Preiļu
Novada

VÇSTIS

P R E I Ļ U N O VA D A D O M E S I N F O R M AT Ī VA I S I Z D E V U M S N r. 7 ( 2 0 4 ) 2 0 2 0 . G A D A 9 . J ū N I J S , B E Z M A K S A S

Aktīvākie skolu audzēkņi saņem apbalvojumus

Noslēdzoties mācību gadam, vairāki Preiļu novada izglītības
iestāžu absolventi tiek apbalvoti par augstiem sasniegumiem
mācībās un aktīvu sabiedrisko darbu.
Ministru prezidenta Atzinības rakstus par teicamām sekmēm mācībās
saņems Anastasija Dementjeva (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija)
un Ksenija Zabalujeva (Preiļu 2. vidusskola). Abām jaunietēm piešķirta
arī Izglītības ministrijas un Finanšu ministrijas Simtgades stipendija.
Latgales plānošanas reģiona Pateicības tiks pasniegtas Ilgai Kivleniecei (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija) un Žanetei Litavniekai
(Preiļu 2. vidusskola).
Ar Preiļu novada domes Pateicībām tiks apbalvoti: Matīss Sondars
(Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), Darina Luriņa (Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzija), Laura Čerpakovska (Preiļu 1. pamatskola),
Linda Indrikova (Preiļu 1. pamatskola), Laura Skabe (Salas pamatskola) un Olita Dmitrijeva (Pelēču pamatskola).
Apsveicam!

PAziņojUms

Preiļu novada dome informē, ka lokālplānojuma zemes vienībai
A. Paulāna ielā 1A, Preiļos, izstrādātās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš pagarinās līdz 2020. gada 26. jūnijam. Šajā laikā ir
iespējams iepazīties ar lokālplānojuma izstrādāto redakciju
www.preili.lv un www.geolatvija.lv, iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, vai sūtīt
priekšlikumus uz e-pastu: sanita.melko@preili.lv. Publiskās apspriešanas laikā 2020. gada 19. jūnijā plkst. 16.00 Preiļu novada domes
zālē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme klātienē.
Lokālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar Preiļu novada domes
2019. gada 31. oktobrī pieņemto lēmumu Nr.14 «Par lokālplānojuma
zemes vienībai A. Paulāna ielā 1A, Preiļos, izstrādes uzsākšanu».
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Preiļu novada pašvaldība,
lokālplānojuma izstrādātājs – teritorijas plānotājs Armands Pužulis.
Lokālplānojuma izstrādes nolūks ir grozīt Preiļu novada teritorijas
plānojumu 2016.–2031. gadam (ar 2018. gada grozījumiem). Lokālplānojuma teritorijas izstrādes mērķis saskaņā ar Preiļu novada domes
apstiprināto lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu ir mainīt funkcionālo zonējumu no «Publiskās apbūves teritorijas (P)» uz «Jaukta
centra apbūves teritoriju (JC)», pamatojoties uz īpašuma izmantošanas
ieceres maiņu.
Īpašuma izmantošanas ieceres maiņa, savukārt, ir balstīta uz Preiļu
novada attīstības programmu 2018.–2024. gadam un SAM 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» projekta «Ražošanai
pielāgotas ēkas A. Paulāna ielā 1A, Preiļos, pārbūve» ideju.
Detalizētāk ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties www.preili.lv.
Sanita Meļko,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietniece

Uzstādīti soliņi gājēju-velosipēdistu
celiņam ceļa posmā Līči-Preiļi

Turpinot labiekārtot un attīstīt pilsētas infrastruktūru, kā arī domājot
par iedzīvotāju ērtībām, gājēju-velosipēdistu celiņam, kurš atrodas ceļa
posmā Līči-Preiļi, uzstādīti divi jauni soliņi ar atkritumu urnām.
Pašvaldības uzdevumā tās kapitālsabiedrība SIA «Preiļu saimnieks»
veica soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu, kā arī apkārtnes sakopšanas
darbus. Turpmāk uz soliņiem iedzīvotāji varēs risināt jaukas sarunas
svaigā gaisā, kā arī atgūt spēkus pēc veiktā ceļa.
Jolanta Upeniece

Labdien, godātie Preiļu novada iedzīvotāji!

Šoreiz vēlos pieskarties izglītības tēmai. Skolās
ir noslēdzies mācību gads. Ļoti neparasts – bez
noslēguma līnijām, atskaites koncertiem, rokasspiedieniem pirms došanās vasaras brīvdienās. Tāds
nebijis ir arī eksāmenu laiks vidusskolās, un vairāki
ierobežojumi mūs tomēr sagaida arī izglītības iestāžu
izlaidumos.
Pašlaik mēs esam uz tā pakāpiena, kur izglītības
sistēma mainās, meklējot optimālos risinājumus. Šo
procesu vēl vairāk pastiprināja ārkārtas situācijas
laiks valstī, kad gan skolēniem, gan skolotājiem,
gan vecākiem nācās ātri ‘ielekt’ attālinātajā mācību
procesā. Līdz ar to dažu nedēļu laikā tika pārtraukta
pierastā došanās uz skolu, un mainījās tas, kā mācās
skolēni un kā darbojas pedagogi. Šobrīd dzirdu viedokļus, ka ‘piespiedu kārtā’ esam ātri apguvuši to,
kas bija aizkavējies.
Pavērojot mūsdienu bērnu un jauniešu intereses,
jau kādu laiku bija skaidrs, ka informāciju tehnoloģiju laikmets arvien straujāk ienāk arī izglītības
iestādēs. Vīrusa izraisītā situācija tikai pastiprināja
un paātrināja to. Esmu pārliecināta, ka skolu audzēkņiem šī pieredze ienesa dažādību, bet jautājums ir
par to, vai, izmantojot tikai digitālās ierīces, mēs
visi – pašvaldība, izglītības iestādes un arī vecāki –
būsim spējīgi nodrošināt vienlīdzīgas izglītības iegūšanu visiem bērniem un jauniešiem.
Ir vairāki priekšnoteikumi, lai mēs varētu gūt
rezultātu. Visās vietās nepieciešams ļoti labs interneta pārklājums. Izglītojamo ģimenēm būtu jāiegādājas atbilstošas tehnoloģijas, kas ne vienmēr ir
iespējams nevienādas ekonomiskās situācijas dēļ.
Svarīgas ir arī pedagogu kompetences darbā ar mūsdienu tehnoloģijām. Mācību procesa nodrošināšanai
nestandarta situācijā skolotāji izmantoja vairākas
vietnes: Uzdevumi.lv, O-skola.lv, Soma.lv, TV kanālu
«Tava klase» un citus pieejamos rīkus. Pedagogi

