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Sācies darbs jaunizveidotajā Preiļu novadā

Par Preiļu novada domes priekšsēdētāju
ievēlēts Ārijs Vucāns

Jaunievēlētās Preiļu novada domes deputāti ceturtdien, 1. jūlijā, par Preiļu novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Āriju
Vucānu. Uz pašvaldības vadītāja amatu tika
izvirzīta viena – Ārija Vucāna – kandidatūra, par kuru tika nodotas visu piecpadsmit deputātu balsis.
Sēdes noslēgumā Preiļu novada domes
priekšsēdētājs Ārijs Vucāns uzrunāja deputātus, novēlot veiksmīgu darbu, lai pēc četriem
gadiem varētu ar gandarījumu atskatīties uz
izdarīto un lai visi kopā veicinātu novada
izaugsmi, jo domes sastāvā ir vairākums pieredzējušu deputātu.
Ārijs Vucāns uzrunā pateicās deputātiem Anitai Brakovskai un Pēterim
Rožinskim, kuri jau iepriekš izrādījuši politisku nesavtību un cilvēcisku
uzticību un līdz ar to realizējuši savu redzējumu, kā turpmāk jāizskatās
Preiļu novada domes vadībai un visa novada attīstībai.
Ievēlēšanu novada domes priekšsēdētāja amatā Ārijs Vucāns uzskata kā
norīkojumu turpmākajam darbam. Pirms sākt pildīt savus amata pienākumus,
priekšsēdētājs pateicās deputātei Marutai Plivdai, kura līdz šim vadīja Preiļu
novada pašvaldību, ieguldot savu enerģiju un veltot laiku sabiedrības labā.
Ārijs Vucāns pavēstīja, ka par savu pienākumu uzskata panākt tādu
vidi un atmosfēru, lai gan deputāti, gan centrālā administrācija, gan iestāžu
vadītāji un darbinieki būtu droši un pārliecināti, ka jaunā novada dome
strādās konstruktīvi. Uzrunas noslēgumā domes priekšsēdētājs iepazīstināja
deputātus ar tuvākajā laikā veicamajiem darbiem.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprinātas Preiļu novada domes pastāvīgās komitejas

Trešdien, 7. jūlijā, Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti ievēlēja domes pastāvīgās komitejas. Jaunizveidotajā Preiļu novadā darbosies trīs pastāvīgās komitejas, katra piecu deputātu sastāvā.
Finanšu komitejās darbosies deputāti Ārijs Vucāns, Pēteris Rožinskis,
Anita Brakovska, Lauris Pastars un Maruta Plivda. Infrastruktūras un novada
attīstības komitejā tika ievēlēti deputāti Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns,
Aigars Zīmelis, Raimonds Rubins un Juris Erts. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā darbosies deputāti Iveta Stare, Ineta Anspoka,
Ilga Pokšāne, Nedežda Hļebņikova un Andris Pastars.

Aicina pieteikties darbam Preiļu novada
pašvaldības Vēlēšanu komisijā

16. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums
izveidot Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.
Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. gada 9. augustam.
Aizpildītus Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumus jāiesniedz Preiļu
novada domei, nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv ar norādi
«Pieteikums Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai».
Vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama Preiļu
novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās Preiļu novadā startēja 8 saraksti, no kuriem 7 pārstāvēti Preiļu novada domē. 3 deputātu vietas ieguva saraksts APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā
partija «Latvijas Reģionu Apvienība», Jaunā konservatīvā partija.
Par pašvaldības deputātiem no saraksta ievēlēti Ārijs Vucāns, Aigars
Zīmelis un Iveta Stare. Trīs deputāti pārstāvēs arī Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» apvienoto sarakstu, no kura deputātu mandātus ieguva Pēteris Rožinskis,
Jāzeps Ivanāns un Ilga Pokšāne.
Trīs deputātu vietas ir arī Latgales
Partijas un Jaunās Vienotības
sarakstam, no kura deputātu sastāvā darbosies Maruta Plivda,
Juris Erts un Andris Pastars.
(Turpinājums 2. lpp.)

Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku amatus ieņem
Pēteris Rožinskis un Anita Brakovska

Trešdien, 7. jūlijā, Preiļu novada domes ārkārtas sēdē domes deputāti ievēlēja divus domes priekšsēdētāja vietniekus. Domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu ieņems Pēteris Rožinskis, domes priekšsēdētāja otrā vietnieka pienākumus pildīs Anita Brakovska.
Domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatam tika izvirzīt viens kandidāts – deputāts Pēteris Rožinskis no saraksta «Nacionālā apvienība «Visu
Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»». Par Pētera Rožinska kandidatūru nobalsoja visi 15 deputāti.
Domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amatam arī tika pieteikta viena
kandidatūra – deputāte Anita Brakovska no Latvijas Sociāldemokrātiskās
strādnieku partijas saraksta. Par Anitas Brakovskas kandidatūru vienbalsīgi
nobalsoja visi deputāti.
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos. Priekšsēdētāja pirmajam vietniekam ir uzticēta
atbildība par novada infrastruktūras un attīstības jautājumu risināšanu,
investīciju piesaistes un pašvaldības īstenoto projektu pārraudzību, kontrole
par pašvaldības īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Pienākumos
ietilpst arī uzņēmējdarbības sekmēšanas, kultūras jautājumu un tūrisma
attīstības pārraudzība pašvaldības teritorijā, kā arī citi pienākumi saskaņā
ar Preiļu novada pašvaldības nolikumu.
Domes priekšsēdētāja otrajam vietniekam jāpilda domes priekšsēdētāja
un domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka pienākumi viņu prombūtnes laikā.
Priekšsēdētāja otrais vietnieks ir atbildīgs par izglītības un sociālās jomas
jautājumu risināšanu Preiļu novadā, pārrauga investīciju piesaistes un pašvaldības īstenoto projektu realizāciju, nodarbinātības un jaunatnes jautājumu risināšanu pašvaldībā, pašvaldības
darbinieku tālākizglītību un veic citus pienākumus atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam.
Līdz šim Pēteris Rožinskis vadīja Riebiņu novada domi, Anita Brakovska ieņēma Vārkavas novada
domes priekšsēdētājas amatu.
Maija Paegle

