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Aicinām pieteikties Uzņēmēju
un lauksaimnieku gada ballei

Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku gada balle
notiks 8. februārī plkst. 19.00 Preiļu novada Kultūras centrā.
Pasākuma programmā: uzņēmēju un lauksaimnieku godināšana, darbosies laimes aka un par labsajūtu gādās šarmantais, noslēpumainais kungs. Balli spēlēs enerģiskais un daudzveidīgais «Sarīkojumu Ansamblis»
Aicinām pieteikt dalību līdz 28. janvārim,
zvanot Elzai Spodrai Elstei, tālr. 29426188
vai Inetai Liepniecei, tālr. 26636243.

Preiļu novads iegūst 1. vietu konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība»
reģionālas nozīmes attīstības centra novadu pašvaldību grupā

Preiļos svinīgi atklāj koprades
telpas uzņēmējiem
12. decembrī Siguldas Kultūras centrā «Siguldas devons» norisinājās VARAM organizētā konkursa
«Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» apbalvošanas ceremonija. 1. vietu 21 reģionālas nozīmes attīstības
centra novadu pašvaldību grupā un 15 000 eiro balvu ieguva Preiļu novada pašvaldība.
Pateicamies Preiļu novada iedzīvotājiem par konkursa balsojumu, atbalstu un ierosinājumiem!

10. janvārī svinīgi tika atklātas Preiļu novada uzņēmējdarbības
centra koprades telpas, kuru izveides ieceri pašvaldība loloja jau
ilgāku laiku.
Atklātā plānojuma koncepcija – birojs veidots lielā telpā, nesadalot
to ar stabilām sienām, bet gan ar plauktiem. Birojā ir izveidota norobežota sarunu telpa. Finansējumu biroja izveidei sniedza Latgales plānošanas reģiona piešķirtā naudas balva 5000 eiro apmērā par iegūto
1. vietu konkursā «Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai». Līdzekļi 1050 eiro apmērā piešķirti no pašvaldības budžeta.
«Preiļu novadā ir liels pašnodarbināto personu skaits, no kuriem
daudzi strādā mājās. Šiem uzņēmējiem ir nepieciešamība pēc darba
telpas, kur tikties ar klientiem, sadarbības partneriem, sakārtot dokumentāciju, izmantojot ofisā esošo biroja tehniku. Līdz ar to tika plānots
izveidot atvērta tipa biroja telpas Uzņēmējdarbības centrā, sākotnēji ar
vismaz 6 darba vietām, kas nodrošinātu Preiļu novada uzņēmējiem
aprīkotas darba vietas ar interneta pieslēgumu un biroja tehnikas nodrošinājumu», tā pavēstīja Preiļu novada uzņēmējdarbības centra vadītāja
un LUC komercdarbības konsultante Ineta Liepniece.
2017. gada nogalē, lai palielinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības
sekmēšanā un motivētu pašvaldības vairāk ieguldīt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīkoja konkursu «Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai».
Konkursā tika vērtēta pašvaldību īstenoto atbalsta pasākumu atdeve un
sasniegtie rezultāti, kā arī ņemta vērā atbalsta pasākumu izdevumu
proporcija pret pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Preiļu novads tiek atzinīgi
novērtēts darbā ar jaunatni

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā «Labākais darbā ar jaunatni 2018» Preiļu
pašvaldība saņēma atzinību divās kategorijās:
«Straujākais lēciens darbā ar jaunatni attīstībai
pašvaldībā (2017.–2018. gadā) un kategorijā «Darbīgākais jauniešu centrs (2017.–2018. gadā)» – Jauniešu centrs «Četri».
Pagājušā gada laikā aizvadītas daudzveidīgas un
kvalitatīvas aktivitātes un pasākumi. Lai veicinātu
pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu,
sekmētu jauniešu iniciatīvas, kā arī jauniešu līdzdalību
lēmumu pieņemšanā, tika apstiprināta Preiļu novada
pašvaldības Jaunatnes konsultatīvā padome un izveidota Preiļu novada Jauniešu dome.

Uzņēmēji tiekas Preiļos

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar
AS CITADELE un Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru organizē uzņēmēju LTRK Latgales
Biznesa kluba pasākumu.
Tikšanās laiks un vieta: 12.02.2019. no plkst.
12.00 līdz plkst. 19.00 Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centrā, Kooperatīva iela 6 (3. stāvs) Preiļos.

Preiļos ģimenēm draudzīgu vietu kļūst vairāk – pieejama silto smilšu iekārta

28. decembrī biedrībā «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» tika svinīgi prezentēta «Silto smilšu iekārta».
Svinīgo pasākumu kuplināja iekārtas patentētāja, preiliete
Diāna Timofejeva un apmācību vadītāja Aija Rimša ar savām
ģimenēm, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda,
Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste, biedrības «Preiļu
rajona partnerība» administratīvā vadītāja Valija Vaivode, kā
arī daudzi citi atbalstītāji, bez kuru līdzdalības projekta īstenošana būtu apgrūtināta. Muzikālos priekšnesumus sniedza māsas Rūta un Līga Pastares, kuras radīja burvīgu svētku noskaņu.
Preiļu 1. pamatskola nu ir kļuvusi par trešo vispārizglītojošo
skolu Latvijā, kurā ir pieejams Dabas vides estētikas studijas
centrālais elemets – «Silto smilšu iekārta», kas ir radīta Latvijā,
bet Eiropā jau pazīstama ar reģistrētu preču zīmi WARMSANDBOXR. Darbam ar šo iekārtu jau ir pieejami trīs speciālisti ar atbilstošu sagatavotību – Inese Matisāne, Ligita
Rubīne un Sanita Loginova, ko apliecina atbilstoši sertifikāti.
«Silto smilšu iekārta», kas sastāv no kastes un siltumu
nodrošinošas ierīces, ir izgudrojums, kas ļauj silto smilšu
pieredzi izbaudīt neatkarīgi no gadalaika, kad bez piespiedu

No kreisās: Jauniešu centra «Četri» vadītāja Santa Ancāne-Novikova, domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un
Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva

iejaukšanās, dabīgā veidā smilšu «kristāliņi» veic roku pirkstu,
pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras
stimulāciju. Labvēlīgi tiek ietekmēts balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Iekārta būs lielisks līdzeklis darbā skolu atbalsta
personālam, jo iegādātais inventārs atrodas pamatskolas
telpās, kuras nupat ir tikušas teicami izremontētas un priecē
gan ar plašumu, gan gaišumu un siltumu. Tāpat mācību
procesa dažādošanai būs pieejams interaktīvais galds, kas
veidots, lai veicinātu bērnu savstarpējās sadarbošanās un
problēmu risināšanas prasmes.
Interesenti dalībai smilšu nodarbībās aicināti sazināties
ar biedrības valdes priekšsēdētāju Inesi Matisāni.
Silto smilšu iekārta, tāpat kā interaktīvais galds, iegādāti
projekta «Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem
saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai» (projekts nr.:17-03-AL21-A019.2206-000002)
ietvaros. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana

Programmā:
• vietējo uzņēmumu apmeklējums,
• uzņēmēju un pašvaldības diskusija,
• apmācības par uzņēmējiem aktuālām tēmām.
Uz pasākumu tiek aicināts ikviens uzņēmējs no
Latvijas, īpaši vietējie uzņēmēji!
Kontaktinformācija jautājumiem tālr. 22428450
(Signe Obuhova) e-pasts: signe.obuhova@chamber.lv

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
projektu konkursā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 10 366,56 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 9056,56 eiro, publiskais finansējums – 8150,90 eiro, 905,65 eiro – Preiļu novada domes
līdzfinansējums, bet 1310 eiro – biedrības līdzfinansējums.
Anita Gāga, biedrības «Ģimeņu
atbalsta centrs «Puķuzirnis»» valdes locekle
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2019. gada jānvaris

Aktualitātes Preiļu novada attīstībā un projektu realizācijā

2018. gads Preiļu novada pašvaldībai ir bijis nozīmīgs gan ar svarīgu plānošanas dokumentu apstiprināšanu, gan arī dažādu projektu izstrādi un realizāciju. Februārī tika
apstiprināta Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam, tai skaitā Rīcības plāns un Investīciju plāns izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tā kā gada laikā bija jaunas
idejas un iespējas finansējuma piesaistei pašvaldības projektiem, tad decembrī tika aktualizēts Investīciju plāns 2018.–2024. gadam. Plāna pārskatīšana ir objektīva nepieciešamība un paredzēta attīstības plānošanas dokumentos, tas ir saistīts ar 2019. gada budžeta izstrādi.

Preiļu novads atrodas 15. vietā pēc platības un 7. vietā pēc iedzīvotāju skaita, bet pēc
Teritorijas attīstības indeksa – 1. vietā Latgalē (no 19 novadiem) un 73. vietā Latvijā
(no 119 novadiem). Pēc investīciju vides
raksturojuma Preiļu novads ir 3. vietā Latgales
reģionā un 39. vietā Latvijā (2017. gada dati).
Tā kā pašvaldības budžets ir ierobežots,
tad finansējuma piesaiste ar projektu palīdzību
ir būtiski nepieciešama, un jebkurš projekts
ir iespēja un līdzeklis noteiktu mērķu sasniegšanai, realizējot dažādas aktivitātes –
uzlabojot infrastruktūru, iegādājoties aprīkojumu, organizējot pasākumus un apmācības
utt. 2018. gadā Preiļu novada pašvaldībā tika pabeigti 12 projekti gandrīz 280 tūkst.
EUR apmērā (izņemot izglītības iestāžu īstenotos), tai skaitā vairāk nekā 200 tūkst.
EUR ar valsts budžeta vai citu ārējo līdzfinansējumu. Lielākie no tiem: Preiļu parka
hidrobūves Nr.4 pārbūve; pašvaldības nozīmes
koplietošanas grāvja pārbūve Preiļu pagastā;
Pelēču pagasta vasaras estrādes izbūve. Visvairāk bija neliela apjoma Preiļu Galvenās
bibliotēkas un Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja realizētie projekti ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu – tikšanās ar
grāmatu autoriem, vietējās vēstures un kultūras apzināšana u.tml. Jauniešu centrs «ČETRI» realizēja aktivitātes gan projektā «Proti
un Dari» ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu
(ESF), gan «Kopā varam» un «Līdzās Tev!»
ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējumu.
Pašreiz Preiļu novadā tiek realizēti 34
projekti vairāk nekā 24 milj. EUR apmērā, ir apstiprināti un tiks uzsākti 2, bet
izvērtēšanai ir iesniegti vēl 2 projekti.
Turpinās visi iesāktie 16 specifisko atbalsta

mērķu (SAM) projekti, tai skaitā 7 infrastruktūras attīstībai ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu
vairāk nekā 20 milj. EUR apmērā un 9 –
ar ESF atbalstu gandrīz 400 tūkst. EUR.
Lielākie projekti ir: Rietumu ielas izbūve;
Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana un modernizēšana
Preiļu 1.pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā; Rīgas un Brīvības ielu
pārbūve un rotācijas apļa izbūve; Veselības
uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide
Preiļos. Turpinās darbi energoefektivitātes
projektos Preiļu novada pašvaldības ēkās
Raiņa bulvārī 19 un Rēzeknes ielā 26. Ar pašvaldības finansējumu tiek uzlabota infrastruktūra Preiļu pilsētā – Celtnieku ielā un
Viļānu ielā, ar valsts budžeta atbalstu notiek
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona rekonstrukcija.
Uzņēmējdarbības centrā Preiļos izveidota atvērtā tipa birojs jeb koprades telpa
(Kooperatīva ielā 6, 3.stāvā) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
un Latgales plānošanas reģiona atbalstu. Turpinās uzņēmējdarbības atbalsta projekti
vairāk nekā 4 milj. EUR apmērā – 2 noliktavu teritoriju izbūve pie Rietumu ielas
un 1 teritorija Meža ielā. Šajos objektos paredzēts piesaistīt uzņēmējus, veicot attiecīgo
objektu nomas tiesību izsoli. Pašvaldība jau
9. gadu organizēs Mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības veicēju
projektu līdzfinansēšanas konkursu.
Turpinās 4 projekti, ko līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku atbalstam (ELFLA) 1,7 milj. EUR apmērā –
Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve:
Aizkalnes pagastā «Rinči-Gorliški-Raudovka», bet Saunas pagastā «Lielie Anspoki» un

