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Preiļu novada Goda pilsonis Dāvids Zilbermanis
saņem Triju Zvaigžņu ordeni

18. novembrī Rīgas pilī Latvijas valsts prezidents Egīls Levits
pasniedza augstākos valsts apbalvojumus. Par Triju Zvaigžņu ordeņa
komandieri iecelts Ebreju kultūras mantojuma un holokausta vēstures pētnieks, rakstnieks Dāvids Zilbermanis (David Silberman).
Svinīgajā pasākumā piedalījās Preiļu novada domes deputāte Maruta
Plivda, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša,
Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste un arhitekts Sergejs Rižs.
Preiļu novada dome apsveic Dāvidu Zilbermani ar augstā apbalvojuma saņemšanu un izsaka pateicību par ieguldījumu kultūrvēsturiskā
mantojuma pētniecībā un saglabāšanā.

Preiļos modernizē izglītības iestādes

Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
telpās projekta ietvaros 2018. gadā veikti būvdarbi, kas vērsti uz
mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 «Preiļu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana» ietvaros.
2019. gadā šajās izglītības iestādēs turpinās aprīkojuma iegāde
dabas zinību kabinetiem un metodiskā centra izveidei. 2019. gada
augustā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas laboratorijas un kabineti tika nokomplektēti ar jauniem un moderniem laboratorijas galdiem, skapjiem, 2 velkmes skapjiem eksperimentu demonstrēšanai, bet ķīmijas kabinetā uzstādīts centrālais laboratorijas galds
kvalitatīvu nodarbību nodrošināšanai. Uzlabotas darba vietas skolotājiem un iegādāti ergonomiski skolēnu krēsli un galdi.
Apzinātas Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vajadzības pēc moderna IKT aprīkojuma, sagatavota iepirkuma
dokumentācija un 2019. gada nogalē tiks izsludināta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā izglītības iestādēm tiks piegādāts moderns aprīkojums – multimediju sistēmas, klašu audio aprīkojums, datoru uzlādes
sistēmas, projekcijas ekrāni, mikroskopi, interaktīvie ekrāni, dokumentu
kameras, 3 D drukas iekārtas.
SAM 8.1.2. projekta mērķis – veikt Preiļu 1. pamatskolas (P1P) un
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša
vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Kopējā līguma summa 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda 1 799 767,00 eiro, valsts budžeta
dotācija pašvaldībai 159502,35 eiro, pašvaldības finansējums 372172,17
eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas 86 008,42 eiro. Projekta ieviešanas termiņš 2020. gada 31. decembris.
Ineta Valaine, projekta koordinatore

Preiļu novada pašvaldības
izpilddirektoram paplašina pilnvarojumu

8. novembra Preiļu novada domes ārkārtas domes sēdē tika skatīts viens jautājums – domes deputātu 2019. gada 8. novembra ierosinājums par Preiļu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu,
sakarā ar to, ka 8. novembrī pašvaldībā tika saņemta Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja vēstule, kurā birojs informē, ka
Preiļu novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks
ir aizkavēti pildīt savus amata pienākumus.
Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, 12 pašvaldības
deputāti, kuri piedalījās sēdē, atklātā balsojumā vienprātīgi nolēma pilnvarot Preiļu novada domes izpilddirektoru Aldi Džeriņu parakstīt visus
ar pašvaldības darbu saistītos dokumentus, tai skaitā finanšu dokumentus
kredītiestādēs, Zemesgrāmatā, Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts kasē,
kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs, pamatojoties uz likuma «Par
pašvaldībām» 28.1. panta pirmo daļu, 69. panta pirmās daļas 8. punktu.
Jolanta Upeniece

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
pasākumā iedzīvotājiem pasniegti apbalvojumi

18. novembrī Preiļu novada
kultūras namā norisinājās svinīgs pasākums, veltīts Latvijas
Republikas 101. gadadienai. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī
šogad sarīkojuma laikā iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu vai
sabiedriskajām aktivitātēm dod
ieguldījumu mūsu novada izaugsmē, tika pasniegti pašvaldības
apbalvojumi.
Goda zīmi «Par nopelniem
Preiļu novada attīstībā» saņēma
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas vadītāja Zenta Igolniece,
ilggadējais Preiļu novada pašvaldības vadošais darbinieks un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un
Jasmuižas Romas katoļu draudzes
prāvests Onufrijs Pujats.
Preiļu novada domes Atzinības
raksti tika pasniegti SIA «Himalayan International» valdes priekšsēdētājam Ramisam Aļijevam, Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra
speciālistei Annai Bulmeisterei, z/s
«Mazie Gavari» īpašniekam Jānim
Gavaram, aizbildnei Nadeždai Lindei, veterinārārstei Inārai Mihailovai, «Nester Custom moto and metal art gallery» īpašniekiem Alīnai
un Aleksandram Ņesterjukiem,
SIA «Preiļu santehniķis» grāmatvedei Ritai Ondzulei, SIA «Animāls
P» valdes loceklim Andrim Pastaram, SIA «VS TEKS» šuvējai Annai Patmalniecei, SIA «Preiļu slimnīca» ārstam internistam Anatolijam Ruskulim, SIA «Autocentrs
Salinieki» valdes loceklim Modrim
Saliniekam, SIA «TU LAUKI»
valdes priekšsēdētājai Inesei Šustovai, vietējā un starptautiskā līmeņa projektu vadītājai Līgai Upeniecei, SIA «Firma Jata» līdzīpašniecei Janīnai Vilcānei, Salas pamatskolas direktorei Anitai Vjaksei.
Ar Preiļu novada domes Pateicības rakstiem pasākumā tika apbalvota senioru deju kolektīva «Brūklenājs» vadītāja Valentīna Brice,
deju kolektīva «Brūklenājs» dalībniece Inta Kursīte un Preiļu novada
Slāvu kultūras biedrības valdes
locekle Valentīna Maksimova.
Latgales plānošanas reģionu
sarīkojumā pārstāvēja Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins, kurš Latgales reģiona
uzņēmēju gada balvu nominācijā «Gada inovācija» pasniedza
Preiļu novada uzņēmumam SIA