Noslēgumam tuvojas projekta «Preiļu novada uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība» būvdarbi

2021. gada 27. janvārī ekspluatācijā tika
nodots objekts «Rietumu ielas būvniecība no
Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos» projekta
Nr.5.6.2.0/16/I/013 «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» ietvaros.
Noslēgumam tuvojas arī projekta 2. darbības
«Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā» objekta «Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku
un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu
ielai pieguļošā teritorijā» būvdarbi. Objektu plānots
nodots ekspluatācijā 2021. gada augustā.
Objekts publiskas izsoles veidā tika izsolīts un
pašvaldība 2021. gada 5. martā noslēdza nomas
līgumu ar SIA «Preiļu putni» par objekta nomas tiesībām. Nomas tiesību līgums noslēgts uz 15 gadiem.
Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz MK
noteikumos noteikto 5.6.2.SAM mērķi – teritoriju

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot
videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot
novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas
novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo,
ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem,
izbūvējot Rietumu ielu Preiļos un Industriālo zonu
Rietumu ielai piegulošajā teritorijā.
Sanita Meļko, projektu koordinatore

2021. gada jūlijs
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(Sākums 1.lpp.)
Divi deputāti – Lauris Pastars un Raimonds Rubins – ievēlēti no saraksta «Latvijas attīstībai», divi deputāti – Anita Brakovska un Andris Lazdāns pārstāvēs Latvijas
Sociāldemokrātisko strādnieku partiju.
Pa vienai vietai Preiļu novada domē
ieguvis sociāldemokrātiskās partijas «Saskaņa» saraksts, no kura ievēlēta Nadežda
Hļebņikova, un Zaļo un Zemnieku savienības
saraksts, no kura pašvaldības deputāta mandātu ieguvusi Ineta Anspoka.

Pašvaldības administratīvo teritoriju
veido 15 teritoriālās vienības: Preiļu pilsēta,
Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts, Pelēču
pagasts, Saunas pagasts, Aglonas pagasts,
Riebiņu pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, Rušonas pagasts, Vārkavas
pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts. Preiļu novada pašvaldības administratīvais centrs ir Preiļu pilsēta ar juridisko
adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu
novads, LV– 5301.

Apstiprinātas Preiļu novada
pašvaldības komisijas

16. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada pašvaldības komisiju sastāvu un komisiju
nolikumus. Jaunizveidotajā novadā darbosies astoņas komisijas:
• Preiļu novada pašvaldības Administratīvā komisija 5 cilvēku
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Inta Klindžāne, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Inga Vilcāne, komisijas locekļi: Alīna Nesterjuka,
Sanda Launerte, Ilona Žukova,
• Preiļu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Inese Pedāne,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ingūna Rubane, komisijas locekļi:
Inta Kivleniece, Ārija Pudule, Inta Rumaka,
• Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja
– Vita Biezaite, komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inta Klindžāne,
komisijas locekļi: Irina Vaivode, Ināra Upeniece, Ainārs Streļčs,
• Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 5 cilvēku
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Inese Kunakova, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Skaidrīte Medne, komisijas locekļi: Inese Kursīte,
Māra Pudnika, Ingūna Barkeviča,
• Preiļu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija 3 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Ārijs Vucāns, komisijas locekļi: Inese Pedāne, Sanda Launerte,
• Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības
komisija (Starpinstitucionālais sadarbības modelis sociālajam riskam
pakļauto bērnu/ jauniešu atbalstam – Sadarbības vienība) 6 cilvēku
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Zagorskis, Preiļu novada
Bāriņtiesas pārstāvis – Valentīna Krīvāne, Preiļu novada Labklājības
pārvaldes pārstāvis – Anita Čodare, Preiļu novada Izglītības pārvaldes
pārstāvis – Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc
deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma,
• Preiļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija
3 cilvēku sastāvā: Preiļu novada domes pārstāvis – Lauris Pastars,
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma,
• Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Vita
Biezaite, komisijas priekšsēdētāja vietniece – Ināra Upeniece, komisijas
locekļi: Mairita Stulpiņa, Ainārs Streļčs, Silvija Dreijere.
Pašvaldības komisijas izveidotas, pamatojoties uz Preiļu novada domes
nolikumu. Tās darbosies saskaņā ar katras komisijas apstiprināto nolikumu.
Maija Paegle

