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Aicinām barikāžu dalībniekus
saņemt apliecības

9. martā no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 Preiļu novada domes
zālē tiks izsniegtas Barikāžu dalībnieku apliecības.
Aicinām ierasties ikvienu, kurš 1991. gada janvāra barikāžu laikā
piedalījās mūsu valsts neatkarības aizstāvēšanā. Līdzi jāņem personību
apliecinošs dokuments – pase vai ID karte un Barikāžu apbalvojuma
apliecība vai tās kopija.
Barikāžu dalībnieku apliecības izsniegs 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība (pamatojoties uz Latvijas Republikas 2017. gada 22. jūnija likuma «Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu» 2. pantu).
Pasākuma norises adrese: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris
19, Preiļi.
1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecība ir dokuments, kas
apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.
Apliecības izdošanas kārtību nosaka Latvijas Republikas 2017. gada 22. jūnija likums «Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu»,
2018. gada 20. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 172 «Noteikumi
par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības
izsniegšanas un reģistrācijas kārtību».
Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un nav ieguvuši
kādu no apbalvojumiem, šajā dienā Barikāžu dalībnieka apliecību iegūt
nevarēs. Ja 1991. gada barikāžu dalībnieks vēl nav reģistrējies, bet
vēlas to izdarīt, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai jāiesniedz
iesniegums. Iesniegumu var rakstīt jau apbalvots un reģistrēts barikāžu
dalībnieks par citiem vēl nereģistrētiem barikāžu dalībniekiem.
Aizpildītu iesniegumu jānosūta uz adresi: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050.
Iesnieguma veidlapa pieejama Preiļu novada domes Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā vai www.preili.lv .
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pabeigti otrās kārtas
būvdarbi Preiļu pilī

Preiļu pils ir pašvaldības īpašums, un nākotnē šī ēka ir paredzēta
publiski ikvienam pieejama. Pilī būvdarbi notiek kopš 2017. gada.
2019. gada decembra beigās Preiļu pils otrās kārtas būvdarbi
tika pieņemti un akceptēti Preiļu novada būvvaldē. Protams, pils vēl
nav īsti gatava uzņemt ciemiņus, kā mums tas ir ierasts, tomēr esošais
progress ir redzams. No pirmās kārtas būvdarbiem līdz 2018. gadam
tika atjaunots jumts, sakārtota «pelēkā» apdare ārsienu fasādei. Uz
2019. gada beigām saskaņā ar projektu SAM 5.5.1. «Rīteiropas vērtības»
pilī ir veikti vairāki rekonstrukcijas darbi – uzstādīti visi pils logi un
durvis, veikta bēniņu siltināšana, žāvētas ēkas ārsienas no iekšpuses,
veikta to daļēja siltināšana un no iekšpuses ārsienu un ailu atjaunošana.
Pabeidzot būvdarbu otro kārtu, pils vēl nav pilnībā gatava ekspluatācijai.
Šobrīd ir iesniegti projektu pieteikumi nākamajām pils atjaunošanas
aktivitātēm un rekonstrukcijas kārtām, atliek vien gaidīt un cerēt uz
atbalstu, kas palīdzētu veiksmīgi turpināt iesāktos rekonstrukcijas
darbus.
Preiļu pils atjaunošanas būvdarbi notika, pateicoties ERAF projekta
Nr.5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» aktivitātēm. Tādējādi, saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un veidojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji
paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pievilcību.
Projekta «Rīteiropas vērtības» vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils
novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība,
Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā.
Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai
reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi
Latgalē. Kopējā līguma summa – 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši
no 2018. gada marta līdz 2022. gada martam.
Būvdarbus Preiļu pilī veica SIA «Preiļu celtnieks», kas tika izvēlēts
iepirkumu procedūras rezultātā. Būvuzraugs – J. Rapša (SIA «RANGE»)
un autoruzraugs – arhitekte M. Mihailova (SIA «Arhitektoniskās izpētes
grupa»).
S. Čingule-Vinogradova, projekta koordinatore

Sveikti Preiļu novada uzņēmēji
un lauksaimnieki

Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne (otrā no labās) kopā ar novada lielākajiem
nodokļu maksātājiem

7. februārī Preiļu novada dome ikgadējā Uzņēmēju un lauksaimnieku Gada ballē pateicās
uzņēmīgākajiem novada iedzīvotājiem par viņu
sniegto ieguldījumu novada attīstības un labklājības veicināšanā.
Sarīkojums tradicionāli kuplā skaitā pulcē kopā
uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības pārstāvjus,
sadarbības partnerus un atbalstītājus. Ar svinīgām
uzrunām pasākumā uzstājās LR 13. Saeimas deputāti
Aldis Adamovičs un Mārtiņš Bondars, pašvaldības
Pateicības un piemiņas veltes pasniedza Preiļu novada
domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš,
Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante Ineta
Liepniece un Preiļu novada lauku attīstības speciāliste
Elza Spodra Elste. Pasākumā tika pasniegtas pašvaldības Pateicības vairākās nominācijās:
Lielākais nodokļu maksātājs, lielākais darba
devējs un straujāk augošais uzņēmums Preiļu
novadā 2019. gadā – A/S «Preiļu siers», valdes
priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts.
Lielākais nodokļu maksātājs un straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2019. gadā – SIA «Zolva», valdes locekle Anna Šņepste, SIA «TU Lauki»,
valdes priekšsēdētāja Inese Šustova, SIA «Vega P»,
valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs.
Lielākais nodokļu maksātājs Preiļu novadā
2019. gadā – SIA «Agrolatgale Plus», valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems, SIA «VS Teks», valdes loceklis Valdis Skujiņš, SIA «Firma Jata», valdes loceklis
Viļgeļms Veleckis, SIA «Preiļu Siltums», valdes
priekšsēdētājs Mārtiņš Reisons, SIA «TRANS SN»,
valdes loceklis Sergejs Nečajevs, SIA «SAL PLUS»,
valdes priekšsēdētājs Sandis Puzaks, SIA «Resurss
Plus», valdes locekle Velta Krišāne, SIA «Otars»,
valdes loceklis Jānis Dorofejevs, SIA «Autocentrs
Salinieki», valdes loceklis Modris Salinieks.
Straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā
2019. gadā – SIA «Himalayan International», valdes
priekšsēdētājs Ramiss Aļijevs, SIA «LK Care», valdes
locekle Līga Kacare.
Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Preiļu novadā tika godināti: Kručānu ģimene, Edgars
Čeviļevs, Skaidrīte Ūzuliņa (z/s «Turaidieši»), Renārs
Vucāns, Jānis Džeriņš, Ilmārs Utināns (z/s «Dižozoli»), Guntis Skuķis, Ainārs Anspoks (z/s «Zeltenes»), Guntis Grigorjevs (z/s «Jaunstikāni»), Ilga
Maruševska (p/s «Jaunozoli»).
Pasākumā pašvaldība izteica pateicību arī tiem
uzņēmējiem, kuri 2019. gadā bija dalījušies uzņēmējdarbības pieredzē un veiksmīgi piedalījušies Latgales reģiona uzņēmēju dienās. Pateicības saņēma: Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes
Preiļu filiāle, Ināra Indrikova (SIA «Pie Torņa»), Olga Jermakova (Tetovēšanas un permanentā meikapa darbnīca «KOSMOSS»), Aija un Juris Zīmeļi, Kristīne Stašulāne (SPA «Laba Sajūta»), Jānis Mūrnieks (SIA «Preiļu
saimnieks»), Anita Sudnika (SIA «Preiļu slimnīca» Rehabilitācijas nodaļa), Edgars Soldāns (z/s «Tūmeņi»),
Jānis Gavars (z/s «Mazie Gavari»), Lilita Kivleniece