ņēma vērā ieteikumus, meklēja paši un darbojās.
Katrs izvēlējās to, ar ko varēja sasniegt optimālo
rezultātu. Tagad Izglītības jomas speciālistiem kopā
ar IT jomas profesionāļiem būtu no šiem risinājumiem jāpaņem viens labākais un jāizveido pilnvērtīgs digitālais rīks katra mācību priekšmeta apgūšanai.
Esam saskārušies ar neordināru pieredzi, un
tomēr vairākums izglītojamo atzīst, ka tehnoloģijas
nevar aizstāt pedagogu vadītās nodarbības klātienē.
Dažkārt skolotāja ‘dzīvais vārds’ ar mācību vielas
skaidrojumu spēj paveikt daudz vairāk.
Pateicos pedagogiem, skolēniem, vecākiem,
ikvienam, kurš deva savu ieguldījumu veiksmīgai
mācību procesa norisei! No 10. jūnija sāksim baudīt
brīvību no ārkārtas situācijas ierobežojumiem un
tomēr ievērosim valdības noteiktās vadlīnijas mūsu
visu veselībai un drošībai.
Vasara būs ar bagātīgiem peoniju ziediem skolu
izlaidumos, ziedošām pļavām Līgo svētkos, smaržojošiem jasmīniem, mežrozītēm un liepziediem.
Darot katrs savu darbu, atvēlēsim laiku arī atpūtai,
pārdomām un priecīgiem mirkļiem!
Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Atbalsta pasākumi pēc Covid-19 pandēmijas
izraisītās ārkārtējās situācijas beigām tiks saglabāti

Saeima 5. jūnijā galīgajā lasījumā kā steidzamu pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, kas nosaka tiesisko pamatu atbalsta pasākumiem pēc koronavīrusa pandēmijas izraisītās
ārkārtējās situācijas beigām.

Likums pieņemts, lai atjaunotu vispārējo tiesisko
kārtību pēc ārkārtējās situācijas. Tas nosaka pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības izraisīto
seku pārvarēšanai, kā arī īpašus atbalsta mehānismus,
lai nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.
Likumprojekta autori anotācijā norādījuši, ka visus
iepriekš noteiktos ierobežojumus nav iespējams atcelt
līdz ar ārkārtējās situācijas beigām, tādējādi ieviestie
atbalsta pasākumi turpināsies, kamēr Covid-19 apdraudējuma un tā seku novēršanai tie būs nepieciešami.
Pēc ārkārtējās situācijas beigām tiks saglabāts dīkstāves pabalsts, līdz gada beigām varēs darboties ārkārtējās situācijas laikā ierīkotie ziedojumu tālruņi reliģiskajām organizācijām, kā arī turpināties līdzšinējie
telpu nomas atvieglojumi komersantiem.
Tāpat tiks saglabāta iespēja saimnieciskā darba
veicējiem par 2020. taksācijas gadu neveikt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa avansa maksājumus. To varēs darīt
brīvprātīgi.
Līdz šī gada beigām tiks turpināta arī pārmaksātā
pievienotās vērtības nodokļa paātrinātā atmaksa uzņēmējiem, un pārmaksu atmaksās 30 dienu laikā pēc
nodokļa deklarācijas iesniegšanas.
Tāpat paredzēts saglabāt nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu uz trim gadiem, un pieteikties šim
atbalstam nodokļu maksātāji varēs vēl līdz šī gada
beigām. Pagarinot nodokļu samaksas termiņu, nokavējuma nauda netiks aprēķināta un nodokļu maksātājus
neiekļaus parādnieku sarakstā.
Noteikts, ka pašvaldības līdz gada beigām varēs
atlikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iedzīvotājiem par 2020. gadu.
Lai atbalstītu jaunos speciālistus, kuri nesen absolvējuši augstskolu vai koledžu un ārkārtējās situācijas

laikā ir kļuvuši par bezdarbniekiem, likums viņiem
paredz tiesības līdz šī gada beigām pretendēt uz pabalstu.
Likums arī noteic, ka līdz šī gada beigām atļauta
alkoholisko dzērienu distances tirdzniecība.
Izdevumus, kas uzņēmējiem radušies, līdz šī gada
beigām turpinot sniegt sociālo atbalstu koronavīrusa
izraisīto grūtību pārvarēšanai, neapliks ar uzņēmumu
ienākuma nodokli.
Tāpat noteikts, ka sociālie uzņēmumi, biedrības
un nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, sabiedriskā
labuma organizācijas, kā arī publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības
organizāciju un uzņēmumu darbības pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par pagājušo gadu var iesniegt
līdz šī gada 31. jūlijam.
Līdz šī gada beigām komercpārvadājumu uzņēmumi transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli par
kravas automobiļiem varēs maksāt 50 procentu apmērā, savukārt atlikušo daļu samaksāt nākamajā gadā
kopā ar ikgadējā nodokļa maksājumu.
Likums nosaka, ka līdz šī gada beigām uzņēmumi
neatkarīgi no nozares varēs pieteikties līdzšinējiem
atbalsta instrumentiem, ko administrē finanšu institūcija «Altum».
Turpināti tiks arī citi līdzšinējie atbalsta pasākumi,
un jaunais likums pēc ārkārtējās situācijas beigām aizstās tiesisko regulējumu, ko noteica likums «Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību».
Informācija no www.saeima.lv
No 10. jūnija, kad būs beigusies ārkārtējā situācija Latvijā, dzīve valstī neatsāksies gluži ikdienas
režīmā, jo vairāki ierobežojumi paliks. Tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot valdības informācijai un
ievērot noteiktās normas veselības saglabāšanai.
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Pašvaldība turpina projektu
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