6. jūlija ārkārtas domes sēdē ir apstiprināts Preiļu novada pašvaldības nolikums,
saskaņā ar kuru darbosies Preiļu novada
dome un domes Centrālā administrācija.
Nolikums paredz, ka pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošinās domes administrācija un pagastu pārvaldes.
Pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai pagastos dome no pašvaldības iedzīvotājiem varēs izveidot valdes
vai padomes, kas darbosies saskaņā ar ap-

stiprinātajiem nolikumiem.
Informatīvajā izdevumā «Preiļu Novada Vēstis» arī turpmāk sniegsim iedzīvotājiem aktuālo informāciju, un šo izdevumu
turpmāk izplatīsim visa lielā Preiļu novada
teritorijā.
Aicinām sekot arī aktualitātēm Preiļu
novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv,
kā arī Vārkavas pagastu apvienības, Riebiņu
pagastu apvienības un Aglonas pagasta pārvaldes mājas lapās.
Maija Paegle

Preiļu novada domes vadība un deputāti tiekas
ar Aglonas pagasta pārvaldes speciālistiem

9. jūlija pēcpusdienā Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis, priekšsēdētāja otrā vietniece
Anita Brakovska, domes deputāti un galvenie speciālisti tikās ar Aglonas pagasta pārvaldes vadību,
iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. Sarunā piedalījās arī jaunizveidotā Krāslavas novada vadība.
Apspriesto jautājumu loks tikšanās laikā bija ļoti
plašs. Preiļu novada domes vadība informēja par pirmajiem pienemtajiem lēmumiem un redzējumu
kopīgam darbam jaunizveidotajā novadā. Domes izpilddirektors Aldis Džeriņš iepazīstināja ar jauno Preiļu
novada domes nolikumu, pagasta pārvaldes administrācijas pienākumiem.
Savukārt Aglonas pagasta pārvaldes darbinieki
ieskicēja darbus, kas pašvaldības administrācijai būtu
jāveic tuvākajā laikā un pieskārās vairākām aktuālām
nākotnes problēmām Aglonas pagastā – Aglonas kā
svētvietas ietekme uz dzīvi pagastā, vidusskolas sagla-

bāšana, darba vietas, iedzīvotāju piesaiste dzīvei
pagastā un jauno speciālistu atgriešanās uz pastāvīgu
dzīvi Aglonā. Ārijs Vucāns izteica viedokli par Aglonas pagastu kā brīnišķīgu dabas lolojumu, kur var
strādāt lokāli, bet domāt globāli, kā to citur jau dara
daudzi jaunieši. Nepieciešams novērtēt vietējās iespējas
un mainīt situāciju, kas neapmierina. Savu redzējumu
izteica arī priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska, deputāti Iveta Stare un Maruta Plivda.
Tikšanās laikā atbildīgie speciālisti pārrunāja, kā
turpmāk, Aglonas pagastam iekļaujoties jaunizveidotajā Preiļu novadā, visoptimālāk būtu nodrošināmas
pašvaldības funkcijas un veicama pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.
Tā kā darbs jaunizveidotajā novadā sācies vēl
pavisam nesen, daudz ir jautājumu, uz kuriem jāatbild,
un, kopā darbojoties, jāmeklē labākie un optimālākie
risinājumi.
Maija Paegle

Pirmdien, 12. jūlijā, Preiļu novada kultūras
centrā noritēja Preiļu novada domes vadības un
deputātu tikšanās ar Preiļu novada Labklājības
pārvaldes, sociālo dienestu un sociālo aprūpes institūciju vadību un sociālajiem darbiniekiem.
Piedaloties pašvaldības pārstāvjiem un sociālā
darba profesionāļiem, izvērtās vērtīga diskusija par
kopējās struktūras izveidošanu, sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu izmaksām un sociālā
darba organizēšanu jaunizveidotajā Preiļu novadā.
Līdz administratīvi teritoriālajai reformai sociālo
aprūpes iestāžu pakļautība novados bija ļoti dažāda.
Ja Preiļu novadā visas sociālās aprūpes institūcijas
strādāja vienotā sistēmā, un darbu koordinēja Labklājības pārvalde, tad Vārkavas un Riebiņu novados,
kā arī Aglonas pagastā sociālās aprūpes centri un pansionāti darbojās gan autonomi, gan pagastu pārvalžu
administrācijas pārvaldībā. Sarunas laikā sociālo
aprūpes institūciju vadītāji norādīja uz vienota koordinatora nepieciešamību.
Klātesošie pārrunāja arī jautājumus par sociālo
darbinieku lomu, sociālo pakalpojumu daudzveidību
un to kvalitāti turpmākajā darbā, mājas aprūpes pakalpojuma pilnveidošanu. Sociālā darba speciālisti ierosināja, ņemot vērā pašvaldības iespējas, ieviest arī

alternatīvus, mūsdienīgus pakalpojumus, pārņemot ne
tikai Latvijas kolēģu, bet arī citu valstu pieredzi.
Tikšanās noslēgumā Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns informēja, ka atbildība par labklājības nozari saskaņā ar pienākumiem ir uzticēta
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrajam vietniekam Anitai Brakovskai. Sociālā darba jomu pārskatīs un, ja nepieciešams, piedalīsies darba koordinēšanā arī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšsēdētājs, kas tiks ievēlēts jau jūlijā.
Ārijs Vucāns, noklausoties sociālā darba profesionālu viedokļus, izteica savu redzējumu, ka efektīva un
kvalitatīva darba nodrošināšanai visām sociālā darba un
sociālās aprūpes institūcijām nākotnē jābūt Labklājības
pārvaldes pārvaldībā. Veidojot apjomīgu struktūru, būs
nepieciešams arī konkurss uz iestādes vadītāja amatu.
Domes izpilddirektors Aldis Džeriņš pavēstīja, ka
līdz vienoto Preiļu novada domes saistošo noteikumu
izstrādei un apstiprināšanai Preiļu novada Labklājības
pārvalde darbosies šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu ietvaros. Savukārt Aglonas, Riebiņu un Vārkavas pagastu apvienību sociālie dienesti un sociālās
aprūpes institūcijas strādās saskaņā ar attiecīgās
pagasta apvienības saistošajiem noteikumiem.
Maija Paegle