(Zīmols «LiepuZiedi»), Irena Koleda (z/s «Kalni»).
Pasākuma laikā tika sveikti arī konkursa «Skaistākais
Ziemassvētku noformējums 2019. gadā» laureāti.
Grupā «Privātmāju noformējums» 1. vietas diploms
tika piešķirts diviem īpašumiem – īpašumam Pļaviņu
ielā 18, Preiļos (Volontu ģimene) un īpašumam Skolas
ielā 21, Pelēčos (Kokinu ģimene), arī 2. vietu sadalīja
divi īpašumi – īpašums Skolas ielā, Pelēčos (Rubinu
ģimene) un īpašums «Bērzmalīte», Preiļu pagastā
(Noviku ģimene), 3. vieta iegūta īpašumam Vītolu
ielā 6A, Aizkalnē (Kaspars Sparāns) un īpašumam
«Avotu Ozoli», Preiļu pagastā (Buku ģimene). Šajā
kategorijā naudas balvas par dalību konkursā tika piešķirtas īpašumiem – Ludzas ielā 20, Preiļos (Podiņu
ģimene), «Seiļi», Preiļu pagastā (Seiļu ģimene), «Akmens Pupāji», Preiļu pagastā (Volkovu ģimene), «Kritumi», Preiļu pagastā (Skuteļu ģimene), «Dzintarnieki», Saunas pagastā (Ivdru ģimene), «Klintaines»,
Saunas pagastā (Bogotos ģimene), Miera iela 14, Miera
iela 16-2, Līčos, Preiļu pagastā (Jurijs Jakimovs),
«Staburadze», Preiļu pagastā (Puzaku ģimene),
«Gundegas», Aizkalnes pagastā (Rožānu ģimene).
Grupā «Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums» 1. vietas diplomu ieguva SIA «Preiļu saimnieks»
par ēku Liepu ielā 2 un Rīgas ielā 4, Preiļos, fasāžu
un priekšlaukumu noformējumiem, 2. vietas diplomu
saņēma Žanna un Ingars Osipovi par tiesu izpildītāju
biroja ēkas Raiņa bulvārī 3, Preiļos, logu un fasādes
noformējumu, savukārt 3. vieta – Preiļu Brīvajai skolai
par fasādes un teritorijas noformējumu Aglonas ielā
22, Preiļos.
Grupā «Pašvaldības un valsts iestādes noformējums» ar 1. vietu konkursā tika sveikta Pelēču pagasta
pārvalde, Liepu ielā 6, Pelēčos, par fasādes, priekšlaukuma un teritorijas noformējumu, 2. vietu ieguva
Preiļu 1. pamatskolas, Daugavpils ielā 34, Preiļos, un
Pelēču pamatskolas, Skolas ielā 4, Pelēčos, svētku
noformējumi, 3. vietā – Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta «Preiļi», Raiņa bulvārī 13, Preiļos,
noformējums. Šajā kategorijā naudas balvas par dalību
konkursā tika piešķirtas Lauku atbalsta dienesta
Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei,
Mehanizatoru ielā 2A, Preiļos, un Preiļu novada
Labklājības pārvaldei, Aglonas ielā 1A, Preiļos.
Par pasākuma labsajūtu gādāja atraktīvais folklorists, dziedātājs un pasākumu vadītājs Ēriks Zeps,
savukārt muzikālo atmosfēru nodrošināja mūzikas
grupa «TirkizBand» un DJ Artis Skrūzmanis. Paralēli
neformālām sarunām un dejām uz deju plača sarīkojumā darbojās laimes aka un ikviens varēja uzņemt
un turpat arī drukātā veidā saņemt momentfoto pasākuma stilistikā.
Pašvaldība izsaka lielu pateicību visiem pasākuma
apmeklētājiem un pārējiem aktīvajiem darba ļaudīm,
kuri dažādu apsvērumu dēļ pasākumu nevarēja apmeklēt. Novēlam veiksmīgi realizēt savas biznesa
idejas un sasniegt izvirzītos mērķus! Lai šis gads jums
atnes veiksmi un panākumus!
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu novada VÇSTIS

Attēlā no kreisās: Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš, ilggadējā
volejbola trenere Zoja Jakimova un galda tenisa treneris Voldemārs Limans

Aktivitātes projektā «Remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā»

Noslēgusies interneta aptauja par remigrantu un potenciālo remigrantu vajadzībām dzīvei un darba iespējām Latvijā,
Preiļu novadā.
Aptaujā piedalījās tikai 56 personas, kas liecina par emigrantu zemo
aktivitāti – iespējams, ka aizbraukušie vairāk domā par savu pašreizējo
dzīves vidi vai nevēlas piedalīties sociālās aptaujās. Respondenti galvenokārt bija vecumā no 30 līdz 50 gadiem, 57% sieviešu. Vairāk kā
pusei aptaujas dalībnieku ir vismaz vidējā līmeņa un/vai profesionālā
izglītība, bet 41% arī augstākā izglītība. Lielākā daļa aptaujas dalībnieku
ir aktīvajā darbaspējas vecumā, un būtiskākie iemesli aizbraukšanai ir
bijušas finansiālās grūtības (52%), kā arī darba trūkums Latvijā (41%).
Savukārt piektā daļa no aptaujātajiem aizbraucējiem ir apzināti pametuši
valsti, lai iegūtu ārvalstu pieredzi (20%). 66% ārvalstīs dzīvo vairāk kā
piecus gadus, 21% – no 3 līdz 5 gadiem. Pārējie ir devušies projām salīdzinoši nesen – trīs gadu laikā (13%).
Aptaujas datu apkopojums pieejams pašvaldības mājas lapā:
https://preili.lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedribas-lidzdaliba/
Projekta ietvaros tiek veidota sadaļa «REMIGRĀCIJA» Preiļu novada domes mājas lapā, kā arī veidota video filmiņa par Preiļu novadu.
Vēl pavasarī paredzēti apmācību semināri pašvaldības darbiniekiem
un viesošanās pie emigrantiem Īrijā, kā arī informatīvs pasākums Preiļu
novada iedzīvotājiem, tai skaitā remigrantiem.
Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. maijam, piešķirtais finansējums –
10 tūkstoši eiro. Projekts dod iespēju izplatīt informāciju par novadu
un apzināt vairāk potenciālo remigrantu, kā arī veicina saziņu ar cilvēkiem, kas jau atgriezušies no ārvalstīm. Informācijai par projekta gaitu
var sekot www.preili.lv un Facebook.
Elita Jermolajeva, projekta vadītāja

Preiļu izglītības iestādēs iegādās modernu
informāciju tehnoloģiju aprīkojumu

Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
telpās projekta ietvaros 2018. gadā veikti būvdarbi, kas vērsti uz
mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 «Preiļu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana» ietvaros.
2019. gadā šajās izglītības iestādēs turpinās aprīkojuma iegāde
dabas zinību kabinetiem. 2019. gada augustā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas laboratorijas un kabineti tika nokomplektēti ar jauniem un moderniem laboratorijas galdiem, skapjiem,
2 velkmes skapjiem eksperimentu demonstrēšanai, bet ķīmijas kabinetā
uzstādīts centrālais laboratorijas galds kvalitatīvu nodarbību nodrošināšanai. Uzlabotas darba vietas skolotājiem un iegādāti ergonomiski
skolēnu krēsli un galdi.
2020. gada februārī izsludināta atklāta konkursa iepirkuma procedūra «Izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana», kuras rezultātā izglītības iestādēm tiks piegādāts moderns aprīkojums – multimediju sistēmas, klašu audio aprīkojums, datoru uzlādes sistēmas, projekcijas
ekrāni, mikroskopi, interaktīvie ekrāni, dokumentu kameras, 3 D drukas
iekārtas. Ieviešot inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
risinājumus, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai modernai mācību
videi tiks pielāgots 21 mācību kabinets, bet Preiļu 1. pamatskolai
modernai mācību videi tiks pielāgoti 27 mācību kabineti. Metodiskais
centrs tiks aprīkots ar video tiešsaistes aprīkojumu, kā arī pedagogu
apmācību nodrošinājuma aprīkojumu.
SAM 8.1.2 projekta mērķis – veikt Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Kopējā līguma summa 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda 1 799 767,00 eiro, valsts budžeta
dotācija pašvaldībai – 159502,35 eiro, pašvaldības finansējums –
372172,17 eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas – 86 008,42 eiro.
Projekta ieviešanas termiņš – 2020. gada 31. decembris.
Ineta Valaine, projekta koordinatore

2020. gada februāris

Apbalvoti aizvadītā gada Preiļu novada
laureāti sportā

31. janvārī Preiļu Kultūras
namā tika aizvadīta «Preiļu novada sporta laureāts 2019» apbalvošanas ceremonija.
Suminām Paulu Lindu Liniņu
arī kā Preiļu novada «Sporta Laureātu 2019»!
Nominācijā «Cerība sportā»
balvas saņēma Sofja Kirillova –
vieglatlētika, Franciska Liniņa –
galda teniss, Annija Maderniece –
volejbols, Valters Pūdžs – futbols,
Matīss Madernieks – basketbols,
Markuss Pastars – BMX, Gints
Šņepsts – hokejs, Iļja Volkovs –
džudo.

Par Gada sporta skolotāju tika
atzīts Preiļu 1. pamatskolas skolotājs Ilmārs Madelāns.
Gada sporta trenera nominācijā
kā veiksmīgākie ir vieglatlētikas
treneri Leonīds Valdonis un Viktorija Neištadte.
Par mūža ieguldījumu sportā
tika godināta ilggadējā volejbola
trenere Zoja Jakimova un galda
tenisa treneris Voldemārs Limans.
Balvu «Gada sportists ar īpašām vajadzībām» saņēma Artis
Utināns.
Gada sporta komandas godā
nokļuva Preiļu novada Bērnu un

jauniešu sporta skolas futbola komanda U-14.
Nominācijā «Gada sportists jauniešiem» uzvarētāja laurus plūca
vieglatlēts Raivo Liniņš, savukārt
titulu «Gada sportiste jaunietēm»
ieguva vieglatlēte Una Kraupša.
Par Gada sportistu novadā nominēts vieglatlēts Edgars Pastors,
Gada sportistes titulu nopelnīja futboliste Paula Linda Liniņa.
Jāzepa Šņepsta balva kā labākajam novada šķēpmetējam 2019.
gadā tika pasniegta Rūdolfam Vucānam.

Veselības veicināšanas pasākumi Preiļu novadā

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, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekta laikā īstenoti bezmaksas pasākumi, stiprinot iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību
vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības jomās –
sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perintālā un neonatālā
perioda aprūpē un garīgās veselības. Projekta atbalsta
pasākumi kopumā vērsti uz iedzīvotāju paradumu
maiņu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu, atkarību
mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, garīgās
veselības saglabāšanu.
Vairāk kā 3000 novada iedzīvotāju aktīvi iesaistījušies tādās aktivitātēs kā veselības profilakses dienās
pagastos un pilsētā, Māmiņu skolā, uztura meistarklasēs, ģimeņu sporta dienu pasākumos, pagastu sporta
spēlēs, vasaras nometnēs bērniem, slēpošanas nodarbībās, sporta spēlēs personām ar invaliditāti, vingrošanā fizioterapeita vadībā, skriešanas un soļošanas sacensībās «Cīruļputenis», sporta pasākumā «Paskrien
parkā». 2018. un 2019. gadā organizētas bērnu vasaras diennakts nometnes, pasākumi par veselīgu uzturu bērnudārzā. 2019. gadā organizēti 6 reproduktīvās un seksuālās veselības veicināšanas nodarbību
cikli Preiļu novada skolās sadarbībā ar biedrību
«Papardes zieds».