«Purmaļi-Lielie Anspoki», kā arī bērnu rotaļu laukuma izbūve Pelēču pagastā. Izskatīšanai ELFLA iesniegts projekts pašvaldības
nozīmes meliorācijas sistēmas pārbūvei.
No ESF līdzfinansētajiem SAM projektiem
Izglītības pārvalde īsteno 4 – izglītības kompetenču attīstībai, karjeras atbalstam un
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Iedzīvotāji aktīvi izmanto projekta
«Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei»
sniegtās iespējas, bet lielāka iesaiste būtu
nepieciešama projektā «Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide». Turpinās arī projekti «Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā»
(realizē Preiļu novada Labklājības pārvalde)
un aktīvās nodarbinātības pasākums «Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi».
Aizvien lielāka vērība tiek pievērsta
Preiļu muižas kompleksam kā nozīmīgam
pilsētas un visa novada infrastruktūras un
tūrisma objektam – izstrādāta attīstības koncepcija; Preiļu pilī tiek īstenots SAM projekts «Rīteiropas vērtības»; Latvijas Pašvaldību
savienības projektā «Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei» iegādāti stādi
Preiļu parkam; ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes līdzfinansējumu veikta parka
galveno vārtu stabu restaurācija; ar valsts
budžeta līdzfinansējumu atjaunota hidrobūve
un arī Ievas un Ādama saliņa ar tiltu. Notiek
tenisa kortu izbūve projektā «Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju
paplašināšana (Aktīvs Latgalei)» ar Latgales
reģiona attīstības aģentūras atbalstu.
Starptautiskās sadarbības pasākumi
un aktivitātes notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektos: «Ekotūrisma

attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot
ūdens resursus (Learn Eco Travel)» un «Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide
dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam
Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē (Network-DigiHubs)». 2019. gadā tiks uzsākti
vēl 2 pārrobežu programmu projekti: Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas «Jauna dzīve tradicionālajām amatniecības prasmēm (CraftsMan-Ship)» un Latvijas-Krievijas «Parki
bez robežām (Parks without borders)».
Jebkura projekta uzsākšana, realizācija
un pabeigšana mūsdienās ir ļoti darbietilpīga,
finansējuma devēji vēlas gan detalizētu projekta ieceru aprakstu, gan realizācijas gaitas
un finanšu atskaites utt., pie tam – ar katru
gadu dokumentu apjoms palielinās un prasības paliek stingrākas. Lielākās problēmas projektos saistītas ar birokrātiju iepirkumu procesos, būvprojektu un veicamo darbu kvalitāti, izpildes termiņu ievērošanu u.c. Preiļu
novada pašvaldība aktīvi strādā, lai piesaistītu papildu finansējumu novadam, kas bieži
vien no ārpuses ir «neredzams» darbs, piemēram, Attīstības daļas speciālistu kā projektu koordinatoru ikdiena saistīta galvenokārt ar elektroniskajām dokumentu sistēmām.
Kopumā projektu realizācija noteikti ir
komandas darbs, kurā iesaistīti praktiski
visi – gan domes vadība, grāmatveži, juristi, finansisti, tehniskie un citi speciālisti,
gan domes struktūrvienību un iestāžu
vadītāji, darbinieki u.c.
Liels paldies visiem, kas izstrādā, vada
un realizē projektus! Paldies visiem, kas to
novērtē un arī iesaistās projektu aktivitātēs!
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas
vadītāja

Preiļu robotikas kluba dalībniekiem teicami rezultāti lielākajās
robotikas sacensībās «Robotex 2018»

Pagājušā gada nogalē Preiļu robotikas kluba komanda piedalījās
pasaules lielākajās robotikas sacensībās «Robotex 2018» Tallinā
(Igaunija). Preiļu robotikas klubu pārstāvēja Matīss un Aldis Buki
un Armands Upenieks. Piedalījāmies 2 disciplīnās – Minisumo un
Folkrace, un katrā no tām tika izcīnīta 1. vieta.

Minisumo disciplīnā sacensības notiek ar ne vairāk kā 10 cm platiem un gariem robotiem, kuru galvenais mērķis ir izgrūst pretinieku no 77 cm liela diametra ringa. Spriedze valdīja no pirmā sacensību raunda līdz pēdējam, kaislības pie ringiem bija visā sacensību laikā. Ar visas komandas atbalstu pēc sīvām
cīņām Matīsa Buka un Armanda Upenieka robots uzvarēja.
Folkrace sacensības arī izvērtās par īstu trilleri, jo
roboti no Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas bija pietiekami ātri un konkurētspējīgi. Folkrace sacensībās robotiem ir jābrauc pa 1 m platu trasi norādītajā virzienā. Uzvar tas, kurš nobrauc noteiktā laikā visvairāk
apļus. Trasē tiek novietoti dažādi šķēršļi, kā arī nav
prognozējama pārējo robotu darbība, kas apgrūtina
braukšanu. Jāpiebilst, ka roboti netiek vadīti ar pulti,
bet gan pārvietojas, izmantojot iepriekš uzrakstītu
programmu, apstrādājot ar sensoriem iegūtos datus.
Pēc grupu atlases sacensībām un fināla brauciena
1. vietu izcīnīja Matīsa un Alda Buka būvētais
Folkrace robots.
Armands Upenieks, Matīss Buks un Māris Bečs
(PVĢ absolvents) ar Robotu skolas atbalstu ir uzbūvējuši Mega sumo robotu, ar kuru piedalījās sacensībās

un izcīnīja godpilno, bet sāpīgo 4. vietu. Ļoti maz
pietrūka veiksmes, lai panākums būtu pjedestāla vērts.
Megasumo disciplīnā piedalījās Eiropas stiprāko komandu pārstāvji no Rumānijas un Polijas.
Kā raksta paši organizatori vietnē https://robotex.
international: «Robotex International ir ikgadējs pasākums un lielākais robotikas festivāls uz planētas.
Tūkstošiem inženieru, vadītāju, studentu un ģimeņu
sapulcējas, lai tos iedvesmotu nozares vadītāji, iepazītu jaunus uzņēmumus, izveidotu robotus dažādiem
izaicinājumiem un uzzinātu par jaunākajām tehnoloģiju inovācijām.» Kopā Robotex sacensībās piedalījās
1750 roboti 25 dažādās sacensību disciplīnās.
Prieks par sasniegtajiem rezultātiem un to, ka
Preiļu robotikas entuziasti Armands Upenieks, Matīss
un Aldis Buki, kā arī Māris Bečs ir apvienojušies, lai
ar labiem rezultātiem mūs patīkami pārsteigtu dažāda
līmeņa sacensībās. Novēlam veiksmi nākamo robotu
izstrādē!
Dalība sacensībās bija iespējama ar Preiļu novada
domes un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas finansiālu atbalstu.
Juris Erts,
Preiļu robotikas kluba komandas vadītājs

4. janvārī Preiļu novada Jauniešu centrā «ČETRI» norisinājās pirmā Preiļu novada «Jauniešu
gada balva» apbalvošanas ceremonija. Pasākuma
organizatori – Preiļu novada Jauniešu centrs un
Preiļu novada Jauniešu dome – uz balvas pasniegšanu aicināja visus nominantus, anketu iesniedzējus, Preiļu novada pašvaldības deputātus un interesentus.
Balvas saņēma: nominācijā «Gada brīvprātīgais» – J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.v klase,
klases audzinātāja Sanita Bogdanova, nominācijā
«Gada talants» – Matīss Buks, «Gada sportists» –
Raivo Liniņš, «Gada jauniešu balsts» – «Pampūku
mamma» Inese Martinkus un «Pampūku tētis»
Valdas Martinkus, «Gada aktīvākais jaunietis» –
Ilga Kivleniece.
Starplaikos ar priekšnesumiem klātesošos priecēja

dziedošās māsas Rūta un Līga Pastares, studija «Jandāliņš» un tās vadītājs Artūrs Savickis, kā arī aktīvā
Jauniešu domes pārstāve Lauma Zalāne. Pateicamies
nominantu pieteicējiem, balvu pasniedzējiem un komisijas locekļiem!
Kopumā Jauniešu gada balvas organizatori saņēma 31 pieteikuma anketu, no kurām Preiļu novada
Jauniešu domes apstiprināta komisija izvirzīja uzvarētāju katrā no piecām nominācijām.
Gada balvas mērķis ir apzināt un apbalvot aktīvākos, radošākos un atraktīvākos jauniešus un jauniešu
atbalstītājus 5 nominācijās.
Paldies visiem, kas radīja šos svētkus kopā ar
mums! Ceram, ka šāds pasākums būs turpmāk kā tradīcija ik gadu!
Sintija Ančeva,
Preiļu novada domes Jaunatnes lietu speciāliste

Pasniegta Jauniešu gada balva Preiļu novadā
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Iegādāts aprīkojums Preiļu parka dīķu
un kanālu tīrīšanai

Pagājušā gada novembrī Preiļu novads projekta
«Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot
ūdens resursus» (Learn Eco Travel) gaitā iegādājās aprīkojumu Preiļu parka dīķu un kanālu tīrīšanai – dūņu
sūkni ar pontonu un pie laivas stiprināmu niedru pļāvēju. Tas dos iespēju vasaras laikā tīrīt Preiļu parka ūdenstilpi, sākot ar tiem posmiem, kas ir vairāk apmeklēti.
Maijā aprīkojuma piegādātājs SIA «Flo-tex» rīkos apmācības, kuru laikā demonstrēs, kā ar aprīkojumu pareizi strādāt.
Preiļu parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Parka dīķi un kanāli aizņem 13,2 ha lielu
platību, un šī sarežģītā sistēma ar trīs dīķiem un daudzām
salām tika izveidota grāfu Borhu valdīšanas laikā, appludinot
Preiļupi un tās divas pietekas.
Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas
kompleksa un parka attīstības projektu koordinatore Sanda
Čingule-Vinogradova atzīst, ka, lai gan dīķu sistēmas vēsturiskais veidols ir saglabājies līdz mūsdienām, ūdens līmenis ir krietni zemāks, kas īpaši redzams kanālos, tāpat
šobrīd nenotiek ūdens apmaiņa starp dīķiem un Preiļupes
pieteku Saltupi. Rezultātā parka kanāli un dīķi (izņemot
Dzirnavu dīķi) ir stipri aizsērējuši, ar biezu dūņu slāni un
aizauguši ar ūdenszālēm.
Kā liecina 2013. gada Preiļu ūdenstilpes apsekošanas
dati, parkā Preiļupes un Saltupes zivju fauna ir ļoti trūcīga,
tajā dominē ekoloģiski mazprasīgas zivju sugas. Savukārt
2014. gada apsekošanas laikā secināts, ka parka dīķi attiecībā pret noteci no apkārtējām teritorijām darbojas kā nosēddīķi, tāpēc tajos veidojas biezs nogulšņu slānis un
atsevišķas vietas vasarās aizaug ar ūdenszālēm un gandrīz
pilnībā izžūst.
Kā norāda S. Čingule-Vinogradova, projektā «Ekotūrisma
attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» iegādātais aprīkojums dos iespēju pakāpeniski attīrīt Preiļu

Pagarināts Preiļu muižas apbūves vārtu
stabu restaurācijas darbu termiņš

Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma
lēmumu pagarināt būvdarbu līguma «Preiļu
muižas apbūves vārtu stabu restaurācija» izpildes
termiņu līdz 2019. gada 1. jūnijam. Atlikusī būvdarbu līguma summa 5018,43 eiro apmērā un
būvuzraudzības izmaksas 471,90 eiro tiks paredzētas
2019. gada pašvaldības budžetā.
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu
vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka pagājušā gada
3. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA «Preiļu celtnieks» par galveno vārtu stabu no Daugavpils ielas
puses restaurāciju. Lielākā daļa līgumā paredzēto
darbu tika paveikti jau pagājušajā gadā, novadīta arī
plānotā renovācijas darbu meistarklase, tomēr nepiemēroto laika apstākļu dēļ atlikušie darbi, pamatojoties uz SIA «Preiļu celtnieks» iesniegumu, gaidīs noslēgumu šogad.
Maija Paegle

parka dīķus un kanālus no piesērējuma un ūdenszālēm, pamazām atjaunojot ūdensteci un dīķu–kanālu sistēmu. Rezultātā Preiļu parks kļūs apmeklētājiem un tūristiem pievilcīgāks.
Aprīkojuma izmaksas ir 9 170,28 eiro ar PVN. No šīs
summas ERAF sedz 85%, valsts līdzfinansējums – 5 % un
pašvaldības līdzfinansējums – 10%.