Preiļu novada domes deputātu tikšanās
ar sociālā darba profesionāļiem

Noslēdzas lielākais izglītības infrastruktūras
projekts Preiļu novadā

Preiļu novadā noslēdzās aktivitātes, kas vērstas 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. Projekts
ilga no 2018. gada aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.
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 – ir sasniegts. Veikti apjomīgi abu skolu pārbūves
un labiekārtošanas darbi, īpašu uzmanību pievēršot dabaszinību kabinetu
izveidošanai un aprīkošanai ar pašām modernākajām iekārtām, IKT aprīkojumu. Izveidots un aprīkots reģionālais metodiskais centrs. Vairāk kā 20
kabineti katrā skolā aprīkoti ar kvalitatīvām ergonomiskām mēbelēm.
Projekta īstenošanā neiztika bez grūtībām – bija nepieciešams veikt projekta
termiņa pagarinājumu sakarā ar iepirkuma procedūru atkārtotu izsludināšanu, jo bija iesniegti specifikācijām neatbilstoši piedāvājumi.
Uzsākot mācības 1. septembrī, gan skolēni, gan skolotāji varēs
izmantot un novērtēt projekta rezultātā iegūto materiāli tehnisko bāzi
mācību procesā. Abu skolu skolotāji ieguldīja lielu darbu savu nākotnes
kabinetu izveidošanai, iekārtu iegādei. Preiļu novada dome pateicas par
aktīvu sadarbību projekta īstenošanā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
direktorei Ligitai Pauniņai un Preiļu 1. pamatskolas direktorei Norai
Šņepstei, visiem skolotājiem un saimnieciskā sektora darbiniekiem.
Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vienošanās grozījumiem projekta kopējie izdevumi sastāda 2 482 148 EUR, no tiem
kopējie attiecināmie izdevumi – 2 289 170 EUR, publiskās neattiecināmās
izmaksas sastāda 192 978 EUR. Projekta īstenošanai tiek ieguldīts arī
pašvaldības līdzfinansējums 15,96% apmērā no projekta izmaksām.
Ineta Valaine, projekta koordinatore
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Dienas aprūpes centra apmeklētājiem paredzētais
āra aktivitāšu laukums tiek pamazām apdzīvots

Dienas aprūpes centra apmeklētājiem paredzētais āra aktivitāšu laukums ir nodots ekspluatācijā un tiek pamazām apdzīvots.
Inventārs izvēlēts tā, lai tas būtu piemērots cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Preiļos vēl līdz

šim nevienā laukumā nav bijuši pieejami mūzikas
instrumenti, tāpēc iepazīstināšanu ar āra laukuma
inventāru sākam tieši ar tiem:
• Vertikālā marimba veidota no 11 alumīnija
trubām, spēlējama ar divām vālītēm, to var ērti lietot
cilvēks ratiņkrēslā, melodisks un rezonējošs skanējums;
• Ksilafons veidots no divu veidu materiāliem,
kas atskaņošanas laikā rada atšķirīgu skaņu, tā ergonomiski veidotais vilnim līdzīgais dizains ļauj spēlēt
vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, kā arī ir ērti lietojams
cilvēkam ratiņkrēslā, speciālisti atzinuši to kā piemērotu darbošanās līdzekli cilvēkiem ar autiskā spektra
traucējumiem, jo to var spēlēt, neveidojot acu kontaktu ar citiem mūzikas radīšanā iesaistītajiem;
• Melodiskie zvani sastāv no 11 alumīnija vertikāliem zvaniem, kur katra nots ir cieši piestiprināta
rezonatoram, to forma spoguļojot atgādina eņģeļa
spārnu, zvanu radītais dzidrais, spilgtais un noturīgais
tonis pēc speciālistu domām ir dziedinošs.
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.
pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekts
Nr.9.3.1.1./18/I/009 «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu
novadā».