2019. gadā pirmsskolas izglītības iestādē uzsāktas
vingrošanas nodarbības bērniem, kas turpinās arī
šogad. Vingrošanas nodarbības bērniem vada sporta
pasniedzēja Sandra Dančauska. Projekta ietvaros ir
iegādāts arī sporta inventārs nodarbību norisei.
2019. gadā uzsākti lekciju cikli interesentiem par
dažādām tēmām garīgās veselības profilaksē. Garīgās
veselības lekciju cikli turpinās arī 2020. gada janvārī,
februārī, martā. Nodarbību vadītāja – psihoterapeite
Inga Reinfelde.
2020. gada pirmajā pusgadā Preiļos notiks trīs
Lielo veselības dienu pasākumi, kur iedzīvotāji tiks
informēti par profilaksi sirds un asinsvadu saslimšanām, onkoloģiskām saslimšanām, psihiskām un
garīgām problēmām. 2020. gadā plānota silto smilšu
nodarbību norise Preiļos.
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 116 915 eiro,
no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums –
99 377,75 eiro, valsts budžeta finansējums – 17 537,25
eiro. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017. gada
līdz 2020. gada jūnijam.
Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta novada
mājas lapā www.preili.lv.
Ineta Valaine, projekta vadītāja

Ēnu dienā Preiļu novada pašvaldībā
un tās iestādēs viesojas trīsdesmit ēnas

12. februārī visā Latvijā norisinājās viens no lielākajiem
karjeras izglītības pasākumiem
«Ēnu diena», kurā iesaistījās arī
Preiļu novada pašvaldība, sniedzot iespēju skolēniem sekot līdzi dažādu jomu speciālistu darbam. Pašvaldības un tās iestāžu
darbu šogad iepazina 30 jaunieši, pārstāvot Preiļu, Jersikas,
Maltas, Vaboles, Daugavpils, Varakļānu un Iļģuciema izglītības
iestādes.
«Ēnu dienas» rīts skolēniem
iesākās Preiļu novada domes sēžu
zālē ar domes priekšsēdētājas otrās
vietnieces Klavdijas Zarānes prezentāciju un stāstījumu par Preiļu
novada domes struktūru, paveiktajiem un darba etapā esošajiem darbiem, kā arī novada aktualitātēm.
Atlikušo dienas daļu «ēnotāji» pavadīja pie ēnu devējiem, ielūkojoties viņu ikdienā, iepazīstoties ar
profesijas specifiku un gūstot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Šogad Preiļu novada pašvaldībā «ēnas» iepazina dažādas profesijas: domes priekšsēdētājas otrais vietnieks, nekustamā īpašuma
daļas vadītājs, juridiskās daļas vadītājs, grāmatvedības daļas vadītājs, tehniskās daļas būvinženieris, Preiļu muižas kompleksa un
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Ēnu dienas dalībnieki iepazīstas ar pašvaldības priekšsēdētājas otrās vietnieces Klavdijas Zarānes darba ikdienu

parka vadītājs, pašvaldības policijas priekšnieks, tūrisma informācijas centra vadītājs, jaunatnes lietu
speciālists, Labklājības pārvaldes
direktors un psihologs.
Pasākuma izskaņā skolēni saņēma «Ēnu dienas» apliecinājumu
un atsauksmi par dalību pasākumā, savukārt pašvaldība piemiņā
dāvināja piezīmju blociņu un pildspalvu.
Jautājot jauniešiem par «Ēnu
dienu» nozīmīgumu, skolēni bija
vienisprātis, ka šis ir noderīgs un

izdevies pasākums, kura laikā bija
iespējams iegūt jaunas zināšanas
un saprast, ar ko viņi varētu nodarboties nākotnē. Skolēni dalījās
iespaidos, ka īpaši interesanti esot
bijis piedalīties objektu apskatē pilsētā, kur uz vietas varēja uzdot
jautājumus par dažādu projektu
norisi.
Jaunieši atzina, ka ik gadu cenšas ēnot dažādu profesiju pārstāvjus, lai varētu salīdzināt un izvēlētos savu nākotnes profesiju.
Jolanta Upeniece

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada dome noslēdz sadarbības līgumu
ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

17. februārī Preiļu novada dome noslēdza sadarbības līgumu
ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) par sadarbību studentu un akadēmiskā personāla
izglītības un zinātniski pētniecisko iespēju atbalstā un pieredzes apmaiņā.
Līgumu ar RTA rektori profesori,
Dr.oec. Ivetu Mietuli parakstīja
Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne
(attēlā no kreisās), klātesot pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu

un RTA pārstāvjiem. Abas puses
pauda gandarījumu un izteica cerību, ka līguma parakstīšana ir svarīgs pamats turpmākai ciešākai
sadarbībai.
Tikšanās laikā Iveta Mietule
klātesošajiem pastāstīja par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas aktualitātēm, piedāvājumu klāstu un
pateicās pašvaldībai par jau uzsāktajām kopīgajām aktivitātēm Preiļu
pusē, jo sadarbības attiecības veicina zinātnes un pētniecības attīstību, jaunu tehnoloģiju apguvi, izstrā-

di un pārnesi uz nozarēm. Līdz šim
pašvaldībā veiksmīga sadarbība ar
akadēmiju ir izveidojusies Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Preiļu novada Izglītības pārvaldei, kā arī novada domes īstenotajās aktivitātēs.
Sadarbības līgums paredz kopīgu interešu īstenošanu šādās jomās:
informācijas apmaiņa, nodrošinot
studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību, kopīga semināru,
konferenču, sadarbības dienu un
citu pasākumu organizēšana, kopīgu rakstu un prezentāciju veidošana
un publicēšana, sadarbība mūžizglītības jomā u.c.
Noslēgtais līgums Preiļu novada domei būs kā jumta līgums un
paplašinās iespējas būt par pilntiesīgu RTA projektu partneri un piesaistīt augstskolu pašvaldības projektos, aktīvāk piedāvāt studējošajiem prakses iespējas, kā arī realizēt
citas kopīgas aktivitātes, kas īpaši
aktuālas kļūst jaunās administratīvi
teritoriālās reformas laikā un ir nozīmīgas gan Preiļu novadam, gan
arī RTA kā reģionālai augstskolai.
Jolanta Upeniece

Noskaidroti labākie nominācijās
«Preiļu novada Jauniešu gada balva 2019»

Attēlā no kreisās: Agris Pastars, Jānis Sparāns, Sandra Nikiforova

31. janvārī jau otro gadu norisinājās pasākums «Preiļu novada
Jauniešu gada balva 2019», kur tika
sveikti aktīvākie, talantīgākie, radošākie jaunieši un to atbalstītāji.
Kopumā tika saņemti vairāk kā
60 pieteikumi, taču komisija, balstoties uz pieteikuma saturu, sadalīja pretendentus atbilstošākajās

kategorijās, un pasākumā tika
sveikti 43 darbīgi un aktīvi jaunieši.
Kategorijā «Gada brīvprātīgais»
no 14 pretendentiem kā labākais
tika nominēts Kaspars Stolipins.
Kategorijā «Jauniešu gada talants» tika saņemti 10 pieteikumi,
tomēr nominācijas saņēma labākie: mūzikā – Nadīna Stella Ivdre,

sportā – Markuss Mainulis, mākslā – Laura Čerpakovska, zinātnē – Juris Mičulis.
Kategorijā «Gada jauniešu
balsts» no 6 pretendentiem balvai
tika izvirzīts Valdis Ūzuliņš. «Gada aktīvākā jaunieša» titulu no 5 nominantiem saņēma Agris Pastars.
Kategorijā «Gada cilvēks darbā ar jaunatni» no 5 pretendentiem uzvarēja Sintija Ančeva.
Kategorijā «Gada jaunais uzņēmējs» no 3 pretendentiem gada balvai tika izvirzīts «Volmārcentrs» –
Jānis Sparāns un Sandra Nikiforova.
Milzīgu paldies vēlamies teikt
Preiļu novada domei, Preiļu novada
Kultūras centram, fotogrāfam Kristīnei Bečai, vadītājai Evitai Lozdai,
«misteram X» Pēterim Kivleniekam, muzikantiem – grupai «Sestdiine», māsām Rūtai un Līgai Pastarēm un Laumai Zalānei! Paldies
visiem pieteicējiem, vērtēšana komisijai un nominantiem, kuri ieradās uz pasākumu!
Sintija Ančeva,
Jaunatnes lietu speciāliste

Iesākta projekta «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Preiļu novadā» īstenošana

Kopš 2019. gada jūlija, kad tika uzsākta
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.
pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projekta
Nr.9.3.1.1./18/I/009 «Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība
Preiļu novadā» īstenošana, ir realizētas vairākas
projekta aktivitātes.
Noslēgti līgumi:
• ar SIA «Komunālprojekts» par būvniecības
dokumentācijas izstrādi gan Dienas aprūpes centram
(Aglonas ielā 1A, Preiļos), gan Pakalpojumu centram
«Līči» (Jaunatnes ielā 1, Preiļu novada Preiļu pagastā), lai varētu veikt iepirkuma procedūras nepieciešamajiem remontdarbiem un āra infrastruktūras
objektu izbūvei, tādējādi uzsākot telpu pārbūves un
pielāgošanas darbus projektā noteiktajiem mērķiem,
kā arī labiekārtot āra infrastruktūru pie pakalpojumu
sniegšanas vietām,
• ar SIA «Selding» par aprīkojuma iegādi, kas
paredzēts veļas mazgāšanas telpas labiekārtošanai
Pakalpojumu centrā «Līči», Jaunatnes ielā 1, Preiļu
novada Preiļu pagastā,
• ar SIA «Keramserviss» par aprīkojuma iegādi keramikas darbnīcas labiekārtošanai Dienas ap-

rūpes centrā Aglonas ielā 1a, Preiļos.
Iegādāts inventārs un aprīkojums no SIA «Tehnovers» – mobilais pacēlājs Dienas aprūpes centram
Aglonas ielā 1A, Preiļos, kā arī inventārs psihologa
darba pilnveidošanai.
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu
novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 377 784 eiro,
t.sk. ERAF finansējums – 299 732,95 eiro, pašvaldības finansējums – 39 667,32 eiro, valsts budžeta
dotācija – 17 000,28 eiro, cits publiskais finansējums
– (snieguma rezerve) 21 383,45 eiro.
Projekta gaitā tiek sniegta informācija gan Preiļu
novada domes mājas lapā: www.preili.lv, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.
Ingūna Barkeviča, projekta vadītāja
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2020. gada februāris

Cienījamais/godājamais
Preiļu novada iedzīvotāj!