2020. gada 18. maijā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tika
atsākti būvdarbi objektā «Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai piegulošā teritorijā». Objekts tiek būvēts projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024
«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes
veicināšana Preiļu novadā» 1. aktivitātes ietvaros.
2019. gada 5. septembrī Preiļu novada dome noslēdza Būvdarbu līgumu «Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai piegulošā teritorijā» ar
PS «A.A&būvkompānijas». Līgumcena bez PVN 21% sastāda
EUR 1 098 506,50. Līguma izpildes termiņš – 8 mēneši no līguma
parakstīšanas datuma, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu. 2019.
gada 10. septembrī tika noslēgts Būvuzraudzības līgums objektam
ar SIA «BŪVĒLOGS projekti». Līguma cena bez PVN 21% –
EUR 21 875,00. 2019. gada 16. septembrī noslēgts līgums par
Autoruzraudzības veikšanu objektam ar SIA «Pils M». Līguma
cena bez PVN 21% sastāda EUR 4 000,00. Objektu plānots pabeigt
2020. gada novembrī.
Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā» ietvaros ir paredzēta arī otra aktivitāte – ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā, izbūve, kuru plānots uzsākt
2020. gadā.
Abas izbūvētās teritorijas ar ēkām publiskas izsoles veidā tiks
iznomātas komersantiem.
Sanita Meļko,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece

Projekts kultūrvēsturisko muzeju
inovatīvai attīstībai

Preiļu novada dome ar šī gada 1. jūniju ir uzsākusi īstenot
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. ENI-LLB-1-244 «Pārrobežu vēstures un
kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību».
Galvenā pārrobežu problēma – mūsdienās pierobežas muzeji
stagnē un kļūst mazāk pievilcīgi muzeju apmeklētājiem, jo pastāvīgās ekspozīcijas ilgstoši netiek mainītas. Muzeju nozīmīgā loma
kultūras tūrismā ir nepilnīgi attīstīta, galvenie trūkumi ir personāla
nepietiekamās zināšanas par moderno tehnoloģiju izmantošanas
iespējām kultūras un vēsturiskā mantojuma popularizēšanā mūsdienīgā veidā, kā arī zemās komunikācijas prasmes ar muzeju
apmeklētājiem, it īpaši ārzemju viesiem.
Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu,
radot nosacījumus, nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju
interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pierobežas teritorijā.
Projekta īstenošana uzlabos muzeju un to ekspozīciju pievilcību,
stiprinās muzeju speciālistu zināšanas par digitālajām kompetencēm
un kultūras mantojuma popularizēšanu, veicinās skolēnu dalību
muzeju aktivitātēs.

Preiļu novada domes galvenās projekta aktivitātes ir:
• Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja mobilās aplikācijas
izveide un interaktīvās spēlēs izstrāde;
• Moderno tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzejam;
• Semināra organizēšana muzeju speciālistiem par digitālām
kompetencēm un par moderno tehnoloģju pielietojumu muzejos;
• E-rokasgrāmatas «Muzejs 2025» izstrāde;
• Projekta reklāmas video izstrāde;
• Jaunas muzeja izglītojošās programmas skolēniem izveide
Dzīvā vēstures klasē;
• Starptautiska ielu muzeja festivāla organizēšana Preiļos.

Projekta īstenošanā iesaistīsies trīs partneri: Vadošais projekta
partneris – Preiļu novada dome (LV), Grodņas reliģijas un vēstures
valsts muzejs (BY), Panevēžas novadpētniecības muzejs (LT).
Kopējās projekta izmaksas 367 864,64 eiro, no kuriem 90%
jeb 331 078,17 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta
finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums.
Preiļu novada domes plānotais finansējums projekta aktivitāšu
īstenošanai ir 132 516,19 eiro, t.sk. 119 264,57 eiro veido Eiropas
Kaimiņattiecību instrumenta finansējums un 13 251,62 eiro pašvaldības un Latvijas valsts finansējums.
Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši
Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada dome
un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas
Savienības uzskatus.
Detalizētāka informācija par projektu www.eni-cbc.eu/llb/en/projects vai www.preili.lv
Inese Matisāne, projekta koordinatore

2020. gada jūnijs

Preiļu novada Pašvaldības policija aicina ievērot
sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas

Laikā, kad pašvaldības un valsts iestādes darbojas attālināti un iedzīvotājus klātienē nepieņem,
Pašvaldības policija ievēro valdības noteiktos drošības pasākumus, jo visus darba pienākumus veikt
attālināti nav iespējams. Dažkārt drošības uzturēšanas nolūkā nepieciešama policijas inspektoru klātbūtne. Par to, kā veicās darbs ārkārtas situācijas
laikā, pastāstīja Preiļu novada pašvaldības policijas
priekšnieks Rihards Romanovskis:
«Pats svarīgākais šajā periodā – sekot, lai iedzīvotāji
ievērotu valstī noteiktos drošības un distancēšanās pasākumus. Kopā ar Valsts policiju veicām daudzus reidus,
pārbaudot personas, kuriem bija jāveic pašizolēšanās
dzīvesvietā pēc atgriešanās no ārzemēm. Divas nedēļas
darbojāmies regulāri, arī nedēļas nogalēs un Lieldienu
brīvdienās. Kopā ar Valsts policijas pārstāvjiem dodamies reidos, lai novērstu personu pulcēšanos. Bieži
jāveic izskaidrojošs darbs ar jauniešiem, aicinot ievērot
valdības noteiktos ierobežojumus, lai pasargātu sevi un
ģimeni no inficēšanās ar vīrusu.»
Jau pēc pirmajiem atvieglojumiem, kas nāca ārkārtas
situācijas laikā, esot bijuši gadījumi, kad personas, kuras
mēdz aizrauties ar alkohola lietošanu, atslāba un sāka
ignorēt ārkārtas situācijas noteikumus. Šiem iedzīvotājiem vispirms tika norādīts uz pārkāpumiem, un, ja cilvēki ieklausījās un respektēja noteiktos ierobežojumus,
viss bija kārtībā. Sodus saņēma tie, kuri demonstratīvi
ignorēja noteikumus un nerēķinājās ar līdzpilsoņu veselību. Tādi gadījumi bija, līdz ar to saskaņā ar Pašvaldības
policijas fiksēto informāciju Valsts policijā tika uzsākta
lietvedība un piemērots administratīvais sods personām,
kuras neievēroja pašizolācijas noteikumus.
Ārkārtas situācijas laikā vairāki iedzīvotāji ir griezušies, lai noskaidrotu ģimenes pasākumu un kāzu organizēšanas nosacījumus. Tas, ka palikšana mājās pastiprināti provocēja ģimenes konfliktus vai alkohola
lietošanu, nebija novērojams. Situācija esot bijusi labvēlīgāka arī tāpēc, ka kopš ārkārtas situācijas noteikšanas
nedarbojās spēļu zāles.
Bez papildu pienākumiem, kas nāca klāt ārkārtas situācijas laikā, pašvaldības policija rīkoja reidus nelikumīgās
zvejniecības izskaušanai novada ezeros, cīnījās ar atkritumu izmešanu neatļautās vietās, risināja klaiņojošo suņu
problēmu pilsētā un veica citus ikdienas pienākumus.
Rihards Romanovskis stāsta par gadījumu, kad bija
jānovērš nelikumīga atkritumu izmešana šķirošanas laukumā Daugavpils ielā 66, Preiļos. Vienas nakts laikā
izgāzto atkritumu daudzums laukumā bijis tik liels, ka
varētu ietilpt pat divu traktoru piekabēs. Līdz brīdim,
kamēr pie šķiroto atkritumu laukuma netika uzstādītas
videokameras, nebija iespējams noķert pārkāpējus.
Izrādās, ka starp vainīgajiem bija personas, kuras dzīvo
Preiļos un ir noslēgušas atkritumu līgumus, bet, palielinoties atkritumu daudzumam, nevis pārslēdz līgumus
par apjoma palielināšanu, bet izber tos citā vietā izvietotajos atkritumu laukumos. Tika konstatēts, ka atkritumi
uz pilsētu tiek vesti arī no lauku teritorijām. Par nelikumīgu atkritumu izgāšanu tika sastādīti vairāki administratīvo pārkāpumu protokoli.

Joprojām ir personas, kuras cenšas paslepus kādā
nomaļākā pilsētas vietā lietot alkoholu, tomēr arī šajā
darbā palīdz pilsētā uzstādītās 16 videokameras, no
kurām ir pārredzama pilsētas centrālā daļa, un nelikumīga nodarījuma rezultātā no atbildības nav iespējams
izvairīties.
Pēdējā laikā arvien vairāk nācies veikt izskaidrojošu
un audzinošu darbu arī ar suņu īpašniekiem, kuri neievēro mājdzīvnieku turēšanas noteikumus.
Maijā, kad ārkārtas situācijas laikā valstī nenotika
publiskie pasākumi, pašvaldības policijas darba laiks
bija no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00, nepieciešamības
gadījumā dežūras notika ilgāk. No 1. jūnija policijas
darba laiks tiek noteikts no plkst. 10.00 līdz plkst. 22.00,
pasākumu laikā tiks organizēts darbs maiņās.
Cienījamie novada iedzīvotāji! Preiļu novada pašvaldības policija aicina jūs ievērot kārtību savos īpašumos,
būt atbildīgiem un ar cieņu izturēties pret līdzcilvēkiem.
Ja dzīvojat privātmājā, jums ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu, tad, pieaugot atkritumu daudzumam,
pārslēdziet līgumu uz jauniem nosacījumiem un godprātīgi maksājiet par saviem saražotajiem atkritumiem.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
75. pantu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz tūkstoš euro, bet juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro.
Atgādinām, ka mājas dzīvnieku īpašniekiem jāievēro
Ministru kabineta noteikumi nr. 266 «Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai». Noteikumu 53. pants nosaka, ka labturības prasību neievērošanas gadījumā mājdzīvnieka īpašnieks
tiek saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
106. pants nosaka, ka par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods no
septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad pavasarī Preiļu muižas parkā tika uzstādīts vides mākslas objekts – metāla arka. Jaunais
objekts atrodas parka Lielās lauces malā, netālu no
rekonstruētās hidrobūves un tiltiņa, kas savieno salu
ar Mīlestības kalniņu ar Lielo lauci. Arka ir kalta
un veidota neogotikas stilā, krāsota ziloņkaula krāsā.
Objekta apkārtne ir labiekārtota, izveidojot ērtu
pieeju arkai, tāpat arī blakus ir iestādītas 19 parka
rozes «Lidija Freimane».
Arkas autors ir metālkalējs-meistars Edgars Vronskis
no Daugavpils. Pirms arkas dizaina izstrādes Edgars
Vronskis izpētīja Preiļu parka vēsturi un arhitektūras
stilus, lai izveidotu tādu arkas dizainu, kas iekļautos
parka vidienē.
Mākslas objekts ir veidots tā, lai ikviens apmeklētājs
varētu iemūžināt sevi un draugus fotomirkļos. Laika
posmā, kad kokiem nav lapu, fonā var iemūžināt Preiļu
pili, bet fotografējot no citas puses – fonā redzama
Ādama un Ievas sala. Arku var izmantot dažādos privātajos (kāzas, jubilejas, ballītes) vai publiskajos pasākumos kā vietu, kur radīt jaunas leģendas.
Muižu parki jau vēsturiski idealizēja pasauli un radīja auru, kas veidoja skaisto tēlojumu, – tas viss rada
sajūtu gammu, kas akcentē kultūrvēstures nozīmīgumu

un iedvesmo skaistajam. Parka vidienē, lai radītu sajūtas,
to iespējams veidot ar dažādiem vides objektiem. Ideja
par šāda mākslas objekta izveidi ir radusies 2018. gadā,
tādējādi tiek veidota parka vēsturisko sajūtu radīšana.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Parkā jauns vides
objekts –
metāla neogotikas
stila arka
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No kreisās: Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards
Romanovskis un vecākais inspektors Oskars Rinčs