Savas dzīves laikā ar dažāda rakstura vajadzībām sociālajā dienestā vēršas katrs ceturtais
Latvijas iedzīvotājs. Arī Labklājības pārvaldē
arvien biežāk nonāk jauni apmeklētāji, tāpēc esam
priecīgi par iespēju izvietot vizuāli pamanāmu
norādi par Labklājības pārvaldes un tajā pat ēkā
esošā Dienas aprūpes centra atrašanos.
Norāde sastāv no trīs skaldnēm – ejot no Raiņa
bulvāra puses, iedzīvotāju skatam paveras Labklājības
pārvaldes logo un kontaktinformācija, ejot no Galvenās
bibliotēkas puses – skatam paveras Dienas aprūpes
centra logo un kontaktinformācija, bet, ejot no N. Rancāna dzīvojamo māju masīva, redzams āra aktivitāšu

laukumā esošo elementu izvietojums. Esam gandarīti,
ka mūsu novada talantīgā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas audzēkņa Kristera Šņepsta veidotie logo
nu ir redzami arī plašākai sabiedrībai, un ticam, ka to
pozitīvisms uzrunās ikvienu iedzīvotāju būt drošam,
ka nav neatrisināmu situāciju, un speciālisti būs gatavi
palīdzēt.
Tāpat tikuši uzstādīti taktilie uzraksti pie ieejas
Labklājības pārvaldē un Dienas aprūpes centrā, kas
satur informāciju ar iestādes nosaukumu Braila rakstā.
Anita Gāga
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora
vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Pie Labklājības pārvaldes uzstādītas informatīvās zīmes

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu
uz izpilddirektora/-es amata vietu

Pretendenti pieteikumu, norādot «Pieteikums
uz Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora
amatu», var iesniegt:
• personīgi (slēgtā aploksnē) – Preiļu novada
domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas

centrā (1. stāvā), kas atrodas adresē: Raiņa bulvārī
19, Preiļos, Preiļu novads (darba laikā);
• elektroniski ar drošu elektronisko parakstu,
iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: dome@preili.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2021. gada 4. augustam (ieskaitot)
plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti. Konkursa nolikums pieejams Preiļu novada
pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.

2021. gada jūlijs

Līdz galīgā lēmuma pieņemšanai
Preiļu novada pašvaldība izmantos
līdzšinējo Preiļu novada ģerboni

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pielikuma «Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri
un teritoriālā iedalījuma vienības – novada
pilsētas un novada pagasti» 28. punktu, jaunais Preiļu novads izveidots, apvienojot
Preiļu novadu, Riebiņu novadu, Vārkavas
novadu un Aglonas pagastu to esošajās administratīvo teritoriju robežās. Līdz šim katrai
administratīvajai teritorijai, kas pievienojusies
Preiļu novadam, bija savs ģerbonis.
Likumdošana nosaka, ka līdz ar jaunā Preiļu novada izveidi ir nepieciešams vienots pašvaldības ģerbonis, kas ir novada atpazīstamības zīme.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.
gada 1. jūliju pašvaldība var atstāt lietošanā kādu no esošajiem ģerboņiem
vai lemt par jauna ģerboņa izstrādi.
16. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja lietot
līdzšinējo apstiprināto Preiļu novada ģerboni uz laiku līdz 2022. gada
31. decembrim, kad tiks pieņemts galīgais lēmums par Preiļu novada
ģerboni.
Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ar 2021. gada 1. jūliju spēku zaudējuši Preiļu novadā iekļauto pašvaldību: Riebiņu, Vārkavas un Aglonas
novadu ģerboņi.
Maija Paegle

Turpinās projekta «Uzņēmējdarbības
vides uzlabošana un investīciju piesaistes
veicināšana Preiļu novadā» realizācija

Turpinās projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 «Uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā»
realizācija.
Projekta ietvaros ir paredzētas uzbūvēt 2 komersantu vajadzībām
pielāgotas teritorijas, kuras publiskas izsoles rezultātā tiks iznomātas
komersantiem.
2020. gada 22. decembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA «IN
GRUPA» par objekta «Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida
angāra ēku, divu moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām
izbūve Preiļos, Meža ielā» būvniecību. Paredzamā līguma cena bez
PVN sastāda EUR 737 213,15. Līguma izpildes termiņš – 8 mēneši.
Būvdarbi tika uzsākti 2021. gada maijā, jo līdz tam nebija piemēroti
laikapstākļi būvdarbu veikšanai. Noslēgti arī Būvuzraudzības un
Autoruzraudzības līgumi. Būvuzraudzību objektam veiks SIA «Marčuks», paredzamā līguma cena bez PVN sastāda EUR 13 913,00.
Autoruzraudzību objektam veiks SIA «Jēkabpils PMK», paredzamā
līguma cena bez PVN – EUR 9 900,00.
Turpinās darbi pie objekta «Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā», kas
ir iekavējušies Covid-19 pandēmijas apstākļu dēļ.

Tiek pilnveidots Dienas aprūpes centra pakalpojums un pieaug pakalpojuma saņēmēju skaits

Ir apritējuši trīs gadi, kopš Preiļu novadā ir pieejams Dienas aprūpes centra
(DAC) pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem,
kuriem ir pašaprūpes prasmes. Droši var
teikt, ka šajā laikā daudz jauna apguvusi
ne tikai DAC komanda, bet tieši paši
apmeklētāji.
Lai apmeklētāju ikdiena būtu saturīga,
arī šajā gadā rūpīgi plānots par papildaktivitātēm dažādu nodarbinātību veicinošu
prasmju attīstībai un somatiskā un psihiskā
stāvokļa labvēlīgai ietekmei.
Kopš pavasara tiek turpinātas muzikālās
nodarbības Artūra Savicka vadībā. Drīzumā
tās varēs noritēt ne tikai telpās, bet, aktivitāšu
dažādošanai, varētu tikt izmantoti āra aktivi-