Aicinām Jūs piedalīties aptaujā par Preiļu novada pašvaldības iestāžu un pakalpojumu darbu un novada aktivitātēm
2019. gadā. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai mērķtiecīgi plānotu
un uzlabotu pašvaldības turpmāko darbu, tāpēc izstrādātā
anketa ir Jūsu iespēja izteikt savu viedokli. Anketas aizpildīšana
Jums aizņems aptuveni 15 minūtes.
Aptauja ir anonīma – datu apstrādē tiks izmantots dzimums,
dzīvesvietas un vecuma grupa kā savstarpēji nesaistītas kategorijas,
lai nebūtu iespējas aptaujas dalībniekus identificēt. Aptaujas rezultāti
tiks publiskoti Preiļu novada pašvaldības mājas lapā: www.preili.lv
Elektroniskā formātā anketa pieejama www.preili.lv, papīra formātā – Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā un NVO Centrā.

Ēnu diena SIA «Preiļu slimnīca»

12. februārī visā Latvijā norisinājās «JA Latvia» organizētais
ikgadējais karjeras izglītības pasākums «Ēnu diena». Arī SIA «Preiļu
slimnīca» iesaistījās Ēnu dienā 2020, sniedzot iespēju astoņpadsmit
jauniešiem «ēnot» astoņus SIA «Preiļu slimnīca» gan medicīnas, gan
administrācijas darbiniekus. Ēnotāji pārstāvēja Preiļu, Aglonas,
Rēzeknes, Daugavpils, Līvānu, Jēkabpils un Ludzas novadus.
Preiļu slimnīcā skolēni ēnoja slimnīcas galveno ārstu, pediatru, ginekologu, vecmāti, terapijas nodaļas vadītāju – internistu, ergoterapeitu,
fizioterapeitu, masieri, kā arī pāris ēnotāji iepazinās ar administratīvā
darba pienākumiem medicīnas iestādē, ēnojot sabiedrisko attiecību speciālistu un datorsistēmu administratoru.
Dienas gaitā skolēni devās ekskursijā, iepazīstot slimnīcu, padziļināti
pētīja sev interesējošā speciālista darba pienākumus, aktīvi iesaistoties
uzdeva jautājumus. Atbalstot aktīvu dzīvesveidu, jauniešiem bija iespēja
piedalīties kopīgā vingrošanā ar fizioterapeitu. Dienas noslēgumā jaunieši
tikās uz kopīgu tējas pauzi, lai dalītos ar Ēnu dienas iespaidiem un pārbaudītu
pamatzināšanas medicīnas nozarē. Ēnu dienas ietvaros skolēni varēja iepazīt
Preiļu slimnīcu, kas kādu dienu varētu kļūt par viņu darba vietu.
SIA «Preiļu slimnīca» priecājas par ēnotāju izrādīto interesi un novēl
ēnotājiem mērķtiecīgi virzīties uz priekšu, veidojot savu karjeru, lai
sasniegtu iecerēto. Paldies personālam par atsaucību un vēlmi iepazīstināt
skolēnus ar savu darbu slimnīcā!
Kā atklāj Ēnu dienas apkopotā statistika, šogad medicīnas nozare ir
piedzīvojusi īpašu popularitāti. Paaugstināta interese novērojama rezultātos – starp 10 pieprasītākajām profesijām 4 pārstāv medicīnas nozari.
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstādē «Balttour 2020» liela interese
par Preiļu novadu un reģionu kopumā

No 31. janvāra līdz 2. februārim Preiļu novads tika pārstāvēts
Latgales reģiona kopīgajā stendā starptautiskajā tūrisma izstādē
«Balttour 2020», kas šogad norisinājās jau 27. reizi.
Kā informē izstādes organizatori, šogad Ķīpsalas izstāžu hallē pulcējās 850 dažādu pasaules valstu tūrisma uzņēmumi. Atklāt tūrisma
iespējas Latvijā un pasaulē, iegādāties ceļojumu un uzzināt jaunumus
ieradās 28 364 apmeklētāji.
Izvērtējot izstādes apmeklētāju biežāk uzdotos jautājumus, jāteic,
ka vislielākā interese bija par Latgales pasākumiem. Tādēļ jo īpaši
svarīgs ir savlaicīgs pasākumu plāns ne vien Latgalei kopīgi, bet atsevišķi
novados. Šogad izteikti lielāka interese bija par sporta pasākumiem. No
Preiļu novada pasākumiem izstādē tika reklamēts 25. Starptautiskā
Baltijas Baleta festivāla ietvaros Franču laikmetīgās dejas kompānijas
koncerts (7.aprīlis), tradicionālais «Cīruļputenis» (aprīļa vidū), MTB
velo sacīkstes «Preiļupes līkloči» (maija sākumā), Preiļu parka festivāls
(6.jūnijs), Preiļu pilsētas svētki (21.–23. augusts), J. Pīgožņa balvas
pasniegšanas ceremonija (19. septembris) u.c. pasākumi. No amatnieku
un mājražotāju puses bija interese par novadā rīkotajiem gadatirgiem.
Otrs pieprasītākais jautājums bija par dabas takām – gan garākām,
gan īsākām, ar bērniem izejamām. Tādēļ jo īpaši prieks un lepnums bija
iepazīstināt ar pagājušā gada beigās Preiļu parkā atklāto dižkoku taku,
kura ir iezīmēta arī jaunajā tūrisma bukletā. Jaunie vecāki neslēpa prieku,
ka taka ir moderna – uz informācijas plāksnītes ir kods mobilajai aplikācijai, kas atklāj arī dažādus jautājumus un uzdevumus, tādējādi padarot
takas iziešanu atraktīvāku bērniem.
Prieks bija uzklausīt tūristu labos vārdus par novadu – kā tas laika
gaitā ir attīstījies un izmainījies, ka pils tiek atjaunota, cik interesanta
un neparasta ir jaunā Metāla mākslas galerija «Nester Custom Art gallery», cik bagāta ir leļļu mākslinieces Vladlenas fantāzija. Apmeklētāji
veltīja labus vārdus arī Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam
par interesanto ekspozīciju veidošanu un ikgadējā konkursa organizēšanu
J. Pīgožņa balvas pasniegšanai. Tāpat apmeklētāji jau pazīst Preiļu keramiķus Raivo Andersonu un «Jašas podu» saimnieci Kristīni Nicmani,
un ar lielu interesi uzņēma jaunumus par Sintijas Loginas porcelāna
darbnīcas atklāšanu šajā gadā.
Daudzi apmeklētāji neslēpa satraukumu par pasaulē sastopamo
vīrusu, tādēļ pārdomā šī gada ceļojumu plānus, un šogad vēlas vairāk
apceļot Latviju. Daudzi apmeklētāji atzina, ka Latgale līdz šim licies
diezgan tāls galamērķis, īpaši ilgā laika ceļā dēļ, bet sakarā ar to, ka
šovasar daudzi nevēlas doties uz ārvalstīm, visticamāk ir pienācis laiks
Latgales iepazīšanai.
Šogad Preiļu novads jau prezentēts starptautiskajās tūrisma izstādēs
Utrehtā (Nīderlandē), Viļņā (Lietuvā) un Tallinā (Igaunijā).
Gaidīsim tūristus Latgalē un Preiļos! Mums ir ko piedāvāt un parādīt!
Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja

2020. gada februāris

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada pašvaldības projekti 2020. gadā (dati uz 01.02.2020.)

4

2020. gada februāris

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novadā laika posmā no 2007. gada līdz 2020. gada 1.februārim ir pabeigti vai tiek realizēti vairāk kā 120 pašvaldības projekti ar kopējo finansējumu ap 64 milj. EUR apmērā,
tai skaitā ārējais finansējums ap 54 milj. EUR un no tiem vairāk kā 40 milj. EUR piesaistīti no Eiropas Savienības fondiem un programmām.