Preiļu novada VÇSTIS

Apbalvo čaklākos skolēnus interešu
un profesionālās ievirzes izglītības jomās

Tāpat kā iepriekšējos gados,
arī šogad maijā tika apbalvoti
čaklākie audzēkņi un viņu pedagogi, kas 2019./2020. mācību gadā
uzrādījuši labus rezultātus konkursos un skatēs interešu un profesionālās ievirzes (mūzika un
māksla) izglītības jomās. Šoreiz
neparastāk – attālināti.
Divdesmit piecos dažādos valsts
mēroga un starptautiskajos konkursos, skatēs un čempionātos saņemti 110 dažāda kaluma diplomi
un medaļas. Iegūtas 16 pirmās vietas, 19 otrās vietas, 24 trešās vietas,
18 atzinības, 16 laureāta diplomi,

7 augstākās pakāpes diplomi un 10
pirmās pakāpes diplomi. Audzēkņu
panākumi ir arī mūsu novada panākumi.
Kopumā apbalvoti 67 audzēkņi,
15 kolektīvi un 26 pedagogi no
Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas, Preiļu novada bērnu un
jauniešu centra un Preiļu mūzikas
un mākslas skolas.
Preiļu novada dome no pašvaldības budžeta bija piešķīrusi 3360
euro. Naudas balvas apmērs, sākot
no pieci euro, bija atkarīgs no iegūtā
rezultāta. Ja audzēknis vai kolektīvs

ieguvis vairākas godalgotas vietas –
naudas balvas summējās. Maija beigās naudas balvas tika ieskaitītas
audzēkņa bankas kontā vai viņu vecāku bankas kontā. Savukārt kolektīvi saņēma dāvanu kartes.
Pedagogi par ieguldīto darbu un
rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu
dažāda līmeņa konkursiem un skatēm 2019./2020. mācību gadā saņēma Preiļu novada Izglītības pārvaldes Pateicības.
Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu
centra direktore

Preiļu novadā tapuši jauni saistošie noteikumi
par sabiedrisko kārtību Preiļu parkā

28. maija Preiļu novada domes
sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas izstrādāti, lai
noteiktu kārtību par parka dabas
un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un sabiedrisko kārtību.
Noteikumu mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai nodrošinātu personu atpūtas un izklaides iespējas
parkā paredzētajā teritorijā dabu
saudzējošā un labiekārtotā vidē,
saglabājot parka teritoriju kā
dabas pieminekli – aizsargājamos
kultūras pieminekļu objektus, mazās arhitektūras formu, parka estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides,
rekreācijas, kultūrvēsturisko, izglītojošo un aktīvās atpūtas vērtību.
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogra-

Kristīnes Loginovas foto

dova pavēstīja, ka uz doto brīdi Preiļu
muižas kompleksa un parka teritorijai nav noteikti aizsardzības un
sabiedriskās kārtības noteikumi, kas
regulētu un nodrošinātu teritorijas
un vēsturisko objektu aizsardzību un
sabiedrisko kārtību teritorijā. Darbs
pie saistošo noteikumi izstrādes
ildzis aptuveni gada garumā, tie tika
apspriesti pašvaldības parka teritorijas darbībā iesaistītajās domes
struktūrvienībās, ar speciālistiem, kā
arī noteikumu projekts attālinātā
veidā tika skatīts Preiļu novada domes Tūrisma konsultatīvajā padomē.
Noteikumu izstrādē tika aptvertas
visas nepieciešamās un ieteiktās prasības, lai stiprinātu parka esības
mērķi, veicinot personu rekreācijas
iespējas, esošo kultūrvēsturisko ob-

jektu saglabāšanu un tūrisma attīstību, ar prioritāti saglabāt parku
nākamajām paaudzēm kā mantojumu, veicināt parka teritorijas, vides objektu un kultūras pieminekļu
līdzsvarotu attīstību, kā arī novērst
aizsargājamo kultūras pieminekļu,
mazās arhitektūras formu, dabas un
kultūrvēsturiskās vides degradāciju.
Saistošajos noteikumos norādītas Preiļu muižas kompleksa un
parka aizsardzības un sabiedriskās
kārtības prasības, makšķerēšanas kārtība esošajos parka ūdeņos, pastaigās
vesto suņu īpašnieku rīcības kārtība,
parkā esošo savvaļas dzīvnieku barošanas ierobežojumi, BMX trases,
peldvietas, slēpošanas trases, vingrošanas laukumu, ūdens aprīkojuma,
atklātā tenisa kortu lietošanas kārtība, un transportlīdzekļu iebraukšanas kārtība parka teritorijā.
Saistošie noteikumi izstrādāti
saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»
43. panta 2. un 4. punktu, likumu «Par
kultūras pieminekļu aizsardzību» un
citiem normatīvajiem aktiem.
Informējam, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas domes informatīvajā izdevumā «Preiļu Novada Vēstis».
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