apmeklētāji beiguši divpadsmit silto smilšu
nodarbību ciklu, ko sniedz biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» speciālistes
Ligita Rubīne un Sanita Loginova. Jāatzīst,
ka pēc šo nodarbību apmeklēšanas pozitīvas
pārmaiņas apmeklētāju uzvedībā un emocionālajā stāvoklī pamana daudzi. Tas, ka
apmeklētājs izvēlas darboties ar pārējiem,
nevis noslēgties savā pasaulē, jau ir liels solis
uz priekšu. Daudziem ir manāmas izmaiņas
ārējā izskatā – rūpīgāka sekošana tam, kā
pats izskatās; ir izteiktāka vēlme komunicēt,
iesaistīties dažādos darbiņos, kas ļauj justies
svarīgiem. Nenoliedzami, tas ir katras nodarbības un katra iesaistītā speciālista devums,
un ceram, ka pozitīvi impulsi sekos arī no
reitterapijas nodarbību apmeklēšanas. Pirmā
satikšanās ar zirgiem jau notikusi, drosmīgākie jau sēdās zirga mugurā, bet citi vēl
tikai mācījās kontaktēties ar zirgiem.
Izmaiņas normatīvajos aktos par valsts
apmaksāta asistenta pakalpojumu (lielāks
piešķiramo stundu skaits atkarībā no iesaistes
pasākumos, t.sk. DAC apmeklēšana) laika
gaitā varētu vēl palielināt DAC pakalpojuma
saņēmēju skaitu – jau šobrīd vēlmi uzsākt
saņemt šo pakalpojumu izteikusi vēl viena
persona. Tāpat, mainoties projekta aktivitātes
regulējošam normatīvajam aktam, mainīsies
saņēmēju īpatsvars, kas pakalpojumu saņem
pašvaldības budžeta ietvaros, kas – Latgales
plānošanas reģiona īstenotajā projektā.
Respektīvi, DAC apmeklētāji – Preiļu
novada pilngadīgas personas ar garīga rak-

tāšu laukumā esošie mūzikas instrumenti –
marimba, ksilafons un melodiskie zvani,
kuru radītā skaņa ir patiesi relaksējoša. Tāpat
ar laiku āra apstākļos plānots vadīt kustību
nodarbības Oksanas Kitajevas vadībā, kura
savas fizioterapeita zināšanas par veselību veicinošiem vingrinājumiem šobrīd nodod apmeklētājiem reizi nedēļā, darbojoties ar viņiem
DAC telpās. Grupu nodarbībās jaunums ir arī
šūšanas darbnīca, ko vada Lūcija Zeile –
izmantojot dažādus auduma atgriezumus un
pogas top brīnumainas lietas, un nodarbības
ar dabas materiāliem, kuru vadīšanu nupat
uzsākusi Inta Reča – viņas vadībā tapuši dekori
no smilgām, kas tagad rotā āra lapeni.
Tāpat padomāts arī par individuālajām
nodarbībām DAC apmeklētājiem. Jau vairāki
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stura traucējiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas, pakalpojumu turpinās saņemt bez maksas līdz 2023. gada
beigām, 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.
Aicinām līdzcilvēkus iesaistīties un informēt
jums zināmās pilngadīgās personas ar garīga
rakstura traucējumiem par iespēju saņemt
pakalpojumu Dienas aprūpes centrā
(Aglonas ielā 1a, Preiļos), jo ģimenes locekļiem tas patiesi ir liels atbalsts, kā arī ieguvums pašām personām.
DAC apmeklētāji jau var pilnvērtīgi
izmantot āra aktivitāšu laukumu un lapeni,
kas ir nodoti ekspluatācijā un izmantojami
šai mērķa grupai vēl vismaz piecus gadus
pēc projekta beigām, kā arī drīzumā tiks pilnībā aprīkotas telpas, lai beidzot atgrieztos
savā ierastajā vidē, kas vismaz darbdienās ir
viņu mājas.
Anita Gāga

Preiļu Novada VÇSTIS

Dziesmu un deju ceļš «Saulesvija»
izvijas cauri Preiļu novadam

XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkus Covid19 pandēmijas dēļ no 2020. gada
vasaras pārcēla uz 2021. gadu,
taču pandēmija ieviesa korekcijas, kurām nācās pielāgoties,
tādējādi klātienē svētki nevarēja
norisināties arī 2021. gada vasarā, kā rezultātā tika izveidots edziesmusvētku modelis. Piedalīties šajā svētku formā tika aicināts
ikviens skolēns, kolektīvs, pedagogs, kolektīva vadītājs un izglītības iestāde pēc brīvprātības
principa, sagatavojot un iesūtot
video sveicienus un priekšnesumus, piedaloties kopējās zoom
filmēšanās, kā arī startējot vairākos attālinātos konkursos, kas
tika rīkoti svētku ietvaros.

