 2004. g.dz. un vecāki, jaunieši
2005. g.dz. un jaunāki. Sacensības kuplināja arī ciemiņi no
Līvānu, Daugavpils, Ilūkstes un Krāslavas novadu sporta
skolām.
Tika uzrādīti arī daži augstvērtīgi rezultāti: Lauris
Šmeiksts 100 m – 11,49, Juris Daniēls Svoks (Ilūkste) šķēpa

Informāciju sagatavoja Imants Babris, Leonīds Valdonis, Viktorija Neištadte, Maija Paegle
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Kultūras centra pasākumi augusta nogalē

v 28. augustā plkst. 19.00 «Jasmuižas» parka
estrādē Aizkalnes pagasta svētki. Svētku programmā:
• sumināsim Jaunības svētku gaviļniekus,
• skanēs Aizkalnes Tautas nama pašdarbnieku
sveicieni,
• svētku īpašā viešņa OLGA RAJECKA ar koncertprogrammu «Mana svētku diena», Jānis Miltiņš –
taustiņinstrumenti, Tomass Andžs – čells.
Jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem, ja vēlaties
svinēt Jaunības svētkus, aicinām pieteikties pa tālruni
22365989.
Ieeja uz svētku pasākumiem bez maksas.

* * *

v 28. augustā plkst. 19.00–24.00 Saunas Tau-

tas nama atpūtas laukumā vasaras sezonas noslēguma
pasākums un netradicionālo danču vakars. Programmā:
• koncerts «Atā, vasariņa» ar draugu kolektīviem
no Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novada.
• jautrs tusiņš kopā ar LĪGU un Večerinkas muzikantiem.
Gaidīsim visu vecumu interesentus uz jautru
sadanci brīvā gaisotnē! Līdzi – draudziņš, prieciņš,
groziņš – enerģijai. Ieeja – bez maksas.

Kultūras centra pasākumi septembrī

v 1. septembrī plkst. 18.00 Preiļu KN pazīstama
pasaka visai ģimenei jaunās skaņās – animācijas filma «SARKANĀS KURPĪTES UN SEPTIŅI RŪĶĪŠI». Sveicam Zinību dienā un aicinām noskatīties!
Ieeja – bezmaksas
v 4. septembrī plkst. 12.00–16.00 Saunas TN
atpūtas laukumā Ziedu paklāja veidošana «Rudens
ziedu varavīksne»
v 7.–18. septembris Saunas TN mazajā zālē
Veronikas Bindares (Preiļi) klūdziņu grozu izstāde
v 4. septembrī plkst. 12.00 Pelēču brīvdabas
estrādē projektu noslēguma prezentācijas pasākums
«Kas cenšas, tas sasniedz». Pasākuma laikā projektu
vadītāji klātesošos iepazīstinās ar projektu idejām un
to realizācijas norisēm, bet ar tautisku un jestru muzikālu noformējumu visus klātesošos priecēs viesi
no Kārsavas novada, Salnavas kultūras nama kapela
«Sābri». Pasākuma izskaņā baudīsim Salnavas amatierteātra iestudēto izrādi «Divi čorti pūra molā».
Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks Pelēču KN zālē

v 9. septembrī plkst. 19.00 Preiļu KN terasē
VAIRIS NARTIŠS Instrumentālā STANDUP izrādē
«PŪT UN PALAID». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama un www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cena – EUR 5. Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks KN zālē
v 13. septembrī Preiļu KN TĒVU DIENAS
SARĪKOJUMS
v 19. septembrī plkst. 14.00 Preiļu KN JĀZEPA PĪGOŽŅA gada balvas ainavu glezniecībā pasniegšanas sarīkojums
v 25. septembrī plkst. 18.00 Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā koncerts «ZEM EŅĢEĻA
SPĀRNA»
v 30. septembrī Preiļu KN radošā apvienība
«Teātris un es» piedāvā jautru izrādi bērniem un
skolotājām «DZELTENĀ ZEMŪDENE». Izrāde iekļauta programmā «Latvijas skolas soma»
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā varēs
apgūt arī sitaminstrumentu spēli

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā līdz 4. septembrim turpina
uzņemšanu jau tradicionālajās profesionālās ievirzes izglītības
programmās mūzikā (Klavierspēle, Vijoles spēle, Vokālā mūzika: Kora klase, Akordeona spēle un Pūšminstrumentu: flautas, klarnetes,
saksofona, trompetes, trombona, eifonija, tubas spēle) un mākslā (Vizuāli plastiskā māksla). Šogad pirmo reizi uzņemšana tiek izsludināta
arī profesionālās ievirzes izglītības programmā – Sitaminstrumentu spēle.

Kā informēja Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas direktors Edgars
Znutiņš, šī gada pavasarī, pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, ir pabeigta instrumentu iegāde šīs programmas
materiālās bāzes nodrošināšanai,
un tika iegādāta marimba.
Tā kā bungu komplekts jau
tika iegādāts pagājušajā gadā, tad
pavērās iespēja izstrādāt programmu un veikt tās licencēšanu, kas
veiksmīgi tika izdarīts, un 16. jūnijā tika saņemta licence profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V212041 Sitaminstrumentu spēle darbības uzsākšanai. Darbu ar jaunajiem audzēkņiem uzsāks jau pazīstamais pūšaminstrumentu spēles pedagogs Jānis Livdāns (attēlā).
Gaidām muzicēt gribētājus!
Preiļu Mūzikas
un mākslas skola

SIA «Preiļu slimnīca» informācija
VēRŠAM uZMANīBu!
Cien. pacient, ja netiec uz vizīti, lūdzu, atsaki to laicīgi!