Finansējuma avoti Preiļu novada pašvaldības projektos 2007.–2020. gadā (milj. EUR)

Elita Jermolajeva, Dr.oec., Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Latgale un Aukštaitija kļūst tūristiem saistošāka un arī pieejamāka

1. februārī noslēdzās septiņu Latgales un Aukštaitijas partneru realizētais projekts «Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus» (Learn
Eco Travel), kura laikā no 2018. gada maija iesaistītās
pašvaldības un organizācijas veica dažādas un daudzveidīgas aktivitātes, lai attīstītu videi draudzīgu tūrismu
šajā reģionā.
Projekta partneri bija Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadi
Latvijā, Molētu un Anīkšču rajoni, Paņeveža, kā arī Gražutes
un Sartu reģionālo parku direkcija Lietuvā, un tas bija orientēts divos galvenajos virzienos – veicināt šo teritoriju pievilcību tūristu acīs, gan iegādājoties aktīvās atpūtas aprīkojumu, kas tūristiem ir pieejams bez maksas, gan arī izglītojot
pakalpojumu sniedzējus un pašvaldības par ekotūrismu,
vienlaikus padarot atpūtu pie ūdeņiem pieejamu cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Iesaistītajām pašvaldībām un organizācijām jau šobrīd
ir vairāki pozitīvi ieguvumi – ar aktīvā tūrisma aprīkojumu (SUP dēļi, katamarāni u.c.) ir aprīkotas atpūtas vietas,
tostarp Preiļu pludmale. Preiļos iegādāts aprīkojums arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ūdens zāļu pļāvējs un

dūņu sūknis. Ikviens var izmantot aplikāciju «Pure Water»,
savukārt plānot ceļojumus ļauj trīs izstrādātie tūrisma maršruti.
Tūrisma veicināšana ir komplekss pasākums – nepieciešama ne tikai atpūtas vietu labiekārtošana, bet arī pakalpojumu sniedzēju izglītošana un sadarbība starp uzņēmējiem
un pašvaldībām. Tāpēc projektā notika tūrismā iesaistīto
uzņēmēju un dabas gidu apmācības. Arī izstrādātā «Ekotūrisma attīstības stratēģija 2019.–2023. gadam pārrobežu
teritorijās» ir praktisks dokuments, kurā ietverti konkrēti
ieteikumi katrai projektā iesaistītajai pašvaldībai, lai tiktu
veicināts videi draudzīgs tūrisms.
Informācija par projekta rezultātiem pieejama –
www.preili.lv.

Par projektu
Projekts «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus» (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. februārim. Projekta mērķis ir attīstīt
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tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas
vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma
produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju
skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās
projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta
partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tostarp
Preiļu novada domes līdzfinansējums – 24 973,20 eiro.
Sīkāka informācija www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild
Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Ilona Vilcāne,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu novada VÇSTIS

Pieredzes brauciens uzņēmējiem

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar biedrību «Preiļu
rajona partnerība» 2. aprīlī rīko pieredzes braucienu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem uz Ziemeļlatgali. Plašāka informācija un programma
www.preilupartneriba.lv un www.preili.lv.
Tālrunis saziņai – 22026684 (Valija) vai 26636243 (Ineta).
Preiļu novada MVK un SDV projektu līdzfinansēšanas 2020. gada konkurss tiks izsludināts šī gada 1. aprīlī.
Informācija par konkursu būs pieejama www.preili.lv.
Tālrunis saziņai – 26636243.

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Preiļu novada pašvaldība projekta ietvaros plāno izbūvēt ražošanai pielāgotu tipveida angāru Daugavpils ielā 64 (vecās linu fabrikas teritorija).
Lūdzam atsaukties uzņēmējus un lauksaimniekus, kuri būtu ieinteresēti šī objekta izmantošanā. Informācijai mob. tālr. 26636243 vai
29188350.
Pasākums tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. «Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» ietvaros.

Iesākta iesniegumu pieņemšana
dzīvokļa pabalsta saņemšanai

Preiļu novada Labklājības pārvalde jau ilgstoši no pamatbudžeta
izmaksā vienu no pieprasītākajiem pabalstiem – dzīvokļa pabalstu.
Divu nedēļu laikā, kopš februāra sākumā sociālie darbinieka uzsāka
iesniegumu pieņemšanu minētā pabalsta saņemšanai, pieteikušies
79 novada iedzīvotāji – 63 trūcīgās personas un 16 pensionāri/ invalīdi, kopējai pabalstu summai sastādot 9240,00 euro.
Saistošie noteikumi paredz, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir
ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Preiļu
novadā un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:
• ģimene (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
• nestrādājošs pensionārs un persona ar invaliditāti, kuru pensija ir
līdz 265,00 euro mēnesī, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un kuram
nav citur dzīvojoša laulātā,
• divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru dzīvoklī (mājoklī) deklarēto
locekli nepārsniedz 225,00 euro mēnesī.
Jau vairākus gadus noteikta pabalsta apmēra diferenciācija atkarībā
no apkures veida: ar malkas apkuri pabalsta apmērs ir 115,00 euro, ar
centrālo apkuri – 130,00 euro. Vairumā gadījumu pabalstu izmaksā ar
pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, bet
noteiktās dienās joprojām to var saņemt skaidrā naudā kasē Labklājības
pārvaldes telpās. Tāpat ir spēkā nosacījums, ka ģimenēm (personām),
kuru mājokļi ir ar centrālo siltumenerģijas padevi, pabalsts tiek pārskaitīts
pakalpojuma sniedzējam.
Tā kā ir vairāki kritēriji, kas liedz saņemt dzīvokļa pabalstu, individuālu konsultāciju iespēja saņemt gan pie sociālajiem darbiniekiem
pagastu pārvaldēs, gan Labklājības pārvaldes 1.kabinetā apmeklētāju
pieņemšanas laikos. Iedzīvotāju ērtībai, informācija «vieglā valodā»
atspoguļota infografikā, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājas lapas
sadaļā «Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem».
2019. gadā pensiju indeksācijas rezultātā ievērojami samazinājies
dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits – tas piešķirts 190 trūcīgām ģimenēm
(2018. gadā – 207 ģimenēm) par kopējo summu 22 435,00 euro, kā arī
91 pensijas vecuma personai/ personai ar invaliditāti (2018. gadā – 152
personām) par kopējo summu 96250,00 euro.
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, tam pieteikties var
līdz kalendārā gada beigām.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Preiļu meitenes Justīnes Šņepstes
panākumi starptautiskā konkursā

Pekinā noslēgusies Eiropas Savienības un Ķīnas bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde «EU-CHINA CHILDREN'S ART EXHIBITION 2019», un pirmo reizi konkursa vēsturē Latvijas pārstāves
zīmējums ir iekļauts 2020. gada kalendārā – zīmējuma autore ir
JUSTĪNE ŠŅEPSTE (5 gadi) no Preiļu novada Bērnu un jauniešu
centra Zīmēšanas pulciņa (skolotājs Kazimirs Anspaks).
Eiropas Savienības un Ķīnas bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde
«EU-CHINA CHILDREN'S ART EXHIBITION 2019» norisinās Ķīnā.
Zīmējumi kopš jūnija bija apskatāmi vairākās Ķīnas pilsētās. No katras
ES dalībvalsts tika izvēlēts labākais darbiņš, un 12 labākie darbi tika
iekļauti kalendārā. Pavisam konkursam tika iesūtīti 1868 darbi no dažādām
pasaules valstīm, izstādes katalogā var aplūkot visu autoru darbus, tai
skaitā – arī no Preiļu novada – ar kārtas numuriem no 1362. līdz 1380.
Visiem jaunajiem māksliniekiem – gan Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra Zīmēšanas pulciņā, gan Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas nodaļā, izstādei sagatavoties palīdzēja un iedvesmoja skolotājs
KAZIMIRS ANSPAKS.
Anita Kolosova,
Preiļu novada BJC direktora vietniece

2020. gada februāris

Aizvadīts 4. Preiļu robotikas čempionāts

25. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā (JEPVĢ) aizvadīts jau ceturtais Preiļu robotikas
čempionāts. Sacensību mērķis
jau no pirmsākumiem ir popularizēt robotiku Latgalē un eksakto
zinātņu nozīmīgumu.
Šī gada sacensībās piedalījās
dalībnieki no Latvijas, Lietuvas,
Baltkrievijas un Igaunijas, un
mums bija liels prieks un gods
uzņemt kaimiņu valstu komandas.
Šogad sacensībām tika reģistrētas
390 robotu komandas no 69 iestādēm/organizācijām/klubiem.
Sacensību laikā tika izcīnītas un
pasniegtas 45 sponsoru sarūpētas
balvas, kopumā sacensībās tika
izcīnītas vietas uz 15 pjedestāliem.
Sacensību sākumā dalībniekus
sveica JEPVĢ direktore Ligita
Pauniņa un Preiļu novada domes
priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne. Jau ceturto gadu pēc
kārtas pasākumu vadīja Kristaps
Skutelis (kursors.lv), kurš ļoti aizraujoši visas dienas garumā komentēja, intervēja un izklaidēja
sacensības dalībniekus.
Sacensībās dalībnieki varēja
piedalīties ar 2 veida robotiem –
izmantojot LEGO detaļas vai arī
izmantojot elektronikas detaļas, ko
sauc par brīvo konstrukciju. Šogad
sacensības notika Mini sumo, Lego
sumo, iRobot sumo, Lego līnijsekošanas, brīvās konstrukcijas līnijsekošanas, Lego Folkrace, brīvās
konstrukcijas Folkrace, Freestyle,
AntWeight, dronu sacensību disciplīnās.
Dažās disciplīnās dalībnieki
tika dalīti vecuma grupās (skolēni,
amatieri, profesionāļi). Robotu
konstrukcijai bija noteiktas prasības attiecībā uz izmēriem, svaru
un bija definēti arī citi konstrukcijas ierobežojumi un noteikumi,
kas bija aprakstīti nolikumā. Šī
gada jaunums bija AntWeight ro-