Goda zīmi «Par nopelniem Preiļu novada attīstībā» saņēma ilggadējais
Preiļu novada pašvaldības vadošais darbinieks Vladimirs Ivanovs un SIA
«Preiļu saimnieks» komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece

Latgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins (no kreisās)
pasniedz balvu SIA «Himalayan International» valdes priekšsēdētājam
Ramisam Aļijevam

«Himalayan International».
Svētkos iedzīvotājus un novada ciemiņus uzrunāja Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un Preiļu novada
domes deputāts Juris Želvis.
Eiropas Vietējās solidaritātes
dienu ietvaros Preiļu Mūzikas un
mākslas skolā tika atklāta Starptautiskā Latvijas–Ukrainas bērnu
un jauniešu radošo darbu konkursa
izstāde «Roku rokā draugu lokā».
Preiļu novadā bija ieradusies delegācija no sadraudzības pilsētas
Ņižinas (Ukraina), vadītāja Tamāra
Stratilata. Svētku pasākumā pašvaldības Pateicības un suvenīrus saņēma konkursa dalībnieki – Ma-

rijas Zankovetskas vārdā nosauktās
Ņižinas kultūras un mākslas koledžas Mākslas skolas un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Pasākumu kuplināja Preiļu
novada Skolotāju koris «Latgale»
(diriģents Edgars Znutiņš). Svētku
koncertu sniedza Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieki
Marlēna Keine, (soprāns), Kalvis
Kalniņš (baritons) un Ilze Ozoliņa
(koncertmeistare).
Svinīgā vakara noslēgumā
pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta torte un svētku šampanietis.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Labākais inovatīvais tūrisma produkts – Preiļos!
8. novembrī Krāslavas Grāfu Plāteru pils kompleksā norisinājās ikgadējā Tūrisma gada
balvas pasniegšanas ceremonija.
Latgales «Tūrisma Gada balvu
2019» kategorijā «Labākais inovatīvais tūrisma produkts 2019»
saņēma Preiļu novada tūrisma
uzņēmums «Nester Custom Moto & Metal art gallery» (īpašnieki Alīna un Aleksandrs Ņesterjuki (attēlā)).
Apsveicam un no sirds lepojamies ar laureātiem – Preiļu novada
uzņēmējiem!

Preiļu novada VÇSTIS

Centrs MARTA 3. decembrī aicina uz semināru
«Vardarbību veikušo personu rehabilitācija»

Semināra mērķis ir iepazīstināt praktizējošus speciālistus ar Norvēģijā izmantoto intervences programmu «Alternatīva vardarbībai».
Seminārā aicināti piedalīties speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts
ar vardarbībā cietušām vai vardarbību veikušām personām. Īpaši aicināti
piedalīties sociālā darba speciālisti, bāriņtiesu, policijas, probācijas dienesta, prokuratūru u.c. darbinieki.
Aicinām pieteikties dalībai pasākumā līdz 27. novembrim, aizpildot
pieteikuma anketu: https://ej.uz/vardarbibasrehabilitacija
Norises vieta un laiks – Preiļi, NVO Centrs, Kooperatīva iela 6,
plkst. 12.00– 16.00. Seminārs notiks norvēģu valodā ar secīgo (konsekutīvo) tulkošanu latviešu valodā. Semināra noslēgumā būs pieejami
apliecinājumi par dalību.
Vairāk informācijas, rakstot uz madara.kanasta@marta.lv

2019. gada novembris

Preiļu novadu apmeklē
Zviedrijas vēstniecības pārstāvji

Preilieši nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksu varēs veikt
veikalu tīkla «Maxima» kasēs

Iedzīvotāju ērtībām pašvaldība ir sagādājusi jaunu pakalpojumu, proti, sākot no šī gada 1. novembra iedzīvotājiem samaksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par Preiļu novada teritorijā
esošu nekustamo īpašumu ir iespējams veikalu tīkla «Maxima» kasēs
visā Latvijā.
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite
skaidro, ka veicot maksājumu, pie kasiera būs jāuzrāda Preiļu novada
domes sagatavotais maksājuma paziņojums, lai no tā ar kases skeneri
varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju.
NĪN apmaksu veikalos būs iespējams veikt ar bankas karti vai skaidrā
naudā, kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot kases aparāta čeku.
Komisijas maksa, veicot NĪN apmaksu veikalā, sastādīs 0,50 eiro.
Jāņem vērā, ka nodokļa maksājums pašvaldības bankas kontā tiek
ieskaitīts nākamajā darba dienā pēc maksājuma veikšanas veikala kasē.
Saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli», nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā
31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Pašvaldība cer, ka, papildinot jau pieejamās NĪN apmaksas metodes,
jaunā sadarbības forma atvieglos maksājuma veicēju ikdienu. Atgādinām,
ka arī turpmāk Preiļu novadā reģistrēto nekustamo īpašumu īpašniekiem
saglabājas iespēja veikt NĪN maksājumu ar bankas pārskaitījumu, VAS
«Latvijas Pasts» nodaļās, www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv, kā arī
pagastu pārvaldēs.
Jolanta Upeniece