Tiek gatavoti jauni pārrobežas ekotūrisma
maršruti latgalēun Aukštaitijā

Pagājušā gada decembrī Preiļos uz darba tikšanos
un prāta vētru pulcējās tūrisma jomas profesionāļi no
Latvijas un Lietuvas, lai kopīgi strādātu pie jaunu ekotūrisma maršrutu izstrādes Latgales un Aukštaitijas
pierobežas reģionos. Projekta «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» (Learn Eco
Travel) gaitā paredzēts izstrādāt trīs jaunus tūrisma
maršrutus – vienai nedēļai, nedēļas nogalei un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Darba tikšanās pulcēja 30 tūrisma jomas profesionāļus,
uzņēmējus un NVO pārstāvjus no projekta partnerorganizācijām
– Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem Latvijā, Molētu un
Anīkšču rajona, Paņevežas, kā arī Gražutes un Sartu reģionālajiem parkiem Lietuvā.
Vlada Musvīdaite no Lietuvas, soļu skaitīšanas aplikācijas
#walk15 izstrādātāja, stāstīja par savu pieredzi, sagatavojot
pārgājienu trases, lai ne tikai mudinātu cilvēkus doties
pastaigās, bet arī izglītotu par ceļā novērotajām dabas, kultūras, vēstures u.c. vērtībām. Kā secinājusi V. Musvīdaite,
būtisks motivējošs aspekts ir atalgojums – tās ir gan iegūtās
zināšanas, gan arī dažādas balvas, ko piedāvā sponsori
apmaiņā pret noietajiem soļiem.
Vidzemes augstskolas lektors, tūrisma un vides eksperts
Juris Smaļinskis sniedza praktiskus padomus, kā izstrādāt
maršrutus. Kā atzina speciālists, projektā Learn Eco Travel
plānotie maršruti visdrīzāk būs paredzēti autobraucējiem,
jo aptver plašu Latgales un Aukštaitijas teritoriju. Būtiski maršrutus un takas veidot dabai draudzīgi, piemēram,
ņemt vērā aizsargājamu putnu ligzdošanas vietas, tāpēc tiek
ieteikts sadarboties ar dabas aizsardzības speciālistiem,
lai maršrutu izveide negatīvi neietekmētu jūtīgas dabas teritorijas.

Izsole

Preiļu novada dome 30. janvārī plkst. 14.00
rīko atkārtotu izsoli par kustamās mantas –
autobusa ISUZU TURQUOISI, reģistrācijas
Nr. HE6775, izlaiduma gads – 2008., atsavināšanu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada
domē Raiņa bulvārī – 24, Preiļos (3. kabinets) vai
www.preili.lv .
Izsoles objektu var apskatīt darba laikā,
iepriekš piesakoties pa tālruni 26693760.
Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 29.01.2019.
plkst. 16.00 novada domē Raiņa bulvārī 24,
Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets). Izsoles objekta sākumcena – EUR 4500,00. Drošības nauda – EUR
450,00 maksājama novada domes kontā Nr.
LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu
soli (izsoles solis EUR 30,00).

Nīdermuižas baznīcā
nomainīti logi

Biedrība «Nīdermuižas draudze» LEADER
projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā:
19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē
19.2.2 «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» iesniedza projektu «Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa». Īstenojot projektu, tika veikta
12 logu nomaiņa un visu logu apdare. Projekta ietvaros uzlabota baznīcas estētiskā vide.
Projekts tika apstiprināts ar Nr. 17 – 03 – AL21 –
A0192204 – 000008. Projekta kopējā summa –
17778,51 eiro. Publiskais finansējums – 16000,66 eiro.
10% no kopējās summas līdzfinansēja Preiļu novada dome.
Nīdermuižas baznīca celta 20. gadsimta sākumā.
Baznīcā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi.
Baznīcas logi nebija remontēti kopš baznīca uzcelta.
Realizētais projekts ir iepriekšējā projekta turpinājums,
jo tad nepietika līdzekļu 12 logu nomaiņai un visu
logu apdarei.
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Dienas lielākā daļa tika aizvadīta darba grupās ģenerējot
idejas par iespējamiem maršrutiem un kultūras un dabas
objektiem, kas katra projekta partnera teritorijā būtu jāiekļauj kā apskates vietas, īpašu akcentu liekot uz ūdenstilpēm.
Idejas tika apkopotas un tika sastādīti uzmetumi iespējamiem
maršrutiem, kas būtu piemēroti gan iesācējiem, gan pieredzējušiem ceļotājiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pasākuma noslēgumā mārketinga speciāliste Liene
Kupča sniedza ieskatu, kā tūrisma piedāvājumu interesantā
un saistošā veidā piedāvāt ceļotājiem.
Šobrīd, balstoties apkopotajās idejās, turpinās darbs pie
trīs maršrutu izstrādes. Tā kā projekta gaitā iegādāts arī aprīkojums atpūtai pie ūdeņiem, tostarp, lai padarītu to ērtāku
un pieejamāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maršrutos
paredzēts iekļaut tās ūdenstilpes, kurās šis jaunais aprīkojums
bez maksas būs pieejams apmeklētājiem – motorlaivas,
SUP dēļi, pludmales ratiņkrēsli u.tml.
Maršruti tiks izstrādāti un piedāvāti ceļotājiem šim
mērķim izveidotā mājaslapā līdz nākamā gada tūrisma
sezonas sākumam.
Par projektu:
Projekts «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus» (LEARN ECO TRAVEL) Nr.
LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada
2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir
attīstīt 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.
Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai
www.preili.lv.
Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild
Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

labklājības pārvalde sniedz dienas
aprūpes centra pakalpojumu personām
ar garīga rakstura traucējumiem

Lai nodrošinātu iespēju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojumu,
Preiļu novada Labklājības pārvalde veikusi minētā pakalpojuma
reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir apstiprināts
sniegtā pakalpojuma cenrādis, un pagājušajā gadā iesākta DAC
pakalpojuma sniegšana.
Reģistrējot pakalpojumu Labklājības ministrijā, tika sagatavots
DAC nolikums, kurā norādīts, ka DAC ir Labklājības pārvaldes izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā
laika pavadīšanas iespējas Preiļu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām, kā arī personu grupām,
kurām ir izteiktas socializācijas grūtības.
Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa) DAC ir iespēja uzturēties pilnu darba dienu, tādejādi
nodrošinot viņu apgādniekiem iespēju strādāt algotu darbu. DAC speciālistu komanda – vadītāja Liene Gžibovska, kā arī aprūpētājas Iveta
Amosova un Imelda Kriškāne ik dienas nodrošina pašaprūpes un patstāvīgas funkcionēšanas attīstību veicinošas nodarbības. Apmeklētājiem ir iespēja gan nodarboties ar dažādiem rokdarbiem, gan iesaistīties
kulinārijas nodarbībās. Tāpat tiek mācīti dažādi mājturības darbi – galda klāšana, trauku mazgāšana, kas vairumam cilvēku ir pašsaprotams
darbs, taču DAC apmeklētājiem zināmā mērā tas ir jauns izaicinājums.
Atbilstošos laikapstākļos tiek piedāvātas aktivitātes svaigā gaisā, kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstīšanai tiek apmeklētas dažādas izstādes
un pasākumi. Pakalpojuma sniegšanā atbilstoši individuālajai vajadzībai
ir iesaistīts gan sociālais darbinieks, gan psihologs.
Preiļu novadā deklarētajām personām DAC pakalpojums ir bez
maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1.
pasākuma «Deinstitucionalizācija» īstenošanas noteikumiem Latgales
plānošanas reģiona īstenotajā projektā «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā», Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.
Tomēr DAC pakalpojumu ir iespēja saņemt arī citu pašvaldību iedzīvotājiem, kuri atbilst mērķa grupai un kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums, kā arī izstrādāts atbalsta plāns – aicinām vērsties
savas pašvaldības sociālajā dienestā.
Par iespēju saņemt DAC pakalpojumu ikviens interesents aicināts
sazināties ar Labklājības pārvaldes direktoru Lauri Pastaru, tālr.
28638567.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra sēdes lēmumu, protokols Nr.10., 31.§.
PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2018. gada 27.novembra sēdes lēmumu, protokols Nr.13., 38.§. 2.punkts

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2018/12

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2018. gada 21.februāra sēdes lēmumu, protokols Nr.3. punkts 29.§
PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2018. gada 27.novembra sēdes lēmumu, protokols Nr.13. 38.§. 1.punkts.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2018/05
«Grozījumi Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra
saistošajos noteikumos Nr.2011/03 «Preiļu novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās»»

Grozījumi Preiļu novada domes 2012. gada 26. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 2012/04
«Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 5. un 4.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu, publisku izklaides
un svētku pasākumu drošības likuma 1.panta pirmās daļas 11).punktu.

Izdarīt Preiļu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2012/04 «Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar sekojošu atsauci uz
normatīvo aktu:
«Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 5. un 4. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu, publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likuma 1.panta pirmās daļas 11).punktu».
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
«2.1 Lietotais termins:
Publiska (sabiedriska) vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai
un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās
vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras
atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai
saskaņā ar uzņēmuma līgumu.»
3. Svītrot saistošo noteikumu 10.punkta 10.2. apakšpunktu.
4. Papildināt saistošos noteikumus 10. punktu ar 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«10.3. Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu (lietošanu) Preiļu novada teritorijas
publiskās vietās, laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, ja tas nav saskaņots ar Preiļu novada
domi, izņemot normatīvajos aktos noteiktajās svētku, atceres un atzīmējamās dienās.
10.3.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 150,00 euro,
juridiskām personām līdz 700,00 euro;
10.3.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 200,00 euro, juridiskām personām līdz 1400,00 euro.
5. Papildināt saistošo noteikumu 10.punktu ar 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«10.4. Par pacelšanos un nolaišanos ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citām lidošanai
paredzētām konstrukcijām, kā arī lidošanai paredzētu konstrukciju vadīšanu no attāluma,
Preiļu novada teritorijas publiskās vietās, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Preiļu
novada domi, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 150,00
euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro.
6. Papildināt saistošo noteikumu 11.punktu ar 11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
«11.5. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu no ielas redzamā
vietā vai to neuzturēšanu kārtībā – uzliek naudas sodu no 10,00 euro līdz 75,00 euro.»
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
6.09.2018.