Attēlā no kreisās: pasākuma vadītājs, pazīstamais blogeris un kursors.lv redaktors Kristaps Skutelis, 2. vietas ieguvējs folkrace disciplīnā Andris Jenerts
(Sigulda), 1. un 3. vietas ieguvējs folkrace disciplīnā Aldis Buks (Preiļi), 1. un
3. vietas ieguvējs folkrace disciplīnā Matīss Buks (Preiļi), PVĢ absolvents, Preiļu
robotikas kluba konsultants, folkreisa disciplīnas tiesnesis Linards Šmeiksts

botu sacensības, kas notika pirmo
reizi Latvijā.
Skatītājiem aizraujoši vērot bija
dronu sacensības, kurās interesantu
trasi bija uzbūvējis robotikas entuziasts Kārlis Pīgožņis – daļa dronu
trases atradās virs skatītāju galvām.
Preiļu robotikas kluba dalībniekiem izdevās sasniegt labus rezultātus vairākās disciplīnās.
Matīss Buks izcīnīja 1. vietu
Mini sumo disciplīnā Pro grupā un
kopā ar Aldi Buku 1. vietu un
3. vietu brīvās konstrukcijas robotu
Folkrace disciplīnā. Edīte Meikulāne emocijām bagātā cīņā ierindojās 2. vietā un 4. vietā iRobot
disciplīnā.
Lorita Ūzuliņa vairāk kā 60 robotu lielā konkurencē izcīnīja 4. vietu
6.–12. klašu Lego sumo disciplīnā.
Šogad ievērojamu konkurenci
sastādīja kaimiņu valstu dalībnieki,
atstājot aiz pjedestāla vairākus
mūsu komandas dalībniekus.
1.–3. vietu ieguvēji saņēma vēr-

tīgas balvas, kuras bija sarūpētas,
pateicoties sacensību sponsoriem
un atbalstītājiem: iRobot, Robotiem.lv, Starptautiskā inovāciju skola, Capital, Kursors.lv, TestDev
Lab, Fizmix, Adaptive, Start(IT),
Mikrotik, Letera, Lemona, Proline,
Goodman group, LMT, True Story.
Īpašie PALDIES Mārim Bečam,
Armandam Upeniekam, Matīsam
Dambītim, Reinim Ņikuļcevam, Linardam Šmeikstam, Eināram Deksnim, Mārim Bečam, Edgaram
Skruodim, Dainim Kļaviņam, Kārlim Pīgožņim, Eduardam Lipinikam, Kristapam Skutelim, Justam
Ribinickim, Aivim Sudnikam, Gunāram Vilcānam, «Fizmix», «Lemona» un SIA «Arka»!
PALDIES daudzajiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem par brīvprātīgo darbu, tehniskajiem darbiniekiem, skolotājiem, kuri
piedalījās sacensību organizēšanā!
Preiļu robotikas čempionāta
organizatoru vārdā, Juris Erts

Dimanta kāzas svin
Anna un Pēteris Sondori

g

12. februārī skaisto Dimanta kāzu jubileju svinēja Preiļu iedzīvotāji Anna un Pēteris Sondori.
60 kopdzīves gados Sondoru ģimeni sveica Preiļu
novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne un Labklājības pārvaldes vadītājs
Lauris Pastars.
Annas un Pētera Sondoru laulība noslēgta 1960.
gada 12. februārī Preiļu rajona Dzimtsarakstu nodaļā,
kāzas tika svinētas dienu vēlāk – 13. februārī, ko abi
jubilāri atceras kā skaistu, sniegputeņa dienu kopā ar
vistuvākajiem cilvēkiem.
Cauri dzīvei abus ir vadījusi mīlestība. Roku rokā
ar ikdienas darbiem ir gājusi arī dziesma – tā ir abu
jubilāru aizraušanās, kas vēl stiprāk vienoja ģimeni.
Kopš abu vidusskolas gadiem Annas un Pētera balsis
ir skanējušas gan korī, gan vokālajos ansambļos –
Preiļos un Ilūkstē. Kopīgi izbaudīta arī lielo Dziesmu
svētku gaisotne Rīgā.
Sākotnēji jaunā ģimene dzīvoja Preiļos, tomēr
Pētera Sondora darba gaitas lika pārcelties uz Ilūksti.
Pēc 13 gadiem nācās atkal atgriezties dzimtajā pusē.
Preiļi ir arī tā vieta, kur dzimušas abas meitas – vecākā
Nora un piecus gadus jaunākā Laima.
Abas meitas ir mantojušas vecāku talantu skaisti
dziedāt, tomēr Anna ar īpašu gandarījumu atzīst, ka
piepildījies viņas sapnis – abas meitas ieguvušas augstāko izglītību un strādā par pedagoģēm.
Rūpes vienam par otru un par ģimeni vienmēr ir
bijušas Annas un Pētera ikdienas prioritāte. To pateicībā par uzburto skaisto bērnību sarunā atzina arī
meitas. Mamma vienmēr ir bijusi balsts mājās, bet
tēvs - aktīvais dzinējspēks jaunām nodarbēm, pārgājieniem dabā, slēpošanas priekiem un ceļojumiem.
Anna un Pēteris vienmēr ir bijuši palīgi arī saviem
vecākiem, ar savu piemēru mācot meitām darbu un
atbildību.
Jau kopš 1992. gada Anna un Pēteris dzīvi pilsētā
ir nomainījuši pret laukiem. Ilggadīgu ozolu ieskautā
mājā laiks paiet ikdienas rūpēs – jāpabaro kaķi un
suns, jākurina krāsnis, jāaizstaigā pēc jaunās avīzes.
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Foto – Igors Pličs

Iekoptajā dzimtas mājvietā, ko pēc iepriekšējās paaudzes paraduma ģimene dēvē par parku, šodien jaunus
vides akcentus ienes meitas, palīdz arī mazdēls Atis.
Sondoru ģimenes mājās bieži dzird mūziku – iemīļotos
latviešu šlāgerus, un joprojām skanīgas ir arī Annas
un Pētera balsis radu un paziņu lokā.
Meita Nora atzīst, ka vecāku lielā kopdzīves gudrība ir mammas spēja piedot un lēmumu pieņemšanu
nodot tēvam un, protams, kā pamatvērtību sešdesmit
gadu garumā saglabāt mīlestību.
Novēlam Annai un Pēterim Sondoriem veselību
un saules siltuma piepildītus turpmākos kopdzīves
gadus!
Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS

SPORTS

Paula Linda Liniņa –
Latvijas labākā jaunā
futboliste

Foto – Latvijas Futbola federācija

2020. gada februāris

Preiliešu starti Latvijas čempionātā

Janvārī Latvijas Futbola federācija paziņoja
iepriekšējās sezonas labākos valsts spēlētājus dažādās nominācijās. Par 2019. gada Latvijas labāko
jauno futbolisti atzīta preiliete Paula Linda Liniņa.
2019. gadā Paula pārstāvēja Latvijas Nacionālo
sieviešu futbola izlasi Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs, Latvijas WU–19 izlases sastāvā startēja
Eiropas Jaunatnes čempionāta kvalifikācijas turnīrā
un Preiļu BJSS meiteņu komandas sastāvā uzvarēja
Latvijas Telpu futbola čempionātu 1. līgā, kļūstot par
šo sacensību labāko spēlētāju.

Vieglatlēti startē Latvijas čempionātā Kuldīgā

Preiļu novada BJSS vieglatlēti kuplā sastāvā
no 7. februāra līdz 8. februārim piedalījās Latvijas
čempionātā U18 un U20 vecumā grupām vieglatlētikā telpās.
Čempioni tika noskaidroti 51 disciplīnā. 28 disciplīnās tika sasniegti sezonas labākie rezultāti savās
vecuma grupās, bet četri vieglatlēti pēc IAAF punktu
tabulām pārsniedza 1000 punktu robežu.
No Preiļu novada BJSS startējošajiem lielākā
punktu raža Valijai Vanagai – 830 punkti (augstlēkšana
– 160 cm, 4. vieta) un Jurijam Avsičeram – 819 punkti
(kārtslēkšana, 4 m 35 cm, 2. vieta). No skriešanas disciplīnās startējošajiem kuplākā punktu raža Laurim
Šmeikstam – 788 punkti (60 m – 7, 31 sekunde).
Kopumā Preiļu vieglatlētu pūrā trīs čempionāta
medaļas – sudrabs jau augstāk pieminētajam Jurijam,
sudraba godalgu klāstu papildināja U18 vecuma grupā
startējošā Una Kraupša 2000 m/kavēkļu skrējienā.
Tajā pašā distancē bronzas godalgu U20 vecuma grupā
izcīnīja Edgars Pastors. Interesenti ar sacensību detalizētākiem rezultātiem var iepazīties: www.athletics.lv

Sofija Gžibovska
iegūst 2. vietu Baltijas
džudo turnīrā

No 25. janvāra līdz 26. janvārim Rīgā,
Olimpiskajā sporta centrā, norisinājās Baltijas
džudo turnīrs U18 un U21 vecuma grupām. Preiļu
sportistus sacensībās pārstāvēja pavisam nesen
Latvijas čempiones titulu ieguvusī sportiste Sofija
Gžibovska.
Preilietei janvārī šīs bija jau trešās nopietnās sacensības, tomēr jauniete ieguva 2. vietu savā vecuma
grupā starp Baltijas valstu džudistiem.
Ar šīm sacensībām ir noslēgusies džudo turnīru
sezona Latvijā. Tagad preilieši gatavojas un, tāpat kā
iepriekšējos gados, cer gūt jaunu pieredzi arī sacensībās ārpus Latvijas – Vācijā un Polijā.