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

2019. gada jūlijā tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009
«Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā» īstenošana.
Laika posmā no šī gada sākuma līdz maija beigām ir
paveiktas vairākas projekta aktivitātes un noslēgti līgumi:
• ar SIA «RS Property» par būvuzraudzības veikšanu Pakalpojumu centrā «Līči» (Jaunatnes ielā 1, Preiļu
novads Preiļu pagasts), kurā tiks izbūvēts āra infrastruktūras objekts – lapene un veikti telpu vienkāršotās
atjaunošanas darbi, to pielāgošana grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmēju vajadzībām,
• ar SIA «Rēzeknes būvserviss» par āra lapenes
izbūvi pie Pakalpojumu centra «Līči» (Jaunatnes ielā
1, Preiļu novads Preiļu pagasts),
• ar SIA «Preiļu celtnieks» par telpu vienkāršotās
atjaunošanas darbiem un ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, kas nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumu
sniegšanas vajadzībām,
• ar SIA «Kiwi mēbeles» par inventāra (koka soli
un galdi, no koka izgatavotas āra spēles) izgatavošanu
āra infrastruktūras objektu labiekārtošanai pie Dienas
aprūpes centra (Aglonas ielā 1A, Preiļi) un Pakalpojumu
centra «Līči» (Jaunatnes ielā 1, Preiļu novads Preiļu
pagasts),
• ar SIA «x9.zone» par āra spēļu izgatavošanu un
piegādi, iegādātās lielformāta spēles – dambrete, cirks
un lidojošo šķīvīšu dārts, kas dos iespēju dažādot
fiziskās aktivitātes Dienas aprūpes centra (Aglonas ielā

1A, Preiļi) klientiem. Tās varēs izmantot gan iekštelpās,
gan ārā.
Šajā laika posmā AS «Komunālprojekts» ir izstrādājis un iesniedzis Preiļu novada domei tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama Dienas aprūpes centra
(Aglonas ielā 1A, Preiļi) telpu pārbūves un atjaunošanas, kā arī āra infrastruktūras objektu (stāvlaukums,
aktivitāšu laukums un lapene) izbūvei.
Pašreiz, pamatojoties uz izstrādāto tehnisko dokumentāciju, Preiļu novada domes Iepirkumu komisija
gatavo atklātā konkursa nolikumu iepirkuma izsludināšanai, lai varētu uzsākt būvdarbus Dienas aprūpes
centrā (Aglonas ielā 1A, Preiļi).
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot
viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.
Kopējās projekta izmaksas ir EUR 377 784,00, t.sk.
ERAF finansējums – EUR 321 116,40, pašvaldības
finansējums – EUR 39 667,32, valsts budžeta dotācija
– EUR 17 000,28. Projekta gaitā tiks sniegta informācija
gan Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv, gan
izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.
Ingūna Barkeviča, Preiļu novada domes
Attīstības daļas projektu vadītāja
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2020. gada jūnijs

Ārkārtējā situācija kā izaicinājums
Dienas aprūpes centrā

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija lika mainīt ikdienas
ritmu arī Dienas aprūpes centrā. Minētā situācija nesa jaunus
izaicinājumus Dienas aprūpes centra speciālistiem, jo, izsludinot
attālināto mācību procesu, Preiļu novadā atgriezās pilngadīga
persona ar garīga rakstura traucējumiem, kura bija uzsākusi
mācības profesijas iegūšanai citā Latvijas novadā. Tā kā sievietes
izvēlētā profesija ir virtuves darbinieks, liela daļa praktisko
nodarbību noritēja tieši Dienas aprūpes centrā kulinārajās
nodarbībās. Jāatzīst, ka mācību programma bija gana piesātināta, un bez Dienas aprūpes centra darbinieku iesaistes un
atbalsta attālinātais mācību process nez vai noritētu tik sekmīgi.
Tas, kas vairumam cilvēku šķiet pašsaprotami, personām ar
garīga rakstura traucējumiem ne reti ir ļoti sarežģīti, tāpēc
iespēja saņemt pakalpojumu Dienas aprūpes centrā ir liels
atbalsts šai mērķa grupai.
Liels darbs ārkārtējās situācijas laikā tika jāiegulda arī psihologam – lai apmeklētāji nejustos izolēti, tika strādāts pie psihoemocionālā stāvokļa uzturēšanas, jo manāma trauksmes sajūta bija kā
apmeklētājos, tā darbiniekos. Liels atspaids šai laikā bija gada sākumā
iegādātais inventārs psihologa darbam, kas bijis iespējams, realizējot
projektu «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Preiļu novadā».
Nu jau darbs rit ierasto ritmu. Ārkārtējās situācijas laikā iesēti,
piķēti un jau izstādīti dažādi garšaugi, tomāti un puķes – tie visi aizceļojuši klientiem uz pakalpojumu centru «Līči» un krīzes centru,
un liela loma tai visā bijusi projekta «Darbīgās kopienas» koordinatoram, kā arī Līču darbiniekiem, kuri raka, stādīja un laistīja, kā arī
turpinās rūpēties par Dienas aprūpes centra apmeklētāju lolojumu.
Apmeklētāju audzētās samtenes kopā ar kārbiņās saiņotiem pašu
ceptiem cepumiem bija mīļš sveiciens Mātes dienā. Attālinātā mācību procesa iespaidā daudz laika tika veltīts arī kulinārajām nodarbībām – tika gatavoti dažādi gardumi no rabarberiem, neparastas
omletes, lazanja.
Kaut kas pavisam jauns Dienas aprūpes centra apmeklētājiem
bija lielformāta āra spēles, kuras iegādātas projekta «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu
novadā» ietvaros. Spēles «Cirks» un «Mērķis» nu jau apgūtas un
izpelnījušās atzinību. Vēl lielāku atzinību no apmeklētāju puses ir
izpelnījušies radošo nodarbību vadītāji – ar sajūsmas saucieniem
tika uzņemta ziņa, ka tiek atsāktas keramikas, muzikālās, mākslas
terapijas un dabas vides estētikas nodarbības.
Arī vasaras mēnešos tiks turpināta pakalpojuma Dienas aprūpes
centrā sniegšana, tāpēc 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.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Apstiprināts Preiļu novada domes
2019. gada publiskais pārskats

28. maija kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu
novada domes 2019. gada publisko pārskatu.
Publiskais pārskats ir ikgadējā atskaite novada iedzīvotājiem,
nevalstiskajām organizācijām, medijiem, politiķiem, studentiem,
valsts pārvaldes ierēdņiem un citiem interesentiem par pašvaldībā
paveikto. Pārskatā ietverta pamatinformācija par novada iedzīvotājiem un pašvaldību, vispārējā statistika par novada attīstības tendencēm, pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, īstenotajiem un
plānotajiem projektiem, sasniegtajiem rezultātiem, paveikto sociālajā,
izglītības, kultūras, kā arī citās jomās.
Preiļu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem Preiļu novada
domes 2019. gada pārskats drukātā veidā ir pieejams Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, savukārt pārskata elektronisko versiju var aplūkot Preiļu
novada domes tīmekļa vietnē www.preili.lv sadaļā – Pašvaldība/
Budžets/Publiskie pārskati.
Jolanta Upeniece