Preiļu novadu e-dziesmusvētku
modelī pārstāv 11 tautas deju kolektīvi, 2 kori, pūtēju orķestris, 4
folkloras kopas, kā arī vairāki individuālo vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu laureāti no
Aglonas, Galēniem, Preiļiem, Riebiņiem un Vārkavas. Kopā 406
dalībnieki, 23 pedagogi, 8 izglītības
iestādes un 1 kultūras centrs.
19. jūlija rītā Svētku auto –
krāšņs, spilgts, atpazīstams – ieripoja Preiļos, kur norisinājās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku norišu pirmais notikums – dziesmu un deju svētku
ceļš «Saulesvija».
Preiļu pilsētas Svētku laukumā
kolektīvu vadītājus un dalībniekus
sveicināja mūsu novadniece, aktrise Katrīna Griga un īpašais vie-

sis – dziesmu un deju svētku vēstnesis, kordiriģents un komponists
Jevģēnijs Ustinskovs. Klātesošos
uzrunāja un pateicības vārdus teica
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Preiļu novada
izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Tika atklāts arī simbolisks svētku plakāts, kas nes
Preiļu novada vārdu. Svinīgi tika
nodotas dāvanas un pateicības dalībniekiem, kas gatavojušies un piedalījušies e-dziesmusvētku aktivitātēs.
Dziesmu un deju svētku «Saulesvija» ceļš Preilos turpinājās
Preiļu muižas un parka kompleksa
teritorijā ar 11 pieturvietām, kurās
Preiļu novada bērni un jaunieši,
pulcējušies nelielās grupiņās sava
kolektīva ietvaros un ievērojot
visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, ar priekšnesumiem sveica viesus un «Saulesvijas» filmēšanas komandu.
Visi Svētku procesā iesaistītie
kolektīvi, pedagogi un audzēkņi saņēma Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces un Svētku
izpilddirektores Agras Bērziņas
parakstītas Atzinības un Pateicības.
PALDIES visiem, kuri šīs vasaras dienas veltīja dziesmu un deju
norisēm, kas rezultējas ar dalībnieku smaidiem, dziedāšanu, deju
soļiem un mūzikas radīto prieku.
Aija Caune, Preiļu novada
bērnu un jauniešu centra direktore,
XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Preiļu
novada koordinatore

Fotoizstāde «Zemessardzes 35. kājnieku
bataljonam – 30» ceļo uz Preiļiem

No 28. jūlija plkst. 13.00 Preiļos, laukumā
pie Preiļu novada domes, par godu Latvijas Republikas Zemessardzes, tai skaitā Zemessardzes
35. kājnieku bataljona 30. gadadienai, būs iespēja apskatīt ceļojošo fotoizstādi «Zemessardzes
35. kājnieku bataljonam – 30».
Izstāde veltīta Zemessardzes 35. kājnieku bataljona vēstures līkločiem 30 gadu garumā. Preiļos
izstādes atklāšanā piedalīsies Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Jānis
Svilpe un Preiļu novada domes vadība.
Preiļos to būs iespēja apskatīt līdz šī gada
23. augustam gan diennakts gaišajā, gan tumšajā
laikā. Pēc tam tā ceļos uz Krāslavas pilsētu.
Izstādes atklāšanas dienā no plkst. 13.30 līdz
16.00 blakus izstādei darbosies arī informācijas
stends, kur iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt vairāk

par dienestu Zemessardzē, vēršoties pie Zemessardzes
35. kājnieku bataljona zemessargiem.
Izstāde savu ceļojumu uzsāka šī gada 2.jūlijā
Līvānos un līdz 25. jūlijam ir apskatāma Līvānos.
Šogad aprit 30 gadi kopš bataljona dibināšanas,
kas notika 1991. gada 25. oktobrī. Zemessardzes
35. kājnieku bataljons ir viens no sešām Zemessardzes
3. Latgales brigādes vienībām. Bataljonā dienestu
pilda vairāk nekā 350 zemessargi un profesionālā
dienesta karavīri. Bataljona atbildības teritorijā
atrodas Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Riebiņu, Aglonas,
Krāslavas un Dagdas novadi. Zemessardzes 35. kājnieku bataljona militārajā bāzē «Azurgi» atrodas divas struktūrvienības – Zemessardzes 35. kājnieku bataljons un Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais transporta
remonta centrs.

Preiļu novada jaunieši no 2020. gada 2. septembra līdz 2021. gada 9. jūnijam piedalījās ESF
fonda projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai (8.3.4.0/16/I/001)
iniciatīvas projekta «Video nodarbību organizēšana Preiļu novada jauniešiem» rīkotajās aktivitātēs.
Projekta realizēšana notika sadarbībā ar Preiļu
jauniešu centru «ČETRI». Galvenās aktivitātes bija
praktiskās video nodarbības jauniešiem, iepazīstinot
viņus ar profesionālu video tehnisko aprīkojumu un
sniedzot iespēju darboties praktiski, izmantojot «Mācīties darot» (learning by doing) metodi, lai uzlabotu
zināšanas par video industriju un ar neformālās izglītības metodi veicinātu aktīvāku iesaisti sabiedriskajā

dzīvē gan skolā, gan ārpus tās. Papildus tika organizētas darbnīcas un meistarklases radošajā industrijā
ar mērķi jauniešus iepazīstināt ar dažādām profesijām
un iespējām turpmākajā izaugsmē.
Projektā iesaistītā mērķa grupa bija Preiļu novadā
dzīvojošie jaunieši no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās
izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.
kursam, tostarp, jaunieši, kuri ir pakļauti ar mācībām/skolas vidi saistītiem riskiem, ekonomiskajiem
riskiem un ar ģimeni saistītiem riskiem.
Projekta aktivitāšu rezultātā jaunieši apguvuši
neformālās mācības metodes un aktivitātes, attīstījuši
un uzlabojuši savas sociālās prasmes kā draudzība,
sadarbība, viedokļa paušana un citu viedokļu pieņemšana, vienojušies komandā kopīga mērķa sasniegšanai,
iesaistījušies un līdzdarbojušies sabiedriskajās aktivitātēs ārpus formālās izglītības.
Strādājot pie sava video materiāla izveides, jaunieši to veidoja, atspoguļojot savu redzējumu par pandēmijā pavadīto laiku, piešķirot tam humora piedevu –
«GadsKovidā».
Video filmēšana un nodarbības tika organizētas,
ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības
ierobežojumus. Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā
finansē Eiropas Sociālā fonda projekts (PuMPuRS).
Sintija Ančeva, Jaunatnes lietu speciāliste