Mūsējie Latvijas izlasē

3. februārī Rīgas Nacionālajā sporta manēžā notika Latvijas
U–14 čempionāts telpās. Labākie vieglatlēti (2006.–2007. g.dz. zēni
un meitenes) cīnījās dienas garumā, lai noskaidrotu jaunos čempionus šādās disciplīnas – 60m, 60m/b, 300m, 1000m, tāllēkšana,
augstlēkšana, lodes grūšana, kārtslēkšana un 4x160m stafete. Katrā
no disciplīnām bija no 25 līdz 35 dalībniekiem.
Latvijas čempionāta finālā Preiļu novada BJSS komandu pārstāvēja
7 zēni, kuri vēl atlases sacensībās Jēkabpilī izcīnīja sev ceļazīmes. Jauna
pieredze, sevis iepazīšana ekstremālā situācijā un personīgais rekords
tika piedzīvots Gustavam Eriņam (treneris J. Upenieks) lodes grūšanā
un 60m/b, Maksimam Martinovam (treneris A. Iļjins) lodes grūšanā, Oļegam Seleckim lodes grūšanā un Raitim Danilovam (trenere
M. Pokšāne) stafetes skriešanā.
Latvijas labāko astotniekā ieskriet un ielekt izdevās trim audzēkņiem – Daniilam Kažemjakinam (treneris A. Iļjins) a/l – 5.vieta, Nikitam
Baikovam 60m/b – 7. vieta un Arturam Valteram a/l – 1. vieta (trenere
M. Pokšāne). Panākumi negāja viegli. Traumas un sezonālie vīrusi atņēma daļu no spēkiem, bet, pateicoties iepriekšējo sacensību pieredzei un
mērķtiecībai, varējām sasniegt pjedestālu.

Sācies Preiļu novada čempionāts novusā

Ar spraigām cīņām un kuplu dalībnieku sastāvu 28. janvārī startēja Preiļu novada čempionāts novusā.
Dalībnieki spēles aizvada Preiļu novada BJSS muzeja telpās katru
otrdienu no plkst. 18.00. Visi 24 pieteiktie dalībnieki tiekas savstarpējās
spēlēs katrs ar katru, kur notiek spēkošanās līdz četrām uzvarētām partijām. Ir jau izvirzījušies gan savi līderi, gan arī tādi, kuriem turpinājumā
ir stipri jāiespringst, lai izcīnītu augstu vietu. Bet gribas atzīmēt, ka
kopumā «novusistu» spēles līmenis ir gana līdzvērtīgs, un uzvaras kausus
dažreiz septiņu partiju spēlēs nosver kāda veiksme vai neveiksme.
Kaut arī spēlētājiem ir dažāds izspēlēto spēļu skaits, pēc divām spēļu
dienām visvairāk punktu savācis ir Edmunds Romanovskis, tālāk seko
Guntis Vaivods un pagājušā gada čempions Gunārs Arbidāns.

Preiliešiem panākumi Latvijas
čempionāta priekšsacīkstēs galda tenisā

8. februārī Alojas sporta hallē norisinājās priekšsacīkstes vīriešiem un sievietēm Latvijas 2020. gada individuālajā čempionātā
galda tenisā, kurās tika noskaidroti labākie spēlētāji un izcīnītas
tiesības piedalīties finālsacensībās.
Preiļu novada galda tenisa menedžeris Voldemārs Limans pastāstīja,
ka priekšsacīkstēs piedalījās četri Preiļu galda tenisa saimes pārstāvji,
trenera Anatolija Isajeva audzēkņi – Aleksandrs Pahomovs, Romāns
Streļčuks, Ainārs Mūrnieks un Raimonds Mūrnieks. Preiļu sportistu
veiksmīgais sniegums priekšsacīkstēs ir devis iespēju pilnā sastāvā piedalīties čempionāta finālsacensībās, kas norisināsies 29. februārī Saldus
Sporta kompleksa sporta zālē.
Sieviešu konkurencē Latvijas 2020. gada individuālajā čempionātā
startēs arī preiliete Diāna Afanasjeva, kura finālsacensībās bez priekšsacīkstēm tiek pielaista, vadoties uz šobrīd ieņemto augsto vietu Latvijas
Galda Tenisa federācijas reitingā.

Veiksmīgi starti starptautiskā
džudo turnīrā Tallinā

Foto – V. Voskāns

Janvāra beigās un februāra sākumā Jelgavā Latvijas Nacionālā Telpu futbola izlase
aizvadīja Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles pret Igaunijas un Dānijas
futbolistiem.
Igauņi tika pieveikti ar 6:1, bet ar dāņiem nospēlēts neizšķirti 2:2 – rezultātā 1. vieta grupā
un iekļūšana Eiropas čempionāta nākamajā kārtā, kur tiks izcīnītas ceļazīmes uz finālturnīru
Nīderlandē. Priecājamies, ka nozīmīgu lomu Latvijas izlasē spēlēja Preiļu futbola audzēkņi –
Matīss Babris, Miks Babris un Jānis Pastars. Spēlē pret Igauniju Miks atzīmējās ar diviem gūtiem
vārtiem, bet Jānis ar vieniem.

8. februārī Tallinā (Igaunija) Kaleva sporta zālē norisinājās
starptautisks džudo turnīrs «Tallinas džudo kauss 2020». Sacensībās piedalījās sportisti vairākās vecuma grupās: U12, U14, U16,
U18 un U21.
Savu dalību turnīrā bija pieteikuši arī Preiļu džudisti, un jauno censoņu
rezultāti patīkami pārsteidza. Preiliete Sofija Gžibovska savā vecuma
grupā izcīnīja 1. vietu, Ričarsam Smanam – 3. godalgotā vieta turnīrā.
Savu sportisko sagatavotību pārbaudīja arī Dāvids Verze, izcīnot 5. vietu.
Iļja Volkovs ierindojās 7. vietā, Arturam Valteram šoreiz 9. vieta savā
vecuma grupā.

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Maija Paegle, Imants Babris, Jolanta Upeniece
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2020. gada februāris

Preiļu novada VÇSTIS
No 4. februāra līdz 30. martam Preiļu galvenajā bibliotēkā skatāma Jāzepa Pīgožņa vārdā
nosaukto mākslas plenēru darbu izstāde no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma
«Latvijas ainava»

Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktie profesionālu
mākslinieku plenēri Preiļos tiek organizēti kopš
2015. gada rudens. Tos organizē Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzejs, finansiāli atbalsta Preiļu
novada dome.
Ideja par Jāzepa Pīgožņa vārdā nosaukto mākslinieku plenēru organizēšanu Preiļos dzima reizē
ar Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā
iedibināšanu. Mākslinieki Preiļos ierodas septembrī,
Jāzepa Pīgožņa dzimšanas dienas (15. septembris)
nedēļā.
Plenērs apvieno dažādu paaudžu māksliniekus
no visiem Latvijas novadiem. Dalība plenērā ir kļuvusi par goda lietu ainavistiem, jo dalībnieku skaits

ir ierobežots. Piecu gadu laikā plenērā Preiļos piedalījušies 47 mākslinieki, kopumā muzeja mākslas
kolekcijai dāvinot 73 darbus. Plenēra noslēguma
pasākums un darbu izstādes atklāšana notiek Jāzepa
Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonijas dienā.
Izstādē eksponēti daudzu autoru plenēros tapušie mākslas darbi, kuros iemūžināts Preiļu muižas
apbūves komplekss ar romantisko parku, pili, pilsētas ielas, nami, tuvākas un tālākas apkārtnes
ainavas.
Silvija Berezovska,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
izstāžu un ekspozīciju kuratore

Latgales un Vidzemes reģionu mākslas skolu
Modes skate – konkurss «Flora un fauna»

31. janvārī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās 6. Latgales
un Vidzemes reģionu mākslas skolu Netradicionālās modes skatē-konkursā «Flora un fauna»,
ko organizēja Špoģu Mūzikas un mākslas skola.
Konkursā – skatē piedalījās arī Baltkrievijas
Šarkovščinas un Lietuvas Zarasu mākslas skolu jaunieši. Kopumā tās bija 29 fantastiskas tērpu kolekcijas,
kuras vērtēja kompetenta komisija no Daugavpils
mākslas un dizaina vidusskolas «Saules skola», Marka
Rotko mākslas centra un netradicionālās modes speciāliste no Baltkrievijas.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mākslas nodaļā Marianna Abricka pastāstīja, ka

skola piedāvāja 3 netradicionālās modes kolekcijas,
kuras tika darinātas skolotājas Ilonas Abdulajevas
vadībā, centīgi palīdzēja arī vecāki. Neaprakstāms
prieks bija par jaunākās grupas kolekcijas «Muša
Cakatuša» iegūto pirmo vietu. Ļoti skaistas bija arī
vecākās grupas kolekcijas «Vecmāmiņas Vī Āfrikas
piedzīvojumi» un «Kur naktsvijoles zied». Ilona
Abdulajeva saņēma balvu kā labākā skolotāja-mentore.
Netradicionālās modes konkursā – skatē skola piedalījās jau ceturto reizi. Skolas kontā ir divas otrās
vietas, viena trešā un šogad – pirmā vieta! Tas uzliek
pienākumus šo augsto latiņu turēt arī turpmāk. Jau
tagad zinām, ka nākošā gada tēma būs saistīta ar kosmosu.

28. februārī Preiļu novada kultūras namā notiks
V Starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference.
Konferences darba valoda – latviešu un krievu.
Pasākumu rīko Valsts Lauku tīkls.