Apmeklētāju ērtībām –
jauns stāvlaukums

Ar svinīgu un simbolisku lentas pārgriešanu 30. oktobrī tika
atklāts jaunais auto stāvlaukums Kooperatīva ielā 6, Preiļos, kas
tika izbūvēts projekta «Piebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūve
biedrības «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» pakalpojumu
pieejamības uzlabošanai» (projekta iesnieguma Nr.18-03-AL21A019.2204-000003) ietvaros.
Stāvlaukuma būvniecības darbus veica SIA «Averita». Būvniecības
darbi, pateicoties būvnieku profesionalitātei, tika veikti kvalitatīvi, arī
laika apstākļi nekavēja darba procesu.
Projekta ietvaros tika izbūvēts piebraucamais ceļš, stāvlaukums un
gājēju ietve pie «Preiļu nevalstisko organizāciju centra» Kooperatīva
ielā 6. Laukumam un ietvei uzklāts bruģa segums, bet pieslēgums pie
Lauku ielas seguma – esošais asfalts.
Pēc būvdarbu veikšanas teritorija ir labiekārtota, ir izveidotas 16
vieglo automašīnu stāvvietas un 2 invalīdu stāvvietas.
Ir veikta segumu un zaļās zonas atjaunošana un apgaismojuma
balsta uzstādīšana pie autostāvvietas ar pieslēgumu no Lauku ielas
apgaismojuma tīkla.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 34 976,64, no kurām EUR
22 500 – publiskais finansējums, bet līdzfinansējumu EUR 12 476,64
apmērā nodrošināja Preiļu novada dome.
Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».
Ineta Liepniece,
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja

6. novembrī Preiļu novadu darba vizītē apmeklēja Zviedrijas vēstniecības pārstāvji – vēstniecības
padomnieks Hans Dāgs (Hans Daag), vēstniecības
Otrais sekretārs Hanness Tordengrens (Hannes
Tordengren), projektu koordinatore Gaļina Aizvakara un praktikante Jūlija Spatona Gopere
(Julia Spaton Goppers).
Preiļu novada domē noritēja ciemiņu tikšanās ar
domes izpilddirektoru Aldi Džeriņu, pašvaldības deputātiem, iestāžu vadītājiem un domes speciālistiem.
Sagatavotā prezentācija iepazīstināja vēstniecības pārstāvjus ar dažādām pašvaldības darba jomām, budžeta
sadalījumu, līdzekļu piesaisti un lielākajiem realizētajiem projektiem. Viesi izrādīja interesi par uzņēmējdarbību novadā, pils atjaunošanu un nākotnes redzējumu tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai.
Tika pārrunāti arī jautājumi par plānoto teritoriālo
reformu, nodarbinātību un izglītību novadā, kā arī par
sadarbības iespējām ar kādu no Zviedrijas pašvaldībām.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā vēstniecības
pārstāvji tikās ar izglītības iestādes audzēkņiem, iepazīstināja jauniešus ar savu valsti un informēja par

izglītības iespējām Zviedrijā. Ciemiņi ar interesi klausījās Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores
vietnieka un Robotikas kluba vadītāja Jura Erta prezentāciju par Preiļu Robotikas kluba darbu un sasniegumiem starptautiskās robotikas sacensībās. Preiļu
Galvenajā bibliotēkā viesi piedalījās fotoizstādes atklāšanas pasākumā, iepazinās ar bibliotēku un guva
ieskatu Preiļu ‘gaismas pils’ darbībā.
Zviedrijas vēstniecības pārstāvju vizīte Preiļu
novadā noslēdzās ar Leļļu galerijas apmeklējumu, kur
mākslinieces Jeļenas Mihailovas vadībā ciemiņi apskatīja otro apmeklētāko tūrisma objektu Latgalē.
Zviedrijas vēstniecība Preiļu Galvenajā bibliotēkā
piedāvā fotoizstādi «Tētis Zviedrijā – Tētis Latvijā».
Izstādē redzami zviedru fotomākslinieka Johana
Bēvmana un latviešu fotogrāfu Andas Krauzes un
Māra Lazdāna darbi. Preiļu novada domes telpās
apskatāma zviedru fotomākslinieka Dmitrija Karpenko izstāde «Zviedrija no putna lidojuma». Preiļu
novada Kultūras centrā var iepazīties ar zviedru fotomākslinieka Peo Jonsona darbiem, kuros atainota
Zviedrijas un Latvijas daba.
Maija Paegle