Preiļu 2. vidusskola «makulatūras
vākšanas konkursā «Tīrai Latvijai»
ieguvusi 1. vietu Latgalē

Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi, pedagogi un vecāki ar veiksmīgiem rezultātiem noslēguši dalību «Zaļā josta» rīkotajā
Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā «Tīrai Latvijai»
2019./2020. mācību gada sezonā. Apkopojot konkursa rezultātus,
Preiļu 2. vidusskola tika nominēta kā aktīvākā izglītības iestāde
Latgales reģionā, kurai izdevās pārstrādei nogādāt 6,956 tonnas
makulatūras.
Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā
Rimma Gavrilova pavēstīja, ka makulatūras vākšanā šajā mācību
gadā visaktīvāk iesaistījās 9. klases audzēkņi klases audzinātājas
Rimmas Gavrilovas vadībā, kopā savācot 2,031 t, otrie čaklākie
vācēji – 3. klases kolektīvs ar klases audzinātāju Irinu Kovaļenko
(1,132 t), trešie – 6. klase ar klases audzinātāju Jeļenu Saulīti (850 kg).
Apsveicam skolu ar panākumiem – paldies skolēniem par centību
un azartu, skolas administrācijai, pedagogiem un vecākiem par pamudināšanu bērnus iesaistīties vides izglītības projektos!
Jolanta Upeniece

2020. gada jūnijs

Preiļu novada VÇSTIS

Kultūras centrs aicina

Nu atkal drīkstam un varam skatīties kino, klausīties koncertus, nelielās auditorijās pulcēties pasākumos!
• 10. jūnijā plkst. 19.00 aicinām uz Preiļu Kultūras namu, lai noskatītos filmu «KLASES SALIDOJUMS 2». Biļešu iegāde iepriekšpārdošanā Preiļu
Kultūras nama kasē no 8. jūnija. Biļešu skaits ierobežots. Biļešu cena – EUR 3.00.
• 14. jūnijā plkst. 14.00 Preiļu Kultūras namā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Aicinām noskatīties filmu-leģendu «NAMEJA GREDZENS». Filma vēsta par latviešu nacionālo pašapziņu un brīvības kodu. Ieeja – brīva. Vietu skaits ierobežots. Aicinām ielūgumus saņemt Kultūras nama
kasē līdz 12. jūnijam.
• 22. jūnijā plkst. 20.00 Preiļu parka estrādē aicinām apmeklēt Preiļu amatierteātra izrādi «Visi radi
kopā». Biļešu iegāde iepriekšpārdošanā Preiļu
Kultūras nama kasē no 8. jūnija. Biļešu skaits ierobežots. Biļešu cena – EUR 5.

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
tapusi mājvieta kukaiņiem

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
Celtnieku ielā 10A tapis jauns un audzēkņiem interesi raisošs dabas apskates un izpētes objekts – kukaiņu māja.

Pirmsskolas iestādes vadītāja Dace Verbicka pavēstīja, ka kukaiņu māja izbūvēta no koka paletēm, kuru
saturs piepildīts ar dažādiem dabas materiāliem – čiekuriem, sūnām, ķērpjiem, koka mizām, koksnes atgriezumiem un koka pagalēm. Namiņam ir uzstādīts arī
drošs pārsegums, kas pasargās no lietus.
Kukaiņu mājas ideja esot aizgūta, tās izbūvēšanas
doma ir dabaszinību rotaļdarbību laikā bērniem ļaut
praktiski pētīt un izzināt kukaiņu daudzveidību un
dažādu sugu kukaiņu sadzīvošanas spējas.
Dace Verbicka izsaka pateicību visiem pirmsskolas
izglītības iestādes «Pasaciņa» audzēkņiem, viņu vecākiem un darbiniekiem, kuri aktīvi iesaistījušies «Pasaciņas kukaiņu mājas» veidošanas projektā, sagādājot
dabas materiālus mājiņas izveidošanai.
Iestādes audzēkņi un viņu vecāki tiek laipni aicināti
iestādes teritorijas imitētajā mežiņā iepazīties ar jauno
dabas objektu.
Jolanta Upeniece

a a a

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
audzēknei Atzinība starptautiskā bērnu
mākslas konkursā

Maija sākumā Čehijas pilsētiņā Lidice ir noslēgusies bērnu mākslas konkursa «Lidice 2020»
darbu izvērtēšana, un 10. maijā oficiāli tika izsludināti konkursa rezultāti. Vienu Atzinības rakstu
saņēma Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne
Marta Teilāne (14 gadi), skolotāja Anita Puncule.
Apsveicam!

a a a

JEPVĢ audzēknes panākumi
vācu valodas konkursā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne
Nadīna Stella Ivdre (9.D) ieguva 1. vietu 9.–12. klašu grupā Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas
organizētājā skolēnu video konkursā «Meine Erfahrung mit Deutsch». Jauniete atklāja savu pieredzi par
vācu valodas izvēli, apguvi, problēmām un ieguvumiem, kā arī demonstrēja klavierspēli, izpildot Johana Sebastiana Baha fūgas fragmentu. Apsveicam!