2.

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»15.panta pirmās daļas 9. punktu,
43.panta trešo daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 27.2 panta
otrās daļas 4. punktu un piekto daļu.

Izdarīt Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/03
«Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās»» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Svītrot saistošo noteikumu 1.5. apakšpunktu:
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.1. dzīvojamās mājas (ēkas) energoaudita un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei – 100 % no dzīvojamās mājas energoaudita un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes izmaksām, bet ne vairāk par 800,00 Euro.»
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.3. dzīvojamās mājas (ēkas) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā
projekta izstrādes izmaksas, bet ne vairāk par 1000,00 Euro.»
4. Izteikt saistošo noteikumu 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
«6.1. mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, ar kuru nolemts veikt dzīvojamās
mājas energoefektivitātes pasākumus, noraksts.»
5. Svītrot saistošo noteikumu 6.5. un 6.6. apakšpunktus.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
01.02.2018.

PAsKAIDRoJUMA RAKsTs

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes 2018. gada 21. februāra saistošo noteikumu
Nr.2018/05 projektam «Grozījumi Preiļu novada domes
2011. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2011/03
«Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās»

PAsKAIDRoJUMA RAKsTs

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2018/12
«Grozījumi Preiļu novada domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 2012/04 «Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā»»

Aktualizēts Preiļu novada
Attīstības programmas Investīciju plāns

Decembra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Attīstības programmas
aktualizēto Investīciju plānu 2018.-2024. gadam, kurā iekļauti pašvaldības attīstības
projekti/ aktivitātes vai to idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā
izvirzītās vidēja termiņa prioritātes.
Investīciju plāns aktualizēts, pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmas
2018.–2024. gadam 2. sējuma 7. sadaļu, kas paredz šī plāna pārskatīšanu pēc nepieciešamības. Tajā ir atspoguļots finansējums pašvaldības attīstības veicināšanai – gan pašvaldības līdzekļi, gan investīcijas, ko pašvaldība jau ir piesaistījusi vai plāno saņemt gan
nacionālā līmenī, gan arī no ārvalstīm, tai skaitā Eiropas Savienības atbalsta ietvaros.
Aktualizētais Investīciju plāns 2018.–2024. gadam ir pieejams pašvaldības mājaslapā
www.preili.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.tapis.gov.lv.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore
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2019. gada jānvaris

Preiļu novada VÇSTIS

Aptaujas rezultāti par Preiļu pilsētas centra
vizuālo izskatu un attīstību

2018. gada pavasarī Preiļu novada domes Attīstības daļa rosināja sākt aktīvāku diskusiju par
Preiļu pilsētas centra attīstības jautājumiem, bet
rudenī veica arī priekšizpēti, kurā viens no uzdevumiem bija organizēt aptauju par Preiļu pilsētas
centra vizuālo izskatu un attīstību.
Preiļu pilsētas centra esošās izmantošanas funkcijas
un vizuālais izskats liecina par nepieciešamību pārdomāti un kvalitatīvi uzlabot centra kopējo tēlu un
izmantojamības iespējas. Pilsētas centrs, tāpat kā svarīgākie iebraukšanas ceļi, ir pilsētas vizuālā vizītkarte,
pēc kuru izskata bieži vien apzināti un neapzināti veidojam kopējo priekšstatu par apdzīvoto vietu. Daudzas nianses, piemēram, ēku fasāžu krāsas un izskats,
funkcionālā pielietojamība, dažādu praktisku nepieciešamību nodrošināšana (soliņi, atkritumu urnas,
labierīcības, ietves, velo statīvi u.c.) un svētku noformējums rada vides kopējo tēlu – arī visas pilsētas un
novada koptēlu.
Oktobrī un novembrī aptaujas laikā tika saņemtas
kopumā 563 anketas gan interneta vietnē www.preili.lv,
gan arī Preiļu novada domē, Preiļu galvenajā bibliotēkā, Tūrisma informācijas centrā un Jauniešu centrā
«Četri».
Būtiski bija noskaidrot viedokli par esošo pilsētas
centra vizuālo izskatu. Tikai neliela daļa (8%) aptaujāto respondentu norādīja, ka ir apmierināti ar esošo
pilsētas izskatu, kas liecina par to, ka lielākā daļa aptaujāto vēlas redzēt izmaiņas pilsētas centrā.
Nākošais jautājums bija plašs un saistīts ar Preiļu
centra pilsētvides konkrētāku novērtējumu, kur
atbildes nosacīti var iedalīt 3 lielās grupās:
1) Atbildes, kurās vērtējums pārsvarā ir labs un
drīzāk labs nekā slikts: Zaļo zonu sakoptība (55%),
Ziedu kompozīciju daudzveidība (51%), Pilsētas rotājumi svētkos (44%);
2) Atbildes, kurās vērtējums pārsvarā ir slikts un
drīzāk slikts nekā labs: Labierīcību pieejamība (91%),
Autoostas pieturvietu izskats, autobusu sarakstu noformējums (83%), Velosipēdu novietņu pieejamība
(82%), Pilsētas centra ēku fasādes krāsa, noformējums
(69%), Atkritumu urnu pieejamība (63%), Ēdināšanas
pakalpojumu pieejamība (54%);
3) Atbildes, kurās vērtējumi labs/drīzāk labs nekā
slikts un slikts/drīzāk slikts nekā labs ir diezgan līdzīgi: Pilsētas centra apgaismojums, Soliņu izvietojums,
Informācijas stendi un to kvalitāte pie Preiļu katoļu
baznīcas un vēsturisko fotogrāfiju siena, Satiksmes
drošība un gājēju pārejas.
Pēc sniegtajām atbildēm var secināt, ka, plānojot
izmaiņas pilsētas centrā, nepieciešams pievērst lielāku
uzmanību labierīcību jautājuma risināšanai, autoostas
pieturvietu un autobusu sarakstu noformējumam, jāparedz velosipēdu novietnes, atkritumu urnas, jāplāno
ēdināšanas pakalpojumu pieejamības iespējas, kā arī
rūpīgāk jāizvērtē kopējais vizuālais ēku fasāžu noformējums un krāsu toņu savienojamība.
Svarīgs un īpaši apspriests aptaujas jautājums
bija par esošo autoostas ēku – vairākums aptaujāto
(79%) pauda vēlmi autoostas ēkas demontēšanai/nojaukšanai. Tomēr interesanti un lietderīgi ir saņemtie
komentāri, kas liek aizdomāties par ēkas turpmāko
iespējamo izmantošanu, piemēram, esošās ēkas restaurācija, atstājot tās vēsturisko izskatu un izmantojot
to kā daudzfunkcionālu ēku, kurā ir ne tikai autoosta,
bet arī tūrisma informācijas centrs, kafejnīca, labierīcības u.c., kur nodrošināta vides pieejamība dažādām
iedzīvotāju grupām. Vairākās atbildēs tika norādīts,

ka ēku nepieciešams nojaukt un tās vietā uzbūvēt
jaunu, funkcionālu un patīkamu pašiem un pilsētas
viesiem.
Jāuzsver fakts, ka pagaidām autoostas ēkai nav
valsts kultūras aizsargājamā pieminekļa statuss, tomēr tas ir pilsētas kultūrvēsturiskais objekts (20.gs
60.–70. gadi), kuru, iespējams, varētu renovēt, modernizēt un atstāt kā Preiļu vēstures liecību.
Aptaujas dalībniekiem bija iespēja nosaukt vismaz
3 būtiskākās lietas, ko pilsētas centrā būtu nepieciešams
mainīt, uzlabot, radīt no jauna. Tika saņemtas 442 atbildes, un biežākās atbilžu grupas bija šādas:
• Autoostas ēka (atjaunošana, demontāža, pārbūve
utt.) un autoostas laukuma seguma maiņa;
• Labierīcību jautājums (esošo labiekārtošana,
bezmaksas labierīcību pieejamība);
• Auto laukums pretī tirgus teritorijai (asfaltēšana,
labiekārtošana, atjaunošana, zaļās zonas sakopšana);
• Laukums pretī Grāmatu veikalam (pārbūve, paaugstinājuma noņemšana, izskata maiņa, modernizācija
u.c.);
• Centra ēku fasādes izskats (saskaņots krāsojums,
atjaunināms krāsojums);
• Soliņu skaita papildinājums un dizaina daudzveidība;
• Vides objekti, to dažādība (dizains, skulptūras);
• Laukums starp bibliotēku un Labklājības pārvaldi (sakārtošana, labiekārtošana);
• Kafejnīca (kafejnīca, ēdināšanas pakalpojumi,
bērnu kafejnīca centrā);
• Centra noformējums (esošā maiņa, krāšņāks,
gaumīgāks, daudzveidīgāks);
• Apgaismojums (vairāk apgaismojuma, laternu
pārkrāsošana, modernāku gaismekļu izvietošana, apgaismojuma nodrošināšana arī nakts stundās);
• Atpūtas zonu izveide un labiekārtošana, bērnu
laukumiņu izveide;
• Afišu stends (atjaunošana, digitalizācija, modernizēts, ekrānveida);
• Azartspēļu zāles likvidācija centrā;
• Modernizēt kopējo centra izskatu;
• Lielākas policijas aktivitātes, t.sk. kārtības nodrošināšana pie spēļu zāles;
• Notekūdeņu, grāvju, gājēju pāreju uzlabošana.
Respondentiem bija iespēja izteikt savu viedokli
arī par cilvēkiem un/vai organizācijām, kas varētu palīdzēt pilsētas centra vizuālā izskata uzlabošanā. Tika
nosaukti gan Preiļu novada pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestādes, uzņēmēji, zemes un ēku īpašnieki,
NVO, gan arī ieteikts piesaistīt profesionālus ainavu
arhitektus, vides dizainerus, pilsētvides plānotājus,
māksliniekus, dārzniekus u.c., kā arī iesaistīt šajā
darbā Rīgas Tehniskās universitātes un citu augstskolu
studentus.
Aptaujā piedalījās galvenokārt sievietes (72%), visvairāk respondentu bija vecumā no 18–35 gadiem (59%),
ar augstāko izglītību 62%, ar vidējo – 33%, pēc nodarbošanās – valsts/pašvaldību iestāžu darbinieki (30%),
privāto uzņēmumu darbinieki (25%), studenti (12%).
Pateicamies visiem par piedalīšanos aptaujā!
Jūsu sniegtās atbildes un ieteikumus varēsim izmantot
detālplānojuma izstrādē Preiļu pilsētas centra teritorijai!
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Decembra domes sēdē deputāti piešķīra kārtējo pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apmērā dzīvojamās mājas Preiļu novada Saunas pagastā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.
Lēmums pieņemts saskaņā ar 2017. gada 7. jūlijā
pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma» un dzīvojamās
mājas īpašnieces iesnieguma.
Kopumā aizvadītajā 2018. gadā Preiļu pilsētā
ar domes lēmumu ir piešķirts līdzfinansējums 21 objektam par kopējo summu 10489,91 eiro, uz doto
brīdi pieslēgums izbūvēts un līdzfinansējums ir izmaksāts 13 objektiem par kopējo summu 5040 eiro.
Pagastu teritorijās pieslēgumu ierīkojumiem piešķirts līdzfinansējums 8 objektiem, kopsumma sastāda
2920 eiro. Līdz 2018. gada beigām pieslēgums izbū-

vēts un līdzfinansējums izmaksāts 2 objektiem par
kopējo summu 520 eiro.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais
kontrolieris Kristaps Určs skaidro, ka pērn iedzīvotāju
atsaucība ir augusi pieteikto objektu skaita ziņā. Ar
saistošajiem noteikumiem iedzīvotājiem tiek sniegts
finansiāls atbalsts dzīvojamo māju pieslēgšanai pie
ūdens un kanalizācijas centralizētajiem tīkliem. Pašvaldības atbalsts atslogo un samazina dzīvojamo
māju īpašnieku izdevumus, ļaujot izdevīgāk pieslēgties
centralizētajiem tīkliem, rezultātā tiek ievērotas apkārtējās vides prasības un kopumā vairots labklājības
līmenis novadā.
Atgādinām, ka domes saistošie noteikumi paredz
no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības
līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma
metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes,
gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro
par vienu pieslēgumu. Saistošie noteikumi pieejami
pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.
Jolanta Upeniece

Pašvaldība palīdz finansēt jaunus ūdensapgādes
un kanalizācijas pieslēgumus
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Zelta kāzu jubilāri
Preiļu novadā

Pagājušā gada 31. decembrī uz kopdzīves 50 gadiem atskatījās divi pāri Preiļu novadā. Iesākot jauno gadu, abas ģimenes
Zelta kāzās sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Labklājības pārvaldes direktora vietniece Irēna Stašulāne.