2019. gada 31. oktobra domes sēdē tika skatīts
jautājums par Preiļu novada ceļu uzturēšanas
klasēm 2019./2020. g. ziemas periodā.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas būvinženieris Artis Žukovs skaidro, ka novada ceļi ziemas
sezonā tiek uzturēti atbilstoši tiem piešķirtajām uzturēšanas klasēm. Autoceļi tiek sadalīti piecās ziemas
uzturēšanas klasēs – A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes.
Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona oficiāli sākas
1. novembrī un ilgst līdz 31. martam, bet, atkarībā no
laika apstākļiem, šis periods var tikt pagarināts. Šajā
periodā ceļu dienesti seko laika apstākļu ietekmei uz
ceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu no
sniega un veiktu pretapledojuma apstrādi. Ziemas
sezonā ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu dien-

nakti. Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Valsts ceļi»
apsaimnieko valsts īpašumā esošo ceļu uzturēšanu,
un pašvaldība rūpējas par savā pārziņā esošajām ielām
un ceļiem.
Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu publicēt
sarakstu ar novada ceļu uzturēšanas klasēm ziemas periodā un turpmāk tas ikvienam interesentam
ir pieejams apskatei pašvaldības tīmekļa vietnē
www.preili.lv.
Saraksts ir veidots pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 «Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli», ceļu uzturēšanas klašu saraksts nosaka
dažādu veidu darbu un uzturēšanas biežumu uz
pašvaldības ceļiem noteiktā sezonā, kas ļaus uzturēt
ceļus atbilstoši klasei, kurā tie tika iedalīti pēc autotransporta gada nobraukuma uzskaites.
Jolanta Upeniece

Pieejams Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu
saraksts 2019./2020. gada ziemas sezonai

SIA «Preiļu slimnīca» jauns pakalpojums –
Slinga terapija (NEURAC) ar REDCORD

SIA «Preiļu slimnīca» iegādājusies Norvēģijā
ražotu slinga iekārtu, un, sākot ar šī gada novembri, SIA «Preiļu slimnīca» pieejams jauns
maksas pakalpojums – SLINGA TERAPIJA.
Slinga terapija jeb Neurac® (Neuromuscular
Activation) ir inovatīva ārstēšanas metode ar standartizētiem muskuļu darbības testiem. Šī metode ir
attīstīta, kombinējot terapeitisko vingrošanu ar piekares terapiju. Elastīgo saišu terapija ir mūsdienīga
fizioterapijas tehnoloģija, kuru pielieto rehabilitācijas
medicīnā, fitnesā un veselīgam dzīvesveidam, kā arī
sportam. Terapijas būtība ir atvieglot pacienta stāvokli, uzlabot tā funkcionālās spējas un nodrošināt
strauju, pat tūlītēju atveseļošanos, kas saistīta ar muskulo skeletālajām saslimšanām.
Neurac metode ir balstīta atzītos zinātniskos principos un fokusējas uz neiromuskulārās kontroles optimizāciju pacientiem ar muskuloskeletāliem traucējumiem. Tā ir piemērota arī dažādu neiroloģisku
traucējumu terapijai, kā arī pēcoperāciju rehabilitācijai un ķermeņa fiziskās formas uzlabošanai.
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Nodarbības mākslas terapeita vadībā –
jaunums Dienas aprūpes centrā

Kopš šī gada maija Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā (DAC) tiek
piedāvātas vairākas jaunas nodarbības – nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanai jaunieši darbojas keramikas darbnīcā,
fiziskās aktivitātes tiek nodrošinātas deju un kustību nodarbībās, savukārt mākslinieciskās
pašdarbības spēju attīstīšanai
tiek nodrošinātas nodarbības
mākslas terapeita vadībā.
Labklājības pārvalde aicina līdzcilvēkus iesaistīties un informēt
pilngadīgās personas ar garīga rak-

stura traucējumiem par iespēju
saņemt pakalpojumu – nodarbības
mākslas terapeita vadībā – Dienas
aprūpes centrā (Aglonas ielā 1a,
Preiļos). Ģimenes locekļiem tas
patiesi ir liels atbalsts, kā arī ieguvums pašām personām.
Mākslas terapeite Natālija Rivža stāsta, ka sākotnēji jaunieši bija
nekomunikabli, nemācēja rīkoties
ar daudzveidīgiem mākslas materiāliem, bet pusgada laikā viņi ir
kļuvuši atvērtāki, ir mainījusies
laika izjūta, viņi brīvāk izmanto
dažādus mākslas materiālus. Tieši
darbs ar dažādiem materiāliem vei-

cinājis jauniešos emociju ekspresijas, sīkās muskulatūras un iztēles
attīstību. Tās nav tikai vizuāli plastiskās nodarbības, tām pamatā ir
terapeitisks efekts, un rezultāts tam
patiesi ir redzams.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga pavēstīja, ka DAC
apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējiem, kas 2016. gadā tika speciālistu komandā izvērtētas, pakalpojumu 2 gadu garumā saņem bez
maksas. 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.

ti ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifi-

kātu saņem 40 projekti, kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā.
Viens no tiem – Preiļu 1. pamatskolas Nordplus projekts «Wonders in the country of science»
sadarbībā ar Dānijas, Lietuvas,
Norvēģijas un Islandes skolām.
Projektā darbojās Preiļu 1. pamatskolas skolotājas Laila Vibornā,
Ilze Broka, Iveta Belousova, Lolita
Adamoviča un skolēni no 4.c un
5.c klases.
Projekta mērķis bija bērnu ieinteresētība apkārtējā vidē caur dažādiem izzinošiem un interesantiem eksperimentiem. Skolēni veica eksperimentus dabaszinībās, un
viss paveiktais darbs tika atspoguļots eTwinning vidē.
Laila Vibornā,
Preiļu 1. pamatskolas skolotāja