Noslēdzies projekts «Video nodarbību
organizēšana Preiļu novada jauniešiem»
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2021. gada jūlijs
6. augustā holokausta upuru
piemiņas pasākums Preiļos

Pieminot pirms 80 gadiem 1941. gada jūlijā un augustā holokaustā bojā gājušos ebreju tautības preiliešus, 6. augustā plkst.
14.00 ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vides stendizstādes «Ebreji Preiļos» atklāšanu sāksies tradicionālais holokausta upuru piemiņas pasākums.
Pasākuma turpinājums – Holokausta upuru memoriālā Cēsu ielā.
Stendizstāde būs apskatāma pretī Preiļu Kultūras namam, Raiņa
bulvārī 28, un septembrī papildinās muzeja izglītojošo programmu
9.–12. klašu skolēniem «Domāt par holokaustu nozīmē domāt
par sevi pašu».

Covid-19 sertifikātu var saņemt pašvaldībā

No 1. jūlija Latvijā uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Tas ir dokumentāls apliecinājums, ar kuru pakalpojumu
sniedzēji var pārliecināties par saņemtu Covid-19 vakcīnu, slimības
pārslimošanu vai veikta testa faktu. Sertifikātus var saņemt gan
elektroniski, gan kā izdruku.
Ir trīs veidu digitālie sertifikāti:
• par veiktu vakcināciju pret Covid-19;
• veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultāts;
• Covid-19 pārslimošanas fakts.
Sertifikātu var saņemt:
• elektroniski tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties
ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un sistēmā pieprasot izveidot
savu sertifikātu, kuru var aplūkot un lejuplādēt PDF formātā vai kā attēlu.
• drukātā formā (ieteicams dodoties uz pasākumiem vai braucienā
ārpus Latvijas).
Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu.
Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē
ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19
sertifikātus var saņemt bez maksas Preiļu novada pašvaldībā,
104. kabinets, Raiņa bulvāris 19, Preiļos. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties būs jāaizpilda un jāparaksta speciālpilnvara. Darbinieks sagatavos iedzīvotāja
digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.

Preiļu novada maznodrošinātiem
un trūcīgiem pensionāriem ir iespēja
saņemt bezmaksas friziera pakalpojumu

Preiļu novada Pensionāru biedrība piedāvā izmantot iespēju
saņemt sertificētas frizieres Larisas Ignatjevas pakalpojumu –
matu griezums. Frizētava atrodas Preiļos, Celtnieku ielā 2.
Pirms došanās pie frizieres jāpaņem vizītkarte Preiļu novada
Pensionāru biedrībā. Pensionāru biedrības darba laiks – katru dienu,
izņemot sestdienas un svētdienas, no plkst. 10.00 līdz 12.00. (tel.
26668665). Akcija plānota no 15. jūlija līdz 30. augustam.
Marija Briška,
Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Veloceļojums «Rainim pa pēdām»

Raiņa muzejs «Jasmuiža», Preiļu novada Tūrisma informācijas
centrs un Aizkalnes Tautas nams 31. jūlijā plkst. 11.30 aicina
doties veloceļojumā «Rainim pa pēdām», 25 kilometru garumā
iepazīstot ar Raini saistītās kultūrvēsturiskās vietas.
Veloceļojums būs ne tikai aizraujošs un interesants brīvdabas pasākums, bet arī iespēja ceļot laikā un telpā, iepazīstot ar Raini un
Jasmuižas apkārtni saistītās kultūrvēsturiskās vietas, objektus, leģendas,
nostāstus un latgaliešu valodu. Par jautru un uzmundrinošu noskaņojumu visā veloceļojuma gaitā rūpēsies Juris Vucāns.
Ceļojumā ar velosipēdiem tiks veikts apļveida maršruts (garums ≈
25 km), kurš ir ainaviski skaists un kultūrvēsturiski interesants. Tas ved
pa Preiļu novada Aizkalnes un Rušonas pagasta gleznainajām vietām
un iekļauj 11 kultūrvēsturiskus objektus – ceļojuma pieturas punktus.
Velomaršruts un tajā iekļautie apskates objekti (pieturvietas) izvēlēti, balstoties Raiņa dienasgrāmatas pierakstos, viņa sarakstē ar mājiniekiem, laikabiedru atmiņās, teikās, leģendās un Latgales kultūrvēstures faktos.
Pēc aktīvi pavadītas dienas ceļotāji būs aicināti Jasmuižas parkā
stiprināties ar uzkodām, atpūsties un apmeklēt Raiņa muzeju
«Jasmuiža». Dalība veloceļojumā un muzeja apmeklējums: 2,00 EUR.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru
+371 29487589 vai rakstot uz e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv
(līdz 26. jūlijam). Veloceļojums notiks, ja tam pieteiksies vismaz
15 dalībnieki.
Vairāk informācijas: Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Kleinarte (e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv,
tālr. +371 29487589).

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

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