Janīna un Alberts spīki

Pirms 50 gadiem Preiļu rajona dzimtsarakstu birojā laulība reģistrēta preiliešiem Janīnai un Albertam Spīkiem, Laulības sakramentu Janīna un Alberts Spīli saņēma Jasmuižas Romas katoļu baznīcā, un
sniegotā un aukstā ziemā tika svinētas jautras kāzas. Ģimenē izaudzināti
trīs bērni, jubilārus priecē arī mazbērnu pulciņš.
Janīna darba mūžu aizvadījusi vienīgajā darba vietā – Preiļu slimnīcā, profesionāli un ar pozitīvu attieksmi veicot medmāsas darbu gan
slimnīcas terapijas nodaļā, gan Preiļu poliklīnikā. Alberts visus darba
gadus ir bijis uzticīgs tehnikai un šofera darbam toreizējā Engelsa vārdā
nosauktajā kolhozā, vēlāk Preiļu SCO uzņēmumā. Daudzās nedēļas
nogales abiem tika aizvadītas lauku darbos vecāku saimniecībās, bet
brīvais laiks atlicināts saviem vaļaspriekiem.
Janīna labprāt adījusi un tamborējusi, apmeklējusi koncertus, garšīgi gatavo. Albertam sirdslieta bijusi makšķerēšana un mūzika. Spēlēts
gan kāzās, gan ballēs Ārdavas klubā, dziesmas mīlestība mācīta arī
mazbērniem.

Mudrīte un Jānis lozdas

Aizkalnieši Mudrīte un Jānis Lozdas ‘jā’ vārdu viens otram teica
Rožkalnu ciema izpildu komitejā, ap Ziemassvētkiem tika noslēgta
laulība baznīcā. Mudrītes un Jāņa darba gadi veltīti izglītības jomai,
abus kopā saveda mūzika, dziesma, sports un vēsture, un tagad dzimtas
turpinājums ir abos dēlos un mazbērnos.
Ar aizrautību uz darāmo darbu Jānis un Mudrīte Lozdas bērniem un
jauniešiem ir mācījuši ne tikai obligātos priekšmetus skolā, bet arī
svarīgas dzīves pamatvērtības. Jānis daudzus gadus ir bijis vēstures un
sporta skolotājs, vadījis Aizkalnes pamatskolu un Preiļu rajona Izglītības nodaļu, aizrautīgi pētījis Latgales skolu vēsturi.
Mudrīte ilgus gadus vadīja ārpusstundu darbu skolā, vēstures un
sporta stundas, bija Aizkalnes pamatskolas direktore. Abiem jubilāriem
ir arī daudz hobiju, ar ko tiek atsvaidzināta ikdiena, rūpējoties vienam
par otru.
Novēlam Spīku un Lozdu ģimenēm mīlestības piepildītus un bagātīgus turpmākos kopdzīves gadus!
Mūsu izdevuma lasītājus jaunajā gadā lai spēcina Jāņa Lozdas
teiktā atziņa: «Dzīvība ir kustība. Dzīve ir darbs. Dzīves jēga – radošums, sabiedrības atzinība, attieksme. Ja būs radošs, sabiedrībai vajadzīgs darbs, sagaidīsi arī atzinību. Ja būs atzinība, tad arī Tava attieksme
būs pozitīva. Būs pozitīva attieksme pret pozitīvām lietām».
Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada dzimtsarakstu
nodaļas statistika 2018. gadā

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, iepazīstinām ar darbu, kas
veikts Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā.
Dzimšanas reģistru skaits – 96 (iepriekšējā gadā – 88), reģistrētas
38 meitenes (iepriekšējā gadā – 41) un 58 zēni (iepriekšējā gadā – 47),
1 bērns dzimis nedzīvs. Reģistrējot bērna dzimšanu, kā dzīvesvietu
Preiļu novadā, vecāki norādījuši 79 jaundzimušajiem (pārējie 17 – citu
novadu teritorijā).
Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu – 2 (iepriekšējā
gadā – 4), paternitāte atzīta 29 bērniem (iepriekšējā gadā – 32). Pēc
ģimenē dzimušo bērnu skaita pirmais bērns piedzimis 41 ģimenē
(iepriekš – 25), otrais bērns 32 ģimenēs (iepriekš – 42), trešais – 16 ģimenēs (iepriekš – 13), ceturtais – 5 ģimenēs (iepriekš – 6), piektais – 1
ģimenē (iepriekš – 1), kā sestais – 1 ģimenē (iepriekšējā kā vienpadsmitais 1 ģimenē), dvīņi piedzimuši 1 ģimenē (iepriekšējā gadā – nav).
Populārākie vārdi 2018. gadā meitenēm: Alise, Evelīna, Veronika,
zēniem: Artjoms, Artūrs, Jēkabs, Markuss, Marks, Roberts. Retākie, īpatnējākie vārdi: meitenēm Demia, Hanna, Emma, zēniem – Demjans, Denis,
Emanuels, Gavriils, Leo, Naums, Kevins. Divi vārdi doti vienam bērnam:
Olivers Jans, ar katru gadu divu vārdu došanas tendence samazinās.
2018. gadā reģistrētas 44 laulības (iepriekšējā gadā – 49), tai skaitā
baznīcā – 5 (iepriekš – 2), ar ārzemniekiem reģistrētas – 4 laulības
(iepriekš – nav). Dzimtsarakstu nodaļā visas laulības tiek reģistrētas
svinīgi. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 2018. gadā noslēgtas 5
laulības (2017. gadā nav reģistrētas).
Laulības vecums (18 gadi) nav samazināts nevienā gadījumā, bet divos gadījumos saīsināts mēneša termiņš laulības noslēgšanai (iepriekš – 3).
Kopā saņemti 66 iesniegumi laulības reģistrācijai (iepriekš – 65).
Uz 24 iesniegumu pamata izsniegtas izziņas par laulības noslēgšanai
nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās vai
citās dzimtsarakstu nodaļās (iepriekš – 16). Divas izziņas par laulības
noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi saņemtas no citām
dzimtsarakstu nodaļām.
Uz laulības reģistrāciju neieradās 6 pāri (iepriekš – 3).
Pēc vecuma laulībā stājušies vīrieši: līdz 30 gadiem – 13 (iepriekš –
23), līdz 40 gadiem – 12 (iepriekš – 15), līdz 50 gadiem – 7 (iepriekš – 6),
pēc 50 gadiem – 12 (iepriekš – 5). Pēc vecuma laulībā stājušās sievietes:
līdz 30 gadiem – 20 (iepriekš – 26), līdz 40 gadiem – 10 (iepriekš – 14),
līdz 50 gadiem – 6 (iepriekš – 5), pēc 50 gadiem – 8 (iepriekš – 4). Jaunākā
līgava – 19 gadi (iepriekš – 19), vecākā – 80 gadi (iepriekš – 67), jaunākais
līgavainis – 19 gadi (iepriekš – 21), vecākais – 81 gadi (iepriekš – 80).
Pēc laulību skaita: abi stājušies pirmajā laulībā – 24 (iepriekš – 33),
abi stājušies atkārtotā laulībā – 10 (iepriekš – 8), viens stājies pirmajā,
otrs atkārtotā laulībā – 10 (iepriekš – 8). Datu analīze liecina, ka vīrieši
atkārtotā laulībā stājušies 15 (iepriekš – 12) reizes, sievietes 16 (iepriekš – 12) reizes.
2018. gadā noformēti 165 miršanas reģistri (iepriekšējā gadā –
186), tai skaitā vīrieši – 68 (iepriekš – 96), sievietes – 97 (iepriekš –
90). Mirušie pēc dzīvesvietām: Preiļu novadā – 117, tai skaitā Preiļu
pilsētā – 75 (iepriekš – 75), Aizkalnes pagastā – 7 (iepriekš – 6), Pelēču
pagastā – 8 (iepriekš – 13), Preiļu pagastā – 12 (iepriekš – 18), Saunas
pagastā – 15 (iepriekš – 21), citu novadu iedzīvotāji – 48 (iepriekš –
53). Mirušie pēc vecuma: jaunākā sieviete – 43 gadi (iepriekš – 53),
vecākā sieviete – 96 gadi (iepriekš – 98), jaunākais vīrietis – 18 gadi
(iepriekš – 43), vecākais vīrietis – 96 gadi (iepriekš – 88).
Pēc vecuma grupām vīrieši: bērni līdz 1 gadam – nav (iepriekš – 2),
pieaugušie līdz 50 gadiem – 5 (iepriekš – 3), līdz 60 gadiem – 7
(iepriekš – 15), līdz 70 gadiem – 12 (iepriekš – 25), līdz 80 gadiem – 25
(iepriekš – 25), līdz 90 gadiem – 16 (iepriekš – 26), pēc 90 gadiem – 3
(iepriekš – nav).
Pēc vecuma grupām sievietes: bērni līdz 1 gadam – nav (iepriekš – nav),
pieaugušie līdz 50 gadiem – 2 (iepriekš – nav), līdz 60 gadiem – 2 (iepriekš – 4), līdz 70 gadiem – 13 (iepriekš – 11), līdz 80 gadiem – 16 (iepriekš
– 30), līdz 90 gadiem – 50 (iepriekš – 30), pēc 90 gadiem – 11 (iepriekš – 15).
Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemts 931 iesniegums no fiziskām
un juridiskām personām, izsniegtas 153 izziņas, 83 atkārtotas apliecības.
Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti 29 papildinājumi vai labojumi,
51 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. 2018. gadā
noformētas četras vārda, uzvārda maiņas lietas.
Liāna Loginova-Plivda,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2019. gada jānvaris

Preiļu parkā noslēgušies esošo dižkoku
kopšanas darbi

Pagājušā gada decembra vidū noslēdzās Preiļu
parka dižkoku kopšanas darbi, ko veica arboristu
komanda. Visiem parka dižkokiem tika veikti specifiski kopšanas pasākumi: vispārēja vainagu kopšana, daļai no kokiem – dinamiska savilkšanas sistēmas uzstādīšana, koku lielo skeletzaru vai krustenisko zaru īsināšana, sakņu atvašu nozāģēšana,
kalstošo zaru izzāģēšana, koka spēcīgo lielo asu
un skeletzaru reducēšana.
27. novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par dižkoku kopšanas pasākumu veikšanu, un nepieciešamo darbu veikšanai pašvaldība saņēma atļaujas no Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes. Līgums par dižkoku
kopšanas pasākumiem Preiļu parkā tika noslēgts ar
SIA «Labie koki» kopējā summā 4758,93 eiro.
Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un parka projektu koordinatore Sanda
Čingule–Vinogradova pastāstīja, ka jau pagājušā
gada vasarā Preiļu parkā tika veikta dižkoku apsekošana un uzmērīšana. Katram no dižkokiem tika piestiprināts apzīmējuma numurs, noteiktas koordinātes
dabā, izmērīts augstums un apkārtmērs, sastādīta
kopšanas novērtēšanas anketa un izstrādāts kopšanas
darbu plāns.
Kopumā parkā ir konstatēti 9 valsts nozīmes dižkoki, kuri ir vēstures liecinieki gan notikumiem parka
veidošanā grāfu Borhu valdīšanas laikā, gan citu pārmaiņu laikos. Vēl 6 koki pēc arboristu rekomendācijas
tiks virzīti atzīšanai par vietējās nozīmes dižkokiem.
Līdz ar to Preiļu parka teritorijā 15 dižkoku statusā būs 7 koku sugas – parastā kļava (Acer platanoides), sudraba kļava (Acer saccharinum), parastais
osis (Fraxinus excelsior), parastā egle (Picea abies),
papele (Populus sp.), parastais ozols (Quercus robur)
un parastā liepa (Tilia cordata). Tā kā kokiem pēdējo
desmitu gadu laikā nebija veikta vainagu kopšana,
eksperti apsekošanas laikā to norādīja. Katrs dižkoks
tika novērtēts, uzmērīts un ikvienam individuāli tika
fiksēti nepieciešamie kopšanas darbi.