Preiļu 1. pamatskolas projekts ieguvis
eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu

Tāpat kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning
projekti visā Eiropā tiek apbalvo-

5. decembrī Jauniešu centrā «ČETRI» – kino vakars

Dokumentālā filma «The Last Fisherman» ir par ietekmi, kādu jaunatnes jomas projekti atstāj uz lēnām
«izmirstošu» zvejnieku ciematu Lielbritānijā un jauniešiem no Austrijas, kuri turp dodas projekta ietvaros.
Filma tiek izrādīta sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru. Filma ir angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Igors Pličs Likteņdārzam uzdāvina unikālo
«Daugavas» fotogrāfiju kolekciju

No kreisās: Armands Vitenbergs, Igors Pličs, Daina Pliča, Klavdija
Zarāne, Jānis Karalis

18. novembrī Likteņdārzā,
svinot Latvijas dibināšanas 101.
gadadienu, norisinājās koncerts
un kopīga saulrieta sagaidīšana.
Valsts svētku sarīkojuma ietvaros Kokneses fonds saņēma īpašu dāvinājumu Likteņdārzam –
Latgales Fotogrāfu biedrības dibinātāja, fotomākslinieka Igora
Pliča lielformāta fotogrāfijas,
kurās redzama Daugava visā tās
garumā Latvijas teritorijā, no
Piedrujas līdz Jūras vārtiem, kur
Daugava satiekas ar baltijas jūru.
Mākslinieka unikālā fotogrāfiju kolekcija apkopota izstādē
«Daugav abas malas», kas 18. novembrī bija apskatāma Likteņdārzā, bet turpmāk tiks pastāvīgi
izstādīta Saieta namā.
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Preiļu novada domē aizvadīta
Atvērto durvju diena

15. novembrī Preiļu novada dome aicināja ikvienu interesentu uz
vēl nebijušu pasākumu pašvaldībā – Atvērto durvju dienu. Pasākuma
laikā apmeklētājiem bija iespēja klātienē tikties ar pašvaldības izpilddirektoru un domes speciālistiem, uzzināt vairāk par pašvaldības
darbu, darbinieku amata pienākumiem un ikdienas darba specifiku.
Atvērto durvju diena Preiļu novada domē iesākās ar prezentāciju,
kuras laikā klātesošajiem tika sniegts ieskats par novadu skaitļos, nozīmīgākajiem projektiem, izglītības jomu, pašvaldības budžeta ieņēmumu
un izdevumu pozīcijām, pašvaldības struktūru, lēmējvaras un administrācijas funkcijām. Pēc informatīvās daļas interesentu grupas devās
ekskursijā pa pašvaldības ēku, iepazīstot domes telpas un kabinetus,
aplūkojot zviedru fotomākslinieka Dmitrija Karpenko izstādi «Zviedrija
no putna lidojuma», iemēģinot deputātu vietas sēžu zālē, fotografējoties
un saņemot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Pirmo šāda formāta pasākumu apmeklēja novada izglītības iestāžu
audzēkņi un pārstāvji. Turpinot informatīvi izglītojošos projektus,
audzēkņiem viesošanās domē bija lieliska iespēja gūt ne tikai ieskatu
dažādu profesiju darbā, bet papildināt savas zināšanas par sava novada
vēsturi, pašvaldības simboliku, Goda pilsoņiem, deputātu skaitu un
citiem svarīgiem jautājumiem. Atsaucoties uz lielo interesi un dzirdot
labās atsauksmes no pasākuma apmeklētājiem, pašvaldība plāno šādu
pasākumu ieviest par tradicionālu notikumu.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Aktualizēts Preiļu novada Investīciju plāns