Esam saprotoši – katram no mums var gadīties neparedzētas situācijas, apstākļi, kas liedz nokļūt uz pieteikto vizīti, iespējams, apmeklējums vairs nav nepieciešams vai jau ir saņemts citur, tad, LŪDZU,
informē par to laicīgi SIA «Preiļu slimnīca» reģistratūru.
Pie mums šādas neapmeklētas vizītes gadā vidēji sastāda aptuveni
20%, kas mākslīgi pagarina gaidīšanas rindas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, liedzot iespēju šajā laikā konsultāciju saņemt
kādam citam pacientam, kuram tas nepieciešams.
Tev tas aizņems vien dažas sekundes, taču kādam citam šī iespēja
nozīmē tik daudz – mēs Tev rezervētajā laikā varēsim piedāvāt vizīti
kādam citam, kas šo pakalpojumu ļoti un ilgi jau gaida rindā.
Lūdzam izturēties atbildīgi un laikus atteikt vizīti pie speciālista,
zvanot pa tālr. 65307750 vai 65307757, iespējams, rakstīt arī
Facebook SIA «Preiļu slimnīca».
Gan mēs, SIA «Preiļu slimnīca» komanda, gan rindā esošie pacienti,
kas nepacietīgi gaida savu iespēju, būs Tev pateicīgi! Dod iespēju citam
būt veselam!

r r r

SIA «Preiļu slimnīca» no šī gada 17. augusta līdz 31. augustam
tiek pārtraukta palīdzības sniegšana terapijas nodaļā higiēniski
pretepidēmisko pasākumu nodrošināšanai. Par to ir informēts
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un pacienti tiek
novirzīti uz citām tuvākajām ārstniecības iestādēm.
Rīkojamies atbilstoši normatīvajiem aktiem: SIA «Preiļu slimnīca»
Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns, Kārtība «Personāla rīcība
infekcijas COVID-19 aizdomu gadījumā» un SIA «Preiļu slimnīca»
katastrofu medicīnas plāns.
Uz doto brīdi līdz 31. augustam ikvienam Latvijas valstpiederīgajam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja
nav saslimšanas simptomu.
Ja pacients nav Latvijas valstspiederīgais un viņam nav Covid-19
saslimšanas simptomu, par izmeklējumu jāmaksā 59 EUR. Ar simptomiem izmeklējums ir bez maksas.
SIA «Preiļu slimnīca» poliklīnikas 4. stāvā E.Gulbja laboratorijā
Covid-19 analīžu nodošanai atvēlēts atsevišķs laiks pacientu plūsmas
kontroles nolūkos – katru darba dienu no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.
Dodoties uz laboratoriju, maska ir OBLIGĀTA! Līdzi jābūt personas
apliecinošam dokumentam.
Atgādinām būt atbildīgiem, ievērojot virkni ierobežojošu pasākumu
ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību un aicinām sekot aktuālajai informācijai! Sargāsim sevi un apkārtējos!
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Meistarklases «Es un Mūsdienu deserti» Preiļos

«Meistarklases, vai kā es saku – dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, vajadzēja organizēt jau vakar.
Par to biju domājusi jau sen...Bet atliku. Kā daudzi mēs atliekam lietas, kuras ļoti gribam darīt. Gan jau...
Nu ir pienācis laiks. Tas «gan jau» skaudri rāda neapstrīdamo – ir jau 2020. gada jūlija vidus! Šo jūliju
gribu atcerēties arī kā brīdi, kad viena apņemšanās tiek sākta īstenot. Tātad – aicinu iepazīties un, ja ir
vēlme, apmeklēt manis organizētas un vadītas praktiskās meistarklases dažādu saldumu gatavošanā. Man
nav grūti dalīties ar jebkādu informāciju, savu pieredzi un receptēm! Tieši otrādāk, es gribu, lai pēc iespējas
vairāk saldummīļu savus kārumus gatavotu mājās, nevis pasūtītu vai pirktu veikalā. Tas ir ļoti stilīgi savus
draugus cienāt ar pašgatavotiem ēdieniem, paša ceptiem saldumiem un desertiem!»
Šādi es rakstīju mēnesi atpakaļ savā pirmajā aicinājumā piedalīties meistarklasēs «Mūsdienu deserti».
Ir pagājis mazs laiciņš, esmu satikusi daudz jaunu draugu Zefīru, Macaroonu, Eklēru nodarbībās, kuriem
arī patīk gatavot, patīk iepriecināt, patīk baudīt.
Praktiskā meistarklase. Esmu pārliecināta, ka šādi pavadīts laiks mūs visus mazliet, bet cels spārnos.
Es ne tikai rādīšu un stāstīšu, bet mēs kopā apgūsim praktiskas iemaņas konkrēta garduma pagatavošanā.
Dalībnieki ne tikai iegūs receptes, iemaņas un zināšanas, bet uz mājām nesīs našķus, ko izveidos uz vietas.
Septembrī aicinu uz sekojošām nodarbībām:
• 15., 16. septembris – Macarooni
• 22., 23. septembris – Eklēri
• 19. septembris – Sestdienas rīta kafija un Šokolādes kūkas meistarklase
Sīkāka info un pieteikšanās pa tālr. 29475597 – Ingūna vai FB miniUga.
Lai gardi un saldi!
Ingūna Zīmele
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Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka», Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā: www.preili.lv