«Jau šogad pašvaldība plāno izstrādāt īpašu dižkoku orientēšanās taku, uzstādīt katram kokam dižkoka zīmi un perspektīvā ar ES projektu finansējuma
palīdzību uzstādīt arī informatīvās zīmes, kas ļautu
kvalitatīvāk iepazīties un izzināt koku vērtību un dabas bioloģiskos procesus, kas notiek apkārt kokam»,
tā par iecerēm pavēstīja S.Čingule–Vinogradova.
Maija Paegle

Preiļu novada pašvaldība plāno izveidot
skeita un velo laukumu

Preiļu novada domes sēdē deputāti nobalsoja par skeita un velo laukuma izveidi Preiļu pilsētā,
Tirgus laukumā 11. Tas atradīsies
tuvumā ēkai, kurā izvietota Preiļu Galvenā bibliotēka un Preiļu
novada Jauniešu centrs «Četri».
Laukumam paredzētā zemes platība šobrīd netiek izmantota, un
to kopā ar zemes vienību, uz kuras izbūvēts stāvlaukums, pašvaldībai ilgtermiņa nomā nodevusi
Preiļu Romas katoļu baznīca.
Līdzekļi laukuma tehniskā projekta izstrādei tiks paredzēti pašvaldības 2019. gada budžetā.
Preiļu novada Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite
pastāstīja, ka skeita un velo laukuma
izveide pilsētā ir likumsakarīga, jo
laukumā plānotās aktivitātes būs
pieejamākas jebkuram pusaudzim,
kurš vēlas bez nopietniem treniņiem
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Šādā laukumā būs iespējams braukt
ar velo, skeitiem, longborda dēļiem,
kas šobrīd pusaudžiem ir ļoti populāra nodarbe. Svarīgi arī tas, ka
blakus plānotajam laukumam atrodas Jauniešu centrs Četri» ar savu
resursu, kur pusaudži un jaunieši
labprāt pulcējas un piedalās dažādās
aktivitātēs. Minētās zemes platības
attīstība bija ietverta pašvaldības nākotnes plānos, un speciālisti ir konstatējuši, ka neko lielu izbūvēt tur
nav iespējams, jo apkārt ir daudzstāvu dzīvojamo māju masīvs.
Pagājušā gada vasarā novada
jaunieši piedalījās nometnē, kur
saņēma motivāciju savu ideju realizēšanai. Pēc nometnes paši jaunieši organizēja aptauju, un, piedaloties dažādu vecumu iedzīvotājiem,
96% aptaujas dalībnieku atzina,
ka skeita un velo laukumu vēlas
redzēt tieši Jauniešu centra «Četri»
tuvumā. Savu viedokli par skeita

laukuma izbūvi pilsētas jaunā paaudze vairākkārt izklāstījusi arī
novada domes priekšsēdētājai.
Viedokļi par laukuma vietas izvēli bija dažādi. Tomēr ierosinājums
tā izbūvei Preiļu parka teritorijā
vai pie Preiļu 1. pamatskolas neguva atsaucību, jo mākslīgi izvēlētā
vieta, kas jauniešiem dažādu apsvērumu dēļ nav pieņemama, nez
vai gūtu īpašu atbalstu no aktivitāšu
apmeklētājiem.
Katru gadu investējot līdzekļus,
pilsētā tiek atjaunoti un labiekārtoti
bērnu rotaļu laukumi, bet līdz šim
nav izveidota brīvā laika pavadīšanas vieta aktīvām nodarbēm pusaudžiem. Dažādas sportiskās aktivitātes pilsētā vairāk paredzētas nopietniem treniņiem. Jaunveidojamais laukums būs tā vieta, kur pusaudžiem kopā ar draugiem būs iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Maija Paegle

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018»

No kreisās: biedrības «Mēs – bibliotēkai» projekta vadītāja Velta Popa,
Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča

11. janvārī Pelēču Kultūras namā nodibinājums
«Viduslatgales pārnovadu fonds» kopā ar Aglonas,
Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldību pārstāvjiem
pulcējās uz tradicionālo Mazo grantu projektu
konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018» noslēguma pasākumu. Fonda valdes locekle Janīna Beča
pateicās pašvaldībām par sadarbību un finansiālo
atbalstu projektu konkursa realizēšanā. Projektu
īstenotāji prezentēja savu veikumu, bet pašdarbības
kolektīvi priecēja ar priekšnesumiem.
Janīna Beča pastāstīja, ka projektu konkursa būtība ir veicināt radošu un inovatīvu vietējo iedzīvotāju
un sabiedrisko organizāciju ideju realizāciju dzīvē.
Tāpat kā četrus iepriekšējos gadus, arī šogad tika nominēts gada labākais projekts. Gada balvu – biļetes
uz bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu «Vilkam tāda dvēselīt...» ieguva biedrība «Mēs – bibliotēkai» no Preiļiem.
Pagājušajā gadā Preiļu novada aktīvie iedzīvotāji
realizējuši septiņus projektus. Sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš» Saunas pagasta Smelteros ierīkojis
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100 ziedu dārzu Latvijas simtgadei (projekta vadītāja
Daina Rubīne), Iniciatīvas grupa «RTRIT» labiekārtojusi
sabiedriski pieejamo teritoriju Sporta ielā 1, Preiļos
(projekta vad. Skaidrīte Grigale), Preiļu novada slāvu
kultūras biedrība «Raduga» organizējusi Lūgšanu nama vārtu atjaunošanu Preiļos (projekta vad. Valentīna
Maksimova), Ģimeņu atbalsta centra «Puķzirnis» iniciatīva bija zīdaiņu zeķīšu adīšanas meistarklases zīdaiņu pūriņu papildināšanai Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļas akcijai «Rūpēs par tevi» (projekta vad.
Inese Matisāne), biedrības «Mēs – bibliotēkai» projekta gaitā iegādātas 2 lielformāta āra spēles un četras
pašu gatavotas spēles iedzīvotāju un ciemiņu brīvā laika
pavadīšanai (projekta vad. Velta Popa). Ar Pelēču skolas vecāku iniciatīvas grupas atbalstu pie Pelēču pamatskolas izveidots pludmales volejbola laukums (projekta vad. Sandra Stendere-Šteinberga), biedrības «Sabiedriskais centrs «Aizkalne»» aktīvisti turpina pētīt
pagasta kultūrvēsturi, tapis videostāsts par neparastiem
pagasta cilvēkiem (projekta vad. Rita Džeriņa).
Maija Paegle

2019. gada jānvaris

Preiļu novada VÇSTIS

Atskats uz 2018. gadu sIA «Preiļu slimnīca»

2018. gadā SIA «Preiļu slimnīca» ir
mērķtiecīgi attīstījusies un nepārtraukti
izvirzījusi jaunus uzdevumus. Uzņēmums
realizējis vairākus telpu labiekārtošanas
projektus, organizējis un piedalījies pasākumos, kas saitīti ar veselības profilaksi,
kā arī strādājis pie uzņēmuma komandas
saliedēšanas. Esam iegādājušies jaunu
ultrasonogrāfijas iekārtu un jaunu histeroskopu, Rehabilitācijas nodaļā iegādāta
iekārta, kas ar spēļu palīdzību palīdz pacientiem atgūt sīkās motorikas kustīgumu
pēc slimībām un traumām. Visās uzņēmuma nodaļās ir jauninājumi un uzlabojumi,
kas ļauj palielināt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Gada laikā Dzemdību nodaļā pasaulē
nākuši 385 mazuļi, no kuriem 200 puisīši un
185 meitenes. «Liela daļa no vecākiem uz
mūsu Dzemdību nodaļu ierodas no citiem
novadiem, kas pierāda, ka mūsu dzemdību
nodaļai ir laba reputācija un māmiņas novērtē mierīgo un mājīgo atmosfēru, kas pie
mums valda», atzīst Dzemdību nodaļas vadītājs Juris Kļaviņš. Tāpat veiksmīgi darbojas
«Jauno vecāku skola», kurā katru mēnesi
vecāki var piedalīties četrās nodarbībās,

kurās mūsu Dzemdību nodaļas un Rehabilitācijas nodaļas speciālisti skaidro visus jautājumus, kas saistīti ar mazuļa ienākšanu ģimenē. Pagājušajā gadā sadarbībā ar Preiļu
novada pašvaldību un, pateicoties Eiropas
Savienības atbalstam, vairākas reizes notika
bezmaksas «Jauno vecāku skolas» nodarbības. Visa gada garumā Dzemdību nodaļā
norisinājās akcija «Rūpēs par Tevi», kuras
ietvaros jaunajām ģimenēm tika dāvinātas
mazuļu pūriņa kastītes, kurās iekšā atradās
gan adītas zeķītes, gan drēbītes un dažādu
sponsoru firmu dāvaniņas. Akciju organizēja
biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» un SIA «Preiļu slimnīca».
Lielu un strauju izaugsmi 2018. gadā
piedzīvoja SIA «Preiļu slimnīca» Rehabilitācijas nodaļa. Darbinieku skaits nodaļā ir
palielinājies, tāpat arī apkalpoto pacientu
skaits. Ja 2017. gadā tika veikta 8261 fizikālās terapijas procedūra, tad 2018. gadā to
skaits pieauga līdz 11846 procedūrām, arī masāžas 2017. gadā – 4945, bet 2018. gadā –
5384, un rehabilitācijas nodarbības pie fizioterapeita 2017. gadā – 7468 nodarbības,
2018. gadā – 9488 nodarbības. Oktobrī tika
atklāts medicīnas fitnesa centrs «PS FIT»,

lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju turpināt
vingrot un uzturēt savi fiziskā formā arī pēc
noteikto nodarbību apmeklēšanas Rehabilitācijas nodaļā. Tā kā pakalpojums ir ļoti
pieprasīts, treniņu grafiks ir papildināts, un
šobrīd katru nedēļu notiek 21 dažādas intensitātes nodarbība. Pašā gada noslēgumā tika
atklāta arī Rehabilitācijas nodaļas filiālē Varakļānos, kas veiksmīgi darbojas, un šobrīd
tiek plānots palielināt dienu skaitu nedēļā,
kad Varakļānu novada iedzīvotājiem pieejams
fizioterapeits.
Slimnīcā veikti vairāki nozīmīgi remontdarbi – izremontētas dušas telpas un tualetes
Terapijas nodaļā un Terapijas nodaļas ārstu
istaba, Rehabilitācijas nodaļai izveidota reģistratūra un izveidots jauns fizioterapeitu
kabinets, labiekārtots kabinets, kurā strādā
ergoterapeits un audiologopēds. Viens no
lielākajiem remontiem veikts koridorā, kas
ir pāreja no poliklīnikas korpusa uz slimnīcas
korpusu. Lai arī remonta laikā pārvietošanās
starp korpusiem bija ļoti apgrūtināta, rezultātu
novērtē ikviens, kurš atceras, kā gaitenis izskatījās iepriekš. Pašā gada nogalē tika uzsākts poliklīnikas lifta remonts, kas turpināsies līdz februāra vidum, bet varam apgalvot,