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pašvaldībām
finansējums tiek piešķirts projektiem, kas atbilst specifiskajiem
atbalsta mērķiem (SAM 3.3.1., SAM 4.2.2., SAM 5.6.2. u.c.). Preiļu
novada pašvaldība uz specifisko atbalsta mērķi 3.3.1. bija iesniegusi
projekta «Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide
Preiļos, Liepājas ielā 46» pieteikumu. Projekta idejas apraksts apstiprināts Preiļu novada Investīciju plānā.
Par projekta finansēšanu tika noslēgta arī Vienošanās starp Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi, tomēr piesaistāmais
Eiropas Savienības finansējums izrādījās vairākas reizes mazāks nekā
kopējās projekta izmaksas. Tā kā nebija iespējams projekta realizāciju
veikt pa daļām, tika pieņemts lēmums lauzt noslēgto vienošanos. No
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtā vēstule
aicināja pārskatīt projekta realizācijas iespējas, kā rezultātā no diviem
iespējamajiem variantiem pašvaldība izvēlējās optimālāko iespēju – pieejamo finansējumu izmantot citu ieplānoto projektu realizācijai.
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko
pastāstīja, ka, pamatojoties uz komersantu vajadzībām un projektu darba
grupas speciālistu redzējumu, projektam «Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide Preiļos, Liepājas ielā 46» pieejamais finansējums tika sadalīts trīs daļās, paredzot triju citu projektu realizāciju.
Viena no iecerēm ir projekts «Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna
ielā 1a, Preiļos, pārbūve». Pašvaldībai piederošajās telpās tiek plānots
neliels ražošanas uzņēmums. Projekta realizācija paredzēta 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» ietvaros.
Otra projekta ideja ir Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības
attīstības nodrošināšanai. SAM 3.3.1. projekta ietvaros plānots atjaunot
Preiļu pils 1.stāvu, ievilkt nepieciešamās komunikācijas, lai pils 1.stāva
telpas pašvaldība publiskas izsoles veidā varētu iznomāt komersantam.
Pils 1.stāvā tiek plānotas telpas restorānam, zālei, lai novada bagātīgais
kulinārais mantojums kļūst par atpazīstamības veicinātāju, jo šī niša
novadā šobrīd ir brīva. Pils atjaunošanas būvdarbiem ir izstrādāts būvprojekts pilnā sastāvā.
Trešais projekts paredz teritorijas labiekārtošanu un ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūvi Preiļos, Daugavpils ielā 64. To pēc nepieciešamības varēs pielāgot ražošanai. Komersantus pašvaldība izvēlēsies
atklātā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu. Izsoles
sākuma cenu noteiks, balstoties uz neatkarīga vērtētāja noteikto sākotnējo cenu.
Sanita Meļko uzsvēra, ka visu trīs projektu darbība netiek veidota kā
mērķorientēta infrastruktūra, jo netiek pielāgota kāda konkrēta komersanta vajadzībām. Projektu darbības paredzētas jaunu komersantu izvietošanai un esošo komersantu darbības paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti Preiļu novadā. Plānotie projekti ir
iekļauti Preiļu novada Investīciju plānā, un projektu pieteikumi jāiesniedz
līdz 2020. gada 1. martam.
Lai būtu iespējams līdz noteiktajam termiņam iesniegt projektu,
ministrija apzināja projektu gatavības pakāpi – vai ir veikti iepirkumi,
izstrādāti būvprojekti. Jo parasti no projekta ieceres līdz tā iesniegšanai,
lai būtu izpildīti visi nosacījumi, nepieciešams gandrīz gads.
S.Meļko paskaidroja, ka sākotnēji plānotais projekts «Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide Preiļos, Liepājas ielā 46» ir
atstāts Investīciju plānā, un to iecerēts realizēt nākamajā plānošanas
periodā. Atbildīgajās ministrijās šobrīd jau tiek gatavoti kritēriji jaunā
perioda projektiem, un tiem tiek paredzēts arī lielāks finansējums.
Maija Paegle

Aicinām raidījuma «Copes garša» klubā!

6. decembrī plkst. 19.00 Preiļu Kultūras namā tikšanās ar TV
raidījuma «Copes garša» veidotājiem, kaislīgiem copmaņiem
Armandu Ērgli un Kasparu Holmu.
Aicinām interesentus uz atraktīvu sarunu patīkamā gaisotnē!
Tikšanās laikā varēsiet baudīt tēju un kafiju. Ieeja uz pasākumu – bez
maksas.

Preiļu novada VÇSTIS
Preiļu džudisti veiksmīgi startē
starptautiskā turnīrā
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SPORTS

Treneris Aleksejs Sapegins un viena no turnīra uzvarētājām Sofija Gžibovska

16. novembrī Preiļu džudo kluba «Jaunība LV»
sportisti piedalījās 19. starptautiskajā džudo turnīrā
«K.Keerak Children’s Judo Day», kas norisinājās
Igaunijas pilsētā Tartu.
Preiļu džudo treneris Aleksejs Sapegins pavēstīja,
ka čempionāts pulcējis vairāk kā 600 dalībniekus no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas,
Krievijas un Kipras.
Mūsu kluba audzēkņi sīvajā konkurencē apliecināja
savas spējas, kā rezultātā izcīnīja godalgotas vietas.
Savā vecuma un svara kategorijā nepārspēta palika un
mājup ar zelta medaļu pārbrauca Sofija Gžibovska.
Puišu konkurencē godalgotajā 2. vietā savā grupā ierindojās Dāvids Verze un Iļja Volkovs. Labus rezultātus
turnīrā uzrādīja Roberts Gžibovskis, izcīnot 5. vietu,
un Mārcis Madelāns, ierindojoties 7. pozīcijā.

Aizvadīts zibensturnīrs novusā

16. novembrī Preiļu novada BJSS Mazajā sporta
zālē uz Preiļu novada zibensturnīru novusā dubultspēlēs, veltītu Latvijas 101. gadadienai, pulcējās nacionālā sporta veida piekritēji no Preiļiem un tuvākās
apkaimes.
Tā kā visi spēlētāji bija spēlētprasmē diezgan
līdzīgi, katra savstarpējā spēle izvērtās gana spraiga
un saistoša. Godalgoto vietu sadalījums nebija skaidrs
līdz pat pēdējai kārtai. Zibensturnīrs noslēdzās ar preilēnieša Arta Utināna un viņa pārinieka no Daugavpils
Raimonda Putāna uzvaru. Otrajā vietā mājnieki –
Māris Miglāns un Aleksandrs Fedotovs. Pēdējā kārtā
Andra Utināna un Vladislava Orlovska negaidīti
pazaudētie punkti ļāva pie bronzas godalgām tikt
Jurim Orinskim (Arendole) un Oļegam Ļedovskojam.
Paldies visiem dalībniekiem par saistošajā partijām
un tiekamies Preiļu novada čempionātā vienspēlēs
janvāra nogalē!