Preiļos izveidots
kārtslēkšanas sektors

Treneris Ronalds Vucāns māca kārtslēkšanas pamatus Ņikitam Baikovam
un Arturam Valteram

2. jūnijā Preiļos no Francijas ieceļoja kārtslēkšanas sektors, un nākamajā dienā jaunajiem sportistiem jau notika pirmais treniņš. Līdz šim mūsu
sportisti mēroja tālus ceļus, lai
varētu trenēties kārtslēkšanā.
Preiļu novads var lepoties par
saviem sportistiem kārtslēkšanā.
12. pozīcija starp Latvijas visu

laiku labākajiem kārtslēcējiem ar
rezultātu 5 m 5 cm pieder Rūdolfam Vucānam. Var piebilst, ka Latvijā uz šo brīdī ir tikai 14 sportisti,
kuri pārvārējuši kārtslēkšanas
latiņu augstāk par 5 m robežu.
Ronaldam Vucānam – 4 m 90 cm,
Vitālijam Jekimovam – 4 m 20 cm.
Latvijas rekords kārtslēkšanā pieder Aleksandram Obižajevam ar

2020. gada 28. maijā tika atsākti objekta «Rīgas un Brīvības ielu atjaunošanas un rotācijas apļa
izbūves» būvdarbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma
projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada un
ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība» ietvaros. Objektā tiek
veikti defektu novēršanas būvdarbi, pēc kuru
pabeigšanas objekts tiks nodots ekpluatācijā.
Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība» realizāciju tika noslēgts

rezultātu 5 m 80 cm, pasaules
rekords – 6 m 18 cm, kārtslēkšanā
telpās, kas uzstādīts 2020. gadā,
pieder Armandam Duplantisam no
Zviedrijas.
Kārtslēkšana ir arī viena no
vīriešu 10-cīņas un 7-cīņas (telpās)
disciplīnām. Un šeit mēs varam lepoties ar Preiļu sportistiem daudzcīņniekiem: Ārijam Vucānam –
4 m 30 cm, Rihardam Kotānam un
Edgaram Mukānam – 4 m 20 cm.
Pēdējos divus gadus daudzcīņās trenējas un startē sporta skolas
audzēkņi Andis Briška, Māris Ceplis, Ņikita Baikovs, Arturs Valters,
Ervīns Brakovskis un Raitis Danilovs. Sportistiem kārtslēkšanas
pamatus māca treneris Ronalds
Vucāns.
Paldies Preiļu novada domei,
domes deputātiem par tik ilgi gaidīto kārtslēkšanas sektoru! Ceram,
ka tuvākajos gados mēs varēsim
lepoties ar mūsu kārtslēcējiem dažādās vecuma grupās!
Viktorija Neištadte,
Preiļu novada BJSS metodiķe

2018. gada 16. augustā. Projekts ir sadarbības projekts
ar Aglonas un Riebiņu pašvaldībām. Projekta vispārējais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu
teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām,
nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ 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.
Sanita Meļko
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Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
aicina apmeklētājus

Muzeja izstāžu zāle atvērta apmeklētājiem no 19. maija,
ievērojot sanitāro protokolu. Otrdienās – piektdienās gaidām
apmeklētājus no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00, sestdienās – no
plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.
Pēc iepriekšēja pieteikuma atvērta apmeklētājiem muzeja ekspozīcija «Muzeja stāsti Latvijai», Preiļu muižas kapela un Polikarpa
Čerņavska keramikas māja.

izstāde bibliotēkā

No 4. jūnija līdz 4. jūlijam Preiļu Galvenās bibliotēkas 2. stāvā skatāma Svetlanas Manuilovas
fotogrāfiju izstāde «Piedzimt Preiļos».
Aicinām apmeklēt izstādi un iepazīties ar foto stāstu
par to, kā pasaulē nāca mazais Gustavs.

Preiļu 2. vidusskolā sākusies skolēnu
uzņemšana 1. klasē

Iesniegumu var uzrakstīt skolas kancelejā.
Līdzi jāpaņem skolēna dzimšanas apliecība.
Preiļu 2. vidusskolas administrācija

Audzēkņu uzņemšana jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 2020./2021. mācību gadā uzņem
skolēnus 7. un 10. klasē. Dokumentus pieņem no 1.–18. jūnijam ģimnāzijas kancelejā Kooperatīvā ielā 6, Preiļos, vai elektroniski.
Papildu informācija Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
mājas lapā http://www.pvg.edu.lv/
vai pa tālruņiem 265321663, 27837790.

Aicinām mācīties Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas tehnikuma
struktūrvienībā Preiļos

VSIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums»
struktūrvienība Preiļi 2020./2021. mācību gadā aicina apgūt
darba tirgū pieprasītas profesijas.
Pēc 9. klases (mācību ilgums 4 gadi):
• pavārs,
• maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis,
• vizuālā tēla stilists.
Pēc 9. vai 12. klases (mācību ilgums 1 gads) – bez vecuma
ierobežojuma:
• konditora palīgs,
• frizieris.
Dokumentus pieņem no 15. jūnija Sporta ielā 1, Preiļos, tālrunis
65381291 vai 65381293. Vairāk informācijas – www.rtrit.lv.

Preiļu Bērnu un jauniešu centrs uzņem
audzēkņus 2020./2021. mācību gadam

Notiek audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās Preiļu
Bērnu un jauniešu centrā (Namiņā). Iesniegums par uzņemšanu pulciņos jāiesniedz Namiņā (Kooperatīva iela 6, Preiļos). Kontakti saziņai:
• Aija Caune, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktore,
29221574, aija.caune@preili.lv
• Anita Kolosova, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece, 65381395, 28641149, anita.kolosova@preili.lv

Preiļu mūzikas un mākslas skola uzņem
jaunus audzēkņus 2020./2021. mācību gadam

Programmas Mūzikas nodaļā:
• klavierspēle, vijoles spēle, kora klase, apmācību ilgums – 8 gadi,
• akordeona spēle, pūšaminstrumentu spēle, apmācību ilgums –
6 gadi.
Programma Mākslas nodaļā: vizuāli plastiskā māksla, apmācību ilgums – 7 gadi.

Aicinām vecākus aizpildīt un iesūtīt uzņemšanas iesniegumu
(www.preilumms.edu.lv). Griezties pēc informācijas:
• Mūzikas nodaļā direktora vietniece Laima Sondore, tel.
29172296,
• Mākslas nodaļā direktora vietniece Marianna Abricka, tel.
29610964.

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