Pelēču pamatskolas skolēni Spānijā

No 9. līdz 15. februārim Pelēču pamatskolas
desmit skolēnu – Amandas, Lienes, Lāsmas, Valentīnas, Olitas, Markusa, Oskara, Maira, Rolanda,
Raivja – un divu skolotāju – Sandras Stenderes
Šteinbergas un Jolantas Macenko - komanda aktīvi
darbojās Erasmus+ projekta «Healthier Breakfast,
Wiser Minds» ietvaros Spānijā.
Visas nedēļas «Let’s be Reporters» garumā skolēni
papildināja savas zināšanas vairākās jomās. Tika strādāts pie bloga izveides, pie video veidošanas un ievietošanas www.youtube.com kanālā. Skolēni organizēja
debates par dažādiem kultūrvēsturiskiem, reliģiskiem,
sociālekonomiskiem ēšanas paradumiem, tika izveidots projekta 2. žurnāls.
Paralēli aktīvam darbam tika iepazīta Katalonijas

reģiona kultūra, tradīcijas, slavenākie apskates objekti.
Ar savu klātbūtni Pelēču pamatskolas projekta komanda pagodināja arī Granolleras domes pārstāvjus,
izbaudīja Žironas viduslaiku elpu, kā arī sajuta
Barselonas steidzīgos ritmus.
Projekta vadītāja Jolanta Macenko mums pastāstīja
arī to, ka nedēļās laikā skolēni uzlaboja svešvalodas
zināšanas angļu un spāņu valodā, ieguva jaunus
draugus, saplānoja darbus pēdējai projekta vizītei, kas
notiks Latvijā aprīļa priekšpēdējā nedēļā. Erasmus+
projekta norisei Pelēču pamatskolā un ārpus tās varat
aktīvi sekot mājaslapā www.erasmuslatvia.weebly.com
un «brewise» kontā Instagramā.
Projekts tiek finansēts ar Eiropa savienības
Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu.

Kultūras centra pasākumi martā

v 3. martā plkst. 19.00 Preiļu KN komēdija
divos cēlienos «Jau tā gribas precēties!» /izrāde
krievu valodā/ 16+. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu
KN un www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas: EUR
14, 16, 18
v 6. martā plkst. 18.00 Preiļu KN «LED
GAISMU ŠOVS» ar jaunu, aizraujošu programmu
«Cirks no citas planētas». Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas: EUR 5, 6, 7, 8
v 6. martā plkst. 15.00 Saunas TN radošā
darbnīca «Pērļu ziedi» kopā ar Jeļenu Strodi
v 7. martā plkst. 15.00 Pelēču KN aicinām uz
Sieviešu dienai veltītu pasākumu «Sieviete ir dabas
dota jauka, skaista, amizanta». Pasākumā piedalīsies
amatierteātris no Nīcgales «Kvēlošās sirdis» ar humora ainiņām iz dzīves, ar muzikāli skanīgiem
priekšnesumiem priecēs vokālais ansamblis «Rasa»
no Preiļiem. Biļešu cena: EUR 2
v 7. martā plkst. 18.00 Preiļu KN atpūtas pasākums «Pavasara kompliments»: koncertā piedalās
pašdarbības kolektīvi, ugunīgas dejas dzīvās mūzikas
pavadījumā, konkursi, foto stūrītis, pārsteigumi. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana KN
kasē. Biļešu cena: EUR 7. Pasākumu organizē Slāvu
kultūras biedrība «Raduga» un Preiļu novada kultūras centrs
v 8. martā plkst. 16.00 Preiļu KN īpašais piedāvājums Starptautiskajā sieviešu dienā – grāmatas
prezentācijas pasākums «Pa Latvijas novadiem ar
Roberto». Būs tikšanās, koncerts un pārsteiguma
balvas no pasākuma atbalstītājiem. Ieejas maksa –

EUR 5. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē un www.bilesuparadize.lv. Būs iespēja iegādāties Roberto grāmatu (EUR 15) un autogrāfu.
v 10. martā plkst. 18.00 Preiļu KN dokumentālā
filma «Valkātājs». Tikšanās ar dokumentālistu Ivaru
Zviedri. Ieeja: brīva
v 12. martā plkst. 12.00 Preiļu KN Skolu jaunatnes deju kolektīvu skate. Ieeja: brīva
v 19. martā plkst. 19.00 Saunas TN sarīkojums
«Jezupa dīnys ļustis Prīkuļūs». Ieeja: brīva
v 20. martā plkst. 19.00 Preiļu KN Baiba Sipeniece – Gavare Stāvizrādē ar bufetes elementiem
«Vienreiz jau var». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu
KN un www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas: EUR
10, 12, 15
v No 24. marta līdz 3. aprīlim Saunas TN klūgu grozu pinējas Veronikas Bindares izstāde
v 25. martā plkst. 18.00 Preiļu KN Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienas sarīkojums. Programmā:
• Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu
veltījums represētajiem,
• teatrāli muzikāls uzvedums «Ir tāds ciems –
Umļekāns» ar Dailes teātra aktrišu Aijas Dzērves un
Sarmītes Rubules piedalīšanos. Ieeja: brīva
v 28. martā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu deju
apriņka deju kolektīvu koncerts «Labāk jautri uzdejosim». Ieeja: brīva
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!
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Aicinām uz izstādi
«Tehnoloģijas dizaina telpā»

No 30. janvāra līdz 8. martam Preiļu kultūras nama izstāžu
zālē /Raiņa bulvāris 28/ Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs piedāvā izstādi «Tehnoloģijas dizaina telpā.»
Izstādē piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas «Apģērbu
dizains un tehnoloģija», profesionālās bakalaura studiju programmas «Interjera dizains» un profesionālās maģistra studiju programmas «Dizains» studenti un absolventi.
Izstādes organizatori aicina gūt iedvesmu radītajā dizaina telpā!

Pasākumi Preiļu 2. vidusskolā

• 1. martā plkst. 11.00 aicinām uz MASĻENICU. Preiļu 2. vidusskolas pagalmā jūs gaida krāsains uzvedums, spēles, konkursi, loterija,
garšīgas pankūkas un tēja.
• 5. martā plkst. 17.30 aicinām uz svētku koncertu «Mūsu mīļās
un dārgās…» Preiļu 2. vidusskolas aktu zālē.
• 27. martā plkst. 10.00 aicinām nākamos pirmklasniekus un
viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar Preiļu 2. vidusskolas kolektīvu.

Preiļu novada bērnu darbi starptautiskā
mākslas izstādē «Lidice 2020»

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktora
vietniece Anita Kolosova informēja, ka Preiļu novada
jaunie mākslinieki piedalījās 48. Starptautiskajā bērnu
mākslas konkursā «Lidice 2020» un ir iekļuvuši laureātu vidū.
18 darbi konkursam tika iesūtīti no Preiļu novada, un
7 no tiem bija iekļauti laureātu darbu izstādē Latvijas
Universitātes Zinātņu mājā.
Sveicam laureātus: Justīni Šņepsti no Preiļu novada
bērnu un jauniešu centra, Valēriju Točilkinu, Evelīnu
Andersoni, Daniilu Grigorjevu, Ieviņu Sprukti, Martu
Teilāni no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un skolotājus – Anitu Punculi un Kazimiru Anspaku!

Preiļu 1. pamatskolas projekta
komanda Šauļos

No 19. līdz 23. janvārim pieciem Preiļu 1. pamatskolas 6.b
klases skolēniem bija lieliska iespēja sevi pilnveidot, prezentēt,
mācīties, sadarboties, iejusties lietuviešu ģimenēs un iepazīt lietuviešu, igauņu un dāņu tradīcijas.
Projekta koordinatores Laila Vibornā un Ieva Babre pavēstīja, ka
šī bija projekta «Wonders of the digital world» otrā apmaiņas vizīte.
Uz Šauļu Juventos proģimnāziju devās – Kristers Šņepsts, Andīna
Anspoka, Envija Skumbina, Undīne Stalidzāne un Arnita Eglīte.
Piecu dienu laikā skolēni izpildīja visus projektā paredzētos uzdevumus: piedalījās mācību stundās, demonstrēja eksperimentus par
ūdeni un vēroja projekta dalībnieku sniegumu, iepazina sadarbības
projektu dalībvalstu tautu rotaļas, dejas un dziesmas un iepazīstināja
dalībniekus ar latviešu tautas rotaļām.
Projekta dalībniekiem bija lieliska iespēja doties ekskursijās uz
šokolādes uzņēmumu «Rūta», dzintara apstrādes rūpnīcu «Napoleonas», ciematu Naisiai un Kryžiu Krusta kalnu, kā arī iesaistīties
orientēšanās spēlē, iepazīstot Šauļu pilsētu.

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
rīko pašizaugsmes treniņu
«ESI LĪDERIS KARJERĀ UN DZĪVĒ!»

Treniņa laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt zināšanas un iemaņas, kā
būt par savas dzīves līderi – savas dzīves saimnieku. Tiks analizēti Latvijas
un pasaules veiksmīgu cilvēku līderības pamatprincipi un būs iespēja izprast
un mācīties, kā individuālās spējas var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot
nākotnes karjeru, kā tās var attīstīt, sagatavojot sevis attīstības plānu.
Pasākums notiks 11. martā no plkst. 13.00 līdz 16.00 Preiļu
novada Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā.
Trenere – Daina Einberga, eksperte dzīves uzlabošanā un mērķu
sasniegšanā, SIA «DK Projects» īpašniece un vadītāja.
Pieteikšanās pasākumam pa tālruni 26636243
vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

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