Preiļu džudo klubs – nākotnē
ar jauniem spēkiem un jaunu stilu!

28. maijā džudo klubs «Jaunība - LV» noslēdza
līgumu ar nodibinājumu «Viduslatgales pārnovadu
fonds» (VLPF) par finansiāla atbalsta saņemšanu
Džudo kluba simbolikas radīšanai un tās izmantošanai
kluba sportistu apģērbu izgatavošanā.
Projekta ietvaros bija ieplānots izstrādāt kluba
logotipu, izgatavot t-kreklus un kapučjakas ar kluba
jauno simboliku, kas arī veiksmīgi tika realizēts.
Apģērbs ar kluba simboliku tika pasniegts kluba sportistiem jau augustā pēc sporta nometnes nogurdinošiem treniņiem.
Projekts tika izstrādāts VLPF Mazo grantu projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019»
ietvaros, līg. nr. MG19/15.
Projekta kopējais budžets sastāda 605 eiro, no kuriem 90% jeb 550 eiro ir Preiļu novada domes finansējums. Projekta realizācijas laiks – 2019. gada jūnijs –
oktobris.
Pateicamies par atbalstu un līdzdarbošanos Preiļu
novada domei, Viduslatgales pārnovadu fondam, kluba
trenerim Aleksejam Sapeginam, sportistiem un sportistu vecākiem!
Vairāk informācijas – džudo kluba Facebook lapā.

Preiļu novada atklātās sporta spēles
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

9. novembrī Preiļu novada kultūras namā notika
«Preiļu novada atklātās sporta spēles cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām» šautriņu mešanā, dambretē, dambretē (uz atdošanu), novusā individuāli, ratiņkrēslos
un dubultspēlēs.
Sporta spēlēs piedalījās 8 komandas: «Preiļu
novada invalīdu biedrība», «Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība «Bauska»», «Gulbenes novada
invalīdu biedrība», «Krāslavas invalīdu biedrība»,
Daugavpils invalīdu sporta biedrība «SOLIS PLUS»,
«Daugavpils invalīdu biedrība», VSAC Latgales filiāle
«Krastiņi», Rīgas invalīdu sporta klubs «Optimists».
Kopējais dalībnieku skaits – 69, tai skaitā 55 vīrieši
un 14 sievietes. Visvairāk dalībnieku – 60 – piedalījās
šautriņu mešanā, novusā (individuāli) un novusā
(dubultspēlēs) piedalījās 32 sportisti katrā veidā, dambreti spēlēja 25 un dambreti (uz atdošanu) spēlēja 13
spēlētāji. Mazākais dalībnieku skaits bija novusā
(ratiņkrēslos) – 4 dalībnieki. Kopvērtējumā: 1. vieta
Bauskas komandai ISRB «Bauska»; 2. vieta – Rīgas
klubam «Optimists», 3. vietā ierindojās Daugavpils
invalīdu sporta biedrība «SOLIS PLUS».
Rezultāti individuālajos sporta veidos. Šautriņu
mešana: 1. vieta – Dainis Fikss ISRB «Bauska»,
2. vieta – Vladimirs Lipskis «SOLIS PLUS», 3. vieta –
Aivars Vancāns ISRB «Bauska». Dambrete: 1. vieta – Viesturs Bigačs «Optimists», 2. vieta – Stefānija
Dambrovska «Optimists», 3. vieta – Vladimirs
Ševčenko «SOLIS PLUS». Dambrete (uz atdošanu):
1. vieta – Vladimirs Sevčenko «SOLIS PLUS»,
2. vieta – Vieturs Bigačs «Optimists», 3. vieta –
Anatolijs Aļipovs «Optimists». Novusā individuāli:
1. vieta – Vladimirs Vasiļjevs «Gulbenes novada invalīdu biedrība», 2. vieta – Jānis Ūdris «Gulbenes novada
invalīdu biedrība», 3. vieta – Aivars Vancāns «ISRB
Bauska». Novusā ratiņkrēslos: 1. vieta – Jānis Jegorovs ISRB «Bauska», 2. vieta – Atāls Vajevskis «Gulbenes novada invalīdu biedrība», 3. vieta – Antons
Valainis «Preiļu novada invalīdu biedrība». Novusā
dubultspēlēs: 1. vieta – Aivars Vancāns, Jānis Jegorovs
ISRB «Bauska», 2. vieta – Raimonds Putāns, Nikolajs
Trifonovs «SOLIS PLUS», 3. vieta – Egons Brazauskis, Raimods Smalkais ISRB «Bauska».

Preiļu novada invalīdu biedrība izsaka pateicību
sadarbības partneriem: Preiļu novada Kultūras centram
par viesmīlīgajām telpām, sacensību galvenajam tiesnesim L. Valdonim ar saviem palīgiem N. Djubinu
un R. Žiharu par raito sacensību norisi, Preiļu novada
Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītājai
L. Gžibovskai ar komandu par garšīgajām uzkodām
un spēļu iemūžināšanu bildēs, Preiļu novada BJSS,
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai un Preiļu novada
jauniešu centram «Četri» par iedotajiem novusa galdiem veiksmīgai sacensību norisei.
«Preiļu novada atklātās sporta spēles cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām» notika Eiropas Sociālā fonda
SAM 9.2.4.2/16/I/078 projekta «Pasākumi Preiļu
novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei» ietvaros.