sPoRTs

smagatlētika Preiļos
2018. gadā

Pagājušajā gadā Preiļus Latvijas mērogā un Baltijas čempionātos spēka trīscīņā pārstāvēja Pjotrs Onzuļs. Viņa kontā ir
vairākas pirmās vietas Baltijas čempionātos, kā arī WPC-WPO
rīkotajās sacensībās. Komandā ar Gregoriju Stoļerovu viņi izcīnīja Preiļu pilsētai 2. vietu WPC-WPO rīkotajā Baltijas čempionātā. Pjotrs Ondzuļs ir arī vairākkārtējais Baltijas un
Latvijas čempions svara stieņa spiešanā guļus.
1. vieta absolūtajā vērtējumā izcīnīta WPC festivālā
21. jūlijā Dobelē, kur sacensības norisinājās trijos veidos – spēka
trīscīnā, stieņa spiešanā guļus, pietupienā ar stieni un stieņa
raušanā. Pagājušajā gadā P.Ondzuļs uzstādīja WPC-WPO sporta
biedrības Latvijas rekordu stieņa raušanā, par ko saņēma sertifikātu.
Festivāla ietvaros spēka trīscīņā izcīnīta 1. vieta. Piedaloties 6
komandām, komandu vērtējumā iegūta 3. vieta. Jāatzīmē fakts, ka
Pjotrs viens pats bija komandā.
Preilietis, trenējas un sacensībās pārstāv Daugavpils klubu «Stimuls», un pateicas sponsoriem: autoservisam «Vikars», z/s «Ozoli»,
z/s «Līdumnieki 86»), SIA «Minox», Armandam Alksnim, savam
tēvam Vitālijam un daudziem citiem, ar kuru atbalstu ir gūti
sportiskie rezultāti.
Artis Upenieks, BMX treneris

Aicinām uz balvas «Sporta laureāts 2018» pasniegšanas ceremoniju

1. februārī Preiļu Kultūras namā notiks balvas «Preiļu novada sporta laureāts 2018» pasniegšanas ceremonija. Pasākuma ietvaros tiks pasniegtas balvas astoņās nominācijās. Uzvarētāji nominācijās tiks nosaukti pasākuma gaitā.
Visi, kas sirdī jūtas saistīti ar sportu, tiek laipni gaidīti plkst. 19.00 Preiļu kultūras namā!

Pašvaldība piedalīsies lauku atbalsta dienesta projektu
konkursā koplietošanas ūdensnoteku pārbūvei

Preiļu novada domes sēdē pieņemts lēmums
piedalīties projektu konkursā ar pieteikumu «Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku ŪSIK
kods 4324411:03, 4324411:17, 4324411:18 pārbūve
Preiļu pagastā, Preiļu novadā».
Projekta ietvaros ir pieejami finanšu līdzekļi, kas
ļaus sakārtot meliorācijas grāvjus, lai nodrošinātu
jaunbūvējamās Rietumu ielas pilnvērtīgu funkcionēšanu
nākotnē. Projekta pieteikumā ietvertās ūdensnotekas
speciālisti ir novērtējuši kā prioritārās, kas atstāj vislielāko ietekmi uz Rietumu ielu un tai piegulošo teritoriju. Ar zemju īpašniekiem, uz kuru zemēm atrodas
meliorācijas grāvji, darbības ir saskaņotas un saņemta
rakstiska piekrišana.
Projekta kopējā summa sastāda 90 144,69 eiro,
no kuriem ELFLA finansējums – 81130,22 eiro, kas ir
90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības
līdzfinansējums sastāda 9 014,47 eiro, kas ir 10% no
kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās
izmaksās iekļautas arī vispārējās izmaksas 7% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām un sastāda
4 441,60 eiro – meliorācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas
vadītāja Vita Biezaite paskaidroja, ka kopš valsts neatkarības atjaunošanas meliorācijas sistēmas ir atstātas
pašplūsmā. Pēdējos gados šajā jomā pašvaldība ir
realizējusi vienu projektu Preiļu pagasta Līčos. Iesākot Rietumu ielas būvniecību, ir svarīgi sakārtot meliorācijas sistēmas, lai lietainā laikā liekais ūdens
tiktu laicīgi novadīts.
Dalība projektu konkursā notiks, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu
veidā» pasākumam «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
apakšpasākuma kods 4.3. «Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā». Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka projektus infrastruktūras uzlabošanai var iesniegt pašvaldība, kas veiks pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē, ņemot vērā
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, uz kuru zemēm atrodas iepriekš minētie grāvji, piekrišanu.
Maija Paegle
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ka šis uzlabojums būs ļoti nozīmīgs un atvieglos pacientu piekļuvi pie visiem poliklīnikā strādājošajiem speciālistiem.
Šis gads ir īpašs arī ar to, ka pirmo gadu
mūsu uzņēmumā darbu uzsāk jaunieši, kas
saņēmuši Preiļu novada stipendijas. Pateicoties stipendiju programmai, SIA «Preiļu slimnīca» šobrīd strādā vecmāte Viktorija Japiņa.
Bet arī bez stipendiju programmas atbalsta
mūsu komandai pievienojušies vairāki jauni
speciālisti: radiologa asistents Linda Skrūzmane, medmāsas Liene Pastare un Aiga Spiridonova, fizioterapeites Santa Anna Lutinska,
Ludmila Ivanova un Dace Liepiņa (Varakļānos), ergoterapeite Liene Bikerniece, audiologopēde Ilze Mikule, dežūrārsts Uzņemšanas nodaļā Māris Skutelis. Jāatzīmē, ka liela
nozīme ir arī ambulatoro speciālistu pieņemšanām. Šogad SIA «Preiļu slimnīca» pieņemšanas uzsākuši – ķirurgs S. Stabiņa,
dermatologs A. Bule-Kairiša un oftalmologs
V. Štolcere.
Esam labas apņēmības pilni strādāt jau
pie iesāktajiem projektiem un domāt par
jauniem, lai nodrošinātu nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus.
SIA «Preiļu slimnīca» administrācija

Jauno preilēniešu starti Jēkabpilī

5. janvārī Jēkabpilī notika 13. Jēkabpils atklātās sacensības vieglatlētikā telpās «Daugava – 2019», kuras pulcēja ne tikai daudzus spēcīgus
vieglatlētus no Latvijas un Lietuvas. Sacensībās piedalījās arī Preiļu
novada BJSS jaunie vieglatlēti, kuri sacentās 2003. gadā dzimušo un
vecāki grupā.
Veiksmīgākais starts padevās mūsu pieredzējušajam vieglatlētam
Kārlim Sondoram, kurš, 60 m barjeroto distanci finālā veicot 8,64
sekundēs, ierindojās 4. vietā. Patīkami ar saviem rezultātiem pārsteidza
jaunie censoņi – Edgars Pastors 3000 m – 9 minūtēs 47,8 sekundēs, kas
viņam deva 4. vietu un Lauris Šmeiksts 60 m – 7,33 sekundēs. Arī Unas
Kraupšas, Rainera Trubača, Raivja Žihara, Nikolas Djubinas, Ievas
Adamovičas, Raita Vilcāna, Laura Pastara un pārējo jauno vieglatlētu
starti vieš cerības, ka sezonas galvenajos startos tiks sasniegti jauni
personīgie rekordi.
Interesenti ar visiem sacensību rezultātiem var iepazīties: www.latathletics.lv.

Preiļu skrējēju saime aktīva 1. janvārī

Kopš 2008. gada viens no Krievijas skriešanas klubiem organizē neklātienes skriešanas akciju «Paskrien 1. janvārī», kurā iesaistās skriešanas cienītāji daudzās pasaules valstīs, iesūtot informāciju par savām
fiziskajām aktivitātēm gada pirmajā dienā.
Arī Latvijas skrējēju saime aktīvi ir piedalījusies šajā pasākumā
vairākus gadus, ierindojoties otrajā pozīcijā aiz Krievijas. Pagājušajā
gadā bija saņemti 2402 pieteikumi, kas veidoja kopējo kilometrāžu –
25 400 km.
Pēdējos gados aktīvu pienesumu Latvijai ir devusi arī Preiļu skrējēju saime. Arī šogad, neskatoties uz nemotivējošajiem laika apstākļiem,
atradās uzņēmīgo pulciņš, kuri Jauno gadu iesāka ar skriešanas aktivitātēm, kopā par visiem pieplusojot Latvijas kontā 89 km.
Uzņēmīgākie šoreiz bija BJSS audzēkņi Raivis Žihars, kurš noskrēja 19 km – pagājušajā gadā 18 km. Mūsu meitenes – Ilze Borbale
un Una Kraupša noskrēja pa 15 km, savu kilometru pienesumu deva arī
Nikola, Sofija un Rainers. Lai arī ne savus rekordattālumus neveica, bet
gana aktīvi bija arī vecāka gadagājuma skriešanas cienītāji – Ilze,
Renārs, Pēteris un Leonīds.

Janvāra nogalē noritēs Preiļu novada čempionāts novusā

Šogad, tāpat kā divus iepriekšējos gadus, janvāra nogalē cīņas par
Preiļu novada čempiona titulu uzsāks novusa spēles cienītāji. Interesenti
tiks gaidīti otrdienu vakaros Preiļu novada BJSS muzeja telpās, lai noskaidrotu labākos novusa spēles lietpratējus. Cik ilgi norisināsies turnīrs, lai noskaidrotu labākos – atkarīgs no pieteikušos dalībnieku skaita.
Gaidām interesentus un lasām nolikumu!
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, sporta pasākumu organizators

Preiļu novada VÇSTIS

Deviņi stāsti par mūsu novada vēsturi Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzeja jaunajā ekspozīcijā

2019. gada jānvaris
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā

18. februārī LIAA Daugavpils biznesa inkubatora konsultāciju
diena Preiļos, Uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā.
No plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 uzņēmēji un biznesa ideju
autori varēs tikties ar inkubatora pārstāvi un noskaidrot informāciju
par konsultatīvo un finansiālo atbalstu biznesam, par jauno
dalībnieku uzņemšanu inkubācijā šī gada martā.
No plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 būs pieejamas individuālas
konsultācijas.

Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejā 2018. gada rudenī tika atklāta jaunā ekspozīcija «Muzeja stāsti Latvijai»,
kuru veido deviņi atsevišķi stāsti
par Preiļu kā apdzīvotas vietas
vēsturisko ainu no senākajiem
laikiem līdz mūsdienām. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda
(VKKF) finansiālam atbalstam,
ar moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām atrisināts lauksaimniecības attīstībai novadā
veltītais ekspozīcijas stāsts «Mana
vectēva dzīve vecajā līdumā...».
Jaunajā ekspozīcijā caur Preiļu
novada vēstures materiālajām liecībām un cilvēku dzīvesstāstiem
tiek atspoguļoti Latgales pagātnē
zīmīgi notikumi, kas ir veidojuši
šodienas Latvijas cilvēka dzīves
uztveri un viņa vērtības. Ekspozīciju
veido deviņi atsevišķi un dizainā
atšķirīgi stāsti, kuri kopumā sniedz

informāciju par Preiļu zemes veidošanos un attīstību no vēlā dzelzs
laikmeta līdz mūsdienām: Bagātā
latgaliete, Muižnieku laikmets, Mana vectēva dzīve vecajā līdumā,
Kalējs kala, Latgales brīvības ceļš,
Preiļu tirgū, Karoga stāsts, Kas
tas ir – kolhozs, Brīvība ielās.
Pateicoties izmantotajiem moderno tehnoloģiju risinājumiem,
ekspozīcijas sadaļā «Mana vectēva dzīve vecajā līdumā…» apmeklētājiem ir iespēja iepazīt un
arī izjust Latgales zemnieku dzīvi
un sadzīvi ne tikai apskatot vēstures materiālās liecības, bet arī
ar vizuālo efektu, attēlu un skaņu
projekciju palīdzību. Centrālais
priekšmets ir uz rotējoša pamata
novietotais keramiķa Antona Ušpeļa (1944–2015) darinātais māla
trauks ar septiņām cilnī veidotām
zemnieka darba dzīves rituma ainām. Visas cilnī veidotās ainas tiek
projicētas uz ekrāna un papildinātas ar zemnieku dzīves darba ainu
vizuālajām projekcijām no Preiļu

vēstures un lietišķās mākslas muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja fotogrāfiju kolekcijām.
Apmeklētāju uzmanību īpaši piesaista vizuālās komunikācijas risinājums «Zelta graudi», kas atspoguļo smagā zemnieka darba galarezultātu – no griestu stūrī novietotām graudu uzglabājamām vācelēm uz dzirnakmeņa birst «zelta» labības graudi.
Ekspozīcijā «Muzeja stāsti Latvijai» atspoguļotos stāstus paredzēts laika gaitā papildināt ar jaunām tematiskajām šķautnēm, tostarp izmantojot moderno tehnoloģiju risinājumus. Tādā veidā izstāde nebūs statiska un pastāvīga, bet
gan atjaunojama un uzlabojama.
Ekspozīcija apskatāma Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju zālē Raiņa bulvārī 28.
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciāliste
vēstures jautājumos

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra Atvērtā tipa birojā
Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos, 23. janvārī no plkst. 11.00
līdz plkst. 14.00 būs iespējams saņemt konsultācijas par ALTUM
atbalsta programmām biznesa uzsācējiem un biznesa attīstībai.

Brīvprātīgo rūķu darbnīca
«Laimīga sirds» preilēnietes Lauras Pličas vadībā, kura gan savu
aktīvo ikdienu jau vairākus gadus pavada Rīgā, skaistus svētkus
13.janvāra dienā bija sarūpējusi
40 Preiļu novada kuplo ģimeņu
bērniem.
Lai arī ierasts, ka pūst ziepju
burbuļus var vasarā, šoreiz to bija
iespēja darīt arī telpā, un ne tikai
pūst, bet pat iekāpt tajā. Drosmīgākie mākslinieki arī paši iemēģināja
roku lielo burbuļu veidošanā. Ar
lielu aizrautību gan bērni, gan vecāki nodevās «fotopastaigai» pa

Preiļu parku, iemūžinot savas emocijas visdažādākajās bildēs foto būdā, veidojot krāsainas apsveikuma
kartiņas un ceļot augstus lego torņus. Par muzikālo fonu bija parūpējušās skaisto balsu īpašnieces
no Tamara Music Studio, īpaši priecējot ar dziesmām latgaliešu valodā,
izpildot vairākus autordarbus. Pasākumu kuplināja košie rūķi no
Preiļu novada kultūras centra, kā
arī četrkājains draugs vārdā Bučs.
Pēc pasākuma bērniem Laura
Pliča ar saviem palīgiem Māri, Mariju un Dainu devās apciemot pansionāta «Preiļi» iemītniekus, no-

dodot dāvanas, ko sarūpējušas dažādas fiziskas personas. Preiļu novada Labklājības pārvalde pateicas
Laurai Pličai un tās komandai –
Hermaņa Brauna Rotaļlietu simfonija, Mārtiņa Burbuļi, Lego fanu
klubs LatLUG, fobo.lv, Tamara Music Studio un Preiļu novada kultūras
centra rūķiem Inārai Určai un Ingrīdai Feibergai, par sarūpētājiem
svētkiem.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības
pārvaldes direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos

Biedrībā «Preiļu NVO centrs» 24. janvārī plkst. 17.30
notiks maksas kursu «Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Krivulis» (8 h)» pirmā nodarbība.

«laimīgas sirds» diena Preiļu novada labklājības pārvaldē

Izveidots ziedu dārzs pie salas pamatskolas

Latvijas simtgades gadā biedrība «Sabiedriskais
centrs «Smelteriešu cimdiņš»» kopā ar Salas pamatskolu ir realizējuši projektu «Simts ziedu dārzs
Latvijas simtgadei». Projekts tika pieteikts Viduslatgales pārnovadu fonda un Preiļu novada domes
rīkotajā konkursā. Vecā ābeļdārza vietā pie Salas
pamatskolas ir tapis jauns ziedu un košumkrūmu
dārzs. Līdzekļus košumkrūmu iegādei piešķīra
Preiļu novada pašvaldība, transportu dekoratīvo
augu atvešanai no audzētavas «Meža rasas» nodrošināja Saunas pagasta pārvalde. Nepieciešamo mēslojumu augiem piegādāja sadarbības partneris – z/s «Miezīši.»
Veiksmīgi sadarbojoties ar skolas absolventi –
tagad jau arī profesionālu daiļdārznieci Zinaīdu Adamoviču, tika izveidotas puķu dobes, kurās vietu rada
dažādu šķirņu un krāsu puķes, kuru iegādi finansiāli
atbalstīja Salas pamatskolas skolotāji. Laukumu starp
puķu dobēm un košumkrūmiem klās zālājs, kuram

daļu sēklu ziedoja skolas absolvente. Ziedu dārzā jauna un stabila vieta rasta Latvijas un Eiropas Savienības karogiem.
Jaunajā dārzā vietu ir atraduši absolventu dāvinātie
košumkrūmi, ābelīte, ķirsis un bumbieris. Veidojot
ziedu dārzu, savu vietu stabili saglabāja un ainavā
lieliski iekļaujas skolas absolventa stādītais ozols.
Ziedu dārzā tika uzstādītas arī latviešu spēka zīmes.
Jaunais dārzs veiksmīgi sākts apdzīvot, kad vasarā
Salas pamatskolā tika organizēts Latvijas lauku kopienu Forums un sporta spēles. Pavasarī dārzu papildināsim ar jauniem stādījumiem, bet ceļa malā nokaltušo ošu vietā paredzēts izveidot liepu aleju.
Jaunais dārzs pie skolas būs arī lieliska vieta, lai
realizētu jauno – uz kompetenču pieeju balstītu mācību saturu bioloģijā, dabaszinībās, literatūrā, matemātikā, mūzikā un citos mācību priekšmetos.
Valentīna Madalāne,
Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

Preiļu novada kultūras centra pasākumi

d 26. janvārī plkst. 16.00 Preiļu KN biedrības
«Asmu Latgalīts» Latgales GADA balvas pasniegšanas
ceremonija. Ieeja – brīva
d 1. februārī plkst. 15.00 Pelēču KN Sniega
spēles bērniem un pusaudžiem
d 2. februārī plkst. 16.00 Preiļu KN sadraudzības koncerts «Kora dziesmas draugu lokā». Piedalās:
Valmieras Kultūras nama Jauktais koris «VALMIERA» (diriģenti Mārtiņš Klišāns un Līga Ādamsone,
koncertmeistare Līga Paegle), Jauktais koris «AIZKRAUKLE» (diriģenti Eduards Grāvītis, Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeistare Aija Ziņģīte), Amatas
novada Zaubes jauktais koris (diriģents Rihards Rudzītis, koncertmeistare Līga Paegle), Preiļu novada
skolotāju koris «LATGALE» (diriģenti Edgars Znutiņš, Alberts Vucāns, koncertmeistare Inese Orinska).
Ieeja – brīva
d 8. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku GADA BALLE
d 9. februārī plkst. 9.00 Pelēču ezerā Zemledus
makšķerēšanas sacensības
d 10. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu

pilsētas 91. dzimšanas dienai veltīts sarīkojums.
Ieeja – brīva
d 18. februārī plkst. 13.00 Pelēču KN muzikāla leļļu izrāde bērniem «Draudzības skola»
d 22. februārī Aizkalnes TN Radošais sadraudzības spēļu vakars kopā ar JC4
d 22. februārī plkst. 18.00 Preiļu KN cirka kolektīvs «ARGO», MARIAPOLE (Ukraina) «Alise
Aizspogulijā». Tēlaina, teatralizēta cirka programma aizvedīs jūs uz maģisku bērnības pasauli.
d 23. februārī Saunas TN netradicionālo deju
kopu sadancis «Puteņu valsis». Ieeja – brīva
d 24. februārī plkst. 15.00 Aizkalnes TN STAND
– UP komēdija «Humors pa latviski». Autors un izpildītājs – Maksims Trimašķevičs. Ieeja – EUR 2
d 26. februārī plkst. 13.00 Preiļu KN Preiļu,
Aglonas, Riebiņu novadu skolēnu deju kolektīvu
skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un Deju svētkiem. Ieeja – brīva.
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!
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Aicinām izmantot šo iespēju un iepazīties ar informāciju
inkubatori.magneticlatvia.lv! Neskaidrību gadījumā rakstiet
uz daugavpils@liaa.gov.lv vai zvaniet 62401094.

Absolventu salidojums
Preiļu 2. vidusskolā

2. februārī plkst. 17.00 aicinām mūsu
skolas absolventus un skolotājus, īpaši absolventus jubilārus, uz tradicionālo absolventu
vakaru «Vai atceries…» Preiļu 2. vidusskolā.
Programmā:
• plkst. 17.00 – reģistrācija, izstāde skolas muzejā
• plkst. 18.00 – skolas pašdarbības kolektīvu koncerts aktu zālē
• plkst. 20.00 – tikšanās ar skolotājiem un klases biedriem klasēs
• plkst. 21.00 – diskotēka visām paaudzēm.
Dalības maksa – 1 eiro.
Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs

Sīkāka informācija un pieteikšanās personīgi Kooperatīva ielā 6,
(3. stāvs) Preiļos, pa tālruni 29287410
vai elektroniski preilinvo@inbox.lv .

Izstādes bibliotēkā

Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa līdz 28. februārim piedāvā divas izstādes. Larisas Sparānes personālizstādē
«Ja tici brīnumiem» jūs priecēs filca gleznas un pasaku tēli.
Raiņa muzejs «Jasmuiža» piedāvā vizuālo un vizuāli plastisko
darbu konkursa izstādi «Mana Latvija Raiņa dzejā».
Aicinām interesentus iegriezties bibliotēkā un apskatīt izstādes!

Jauno mūziķu koncerts Preiļos

23. janvārī plkst. 16.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
zālē Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts. Ieeja – brīva.

Robotikas čempionāts Preiļos

26. janvārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā jau trešo gadu norisināsies Preiļu Robotikas
Čempionāts, kas ir 12. Latvijas Robotikas Čempionāta posms.
Skolu jaunieši, amatieri un arī profesionāļi varēs piedalīties vairākās
disciplīnās – Mini Sumo, Lego Sumo, iRobot Sumo, Lego Līnijsekošana,
Līnijsekošana (brīvā konstrukcija), Lego Folkrace, Folkrace (brīvā
konstrukcija), Freestyle, VEX un šogad arī dronu sacensībās.

Pateicība

Izsaku milzīgu pateicību savam ģimenes ārstam
Jānim Anspokam par lielu atbalstu, sapratni un palīdzību manas veselības stāvokļa uzlabošanā. Lai tādu
dakteru ir vairāk! Novēlu visiem medicīnas darbiniekiem stipru veselību, pacietību un Dieva palīdzību dzīvē.
Jeļena Dzalba, 1. grupas invalīde

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