Preiļu novada 2019. gada
volejbola čempionāta

30. novembrī Preiļu BJSS sporta zālē norisināsies
Preiļu novada 2019. gada volejbola čempionāts.
Sacensību sākums plkst. 10.00.
Apliecinājumus par komandu piedalīšanos jāiesniedz līdz 25. novembrim pa tālr. 29556446 vai elektroniski leonids.valdonis@preili.lv. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz sacensību vietā 30. novembrī līdz
plkst. 10.00.

Preiļu novada ziemas čempionāts
vieglatlētikā

7. decembrī Preiļu 2. vidusskolas vieglatlētikas
manēžā notiks Preiļu novada atklātais čempionāts
vieglatlētikā telpās. Interesentus aicinām iepazīties ar
nolikumu un savlaicīgi pieteikties. Nolikums atrodams
www.preili.lv. Tiekamies 7. decembrī!
Informāciju sagatavoja Jolanta Upeniece, Leonīds
Valdonis, Preiļu novada Invalīdu biedība
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Ziemassvētku tirgus

notiks Preiļos, Raiņa bulvārī,
7. decembrī no pulksten 12.00 līdz 16.00.
Informācija tirgotājiem pa tālruni 26636243.

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
3. decembrī plkst. 10.00 rīko bezmaksas semināru
«9 soļi personīgā zīmola izveidē»

Semināru vada Ilze Rassa, komunikācijas arhitekte un personīgā
zīmola meistare. Seminārs notiks Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā) Preiļos.
Pieteikšanās semināram pa tālruni 26636243.

«Dvēseļu putenis» fotogrāfijās

Līdz 7. decembrim Preiļu galvenajā bibliotēkā apskatāma
vēsturiskajai kara drāmai «Dvēseļu putenis» īpaši veltīta Preiļu
fotogrāfes Sanitas Ievas Sparānes fotogrāfiju izstāde «Lai Top
«Dvēseļu putenis» Preiļos».
Izstāde atspoguļo filmēšanas procesu. Tāpat arī izstādē būs
aplūkojamas aizkadru epizodes no filmas uzņemšanas.

Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde

Līdz 24. decembrim Preiļu kultūras nama izstāžu zālē apskatāma Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde «Ceļš».
Izstādi organizē Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs.

Kultūras centra pasākumi decembrī

d 1. decembrī plkst. 15.00 Preiļu KN koncerts «Maigs ziemas
pieskāriens» – gaišas, akadēmiskās un populārās mūzikas melodijas
jaunā vēl nedzirdētā skanējumā. Sabīne Krilova (mecosoprāns), Madara
Kalniņa (klavieres), Zane Pakalne (vijole), Aija Linde (alts), Elīza
Sestule (čells), Uģis Upenieks (sitamie instrumenti). Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cenas: EUR
5, 7. Skolēniem un senioriem biļešu cena – EUR 3
d 6. decembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Makšķernieku stāstu vakars.
Ieeja – brīva
d 7. decembrī Preiļu pilsētas Svētku laukumā: plkst. 12.00–16.00
Ziemassvētku tirdziņš, plkst. 15.00 egles iedegšana «Svētku egles atslēdziņas»
d 7. decembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Jefima Šifrina solo koncerts
«ŠIFRINISMI». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cenas – EUR 20, 22, 24
d 19. decembrī plkst. 11.00 Pelēču KN Ziemassvētku pasākums
bērniem «Rūķu piedzīvojumi Ziemas mežā» – par jautrām rotaļām,
dziesmām un dejām Ziemas mežā gadās rūķu saime un Pelēču pamatskolas grupiņas, «Taurenīši» un «Bitītes»
d 21. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju kopas «Gaida»
Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva
d 23. decembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas un Preiļu
pagasta pārvaldes pirmsskolas vecuma bērnu eglīte «Ziemassvētki
mostas tavā sirsniņā». Ieeja ar ielūgumiem
d 25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju kopu «Dancari» un
«Talderi» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva
d 26. decembrī plkst. 19.00 Pelēču KN Ziemassvētku koncerts
«Ziemassvētki rūķu zemē». Piedalās: pašmāju rūķi un viesi no dažādiem
rūķu ciemiem. Vakara turpinājumā groziņballe kopā ar Aldi Kisi.
Galdiņus rezervējam pa telefonu 20499496. Ieeja – brīva
d 27. decembrī plkst. 20.00 Saunas TN Vecgada koncertkarnevāls «… un atkal gads ir aizvadīts». Spēlē Inga un Normunds. Biļešu
cena – EUR 3
d 28. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA LIELĀ BALLE
««Cabaret» nakts pieskāriens». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN.
Biļešu cenas: bez galdiņa rezervēšanas – EUR 7, ar vietas rezervēšanu
pie galdiņa – EUR 10
d 29. decembrī plkst. 12.00 Saunas TN Baltinavas teātra «Palādas»
izrāde «Ontona Zīmyssvātki». Biļešu cena – EUR 3
d 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Svētku laukumā Jaunā 2020.
gada sagaidīšana un svētku salūts
d 2020. gada 1. janvārī plkst. 00.30 Preiļu KN Gadu mijas balle.
Spēlē grupa «Aimāri». Biļešu cena – EUR 5
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

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

