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Preiļu novada domes apbalvojumus
pasniegs pavasarī

Preiļu novada pašvaldība informē, ka, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kā arī nepieciešamību koriģēt Preiļu
novada domes noteikumus «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību», lai pielāgotu tos jaunajai
situācijai apvienotajā novadā, iedzīvotāju pieteikšana apbalvojumiem un Preiļu novada domes apbalvojumu pasniegšana tiek
pārcelta uz 2022. gada pavasari.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības
vietnē www.preili.lv, sociālajos tīklos vai informatīvajā izdevumā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits
reģionālajā vizītē apmeklē Preiļus

Preiļu novada domes deputāta
Aigara Zīmeļa vietā deputāta pienākumus
sāk pildīt Juris Vucāns

26. augusta Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums
pirms termiņa izbeigt Preiļu novada domes deputāta Aigara Zīmeļa
pilnvaras līdz ar A. Zīmeļa apstiprināšanu novada pašvaldības izpilddirektora amatā.
Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2021. gada
19. augusta sēdes protokolu Nr. 10
Aigara Zīmeļa vietā Preiļu novada
domes deputāta pienākumus sāk
pildīt Juris Vucāns no saraksta APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā
partija «Latvijas Reģionu Apvienība», Jaunā konservatīvā partija.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Aigara Zīmeļa 2021. gada
13. augusta iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka deputāta pilnvaras
izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par
deputāta pilnvaru izbeigšanos līdz ar deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, savukārt likuma ceturtā daļa
nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
sakarā ar deputāta iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

Preiļu novada Labklājības
pārvaldes direktores amatā apstiprināta
Sandra Sprindža

26. augusta domes sēdē vienbalsīgi tika nolemts Preiļu novada
Labklājības pārvaldes direktores
amatā apstiprināt Sandru Sprindžu.
Iepriekš ar Preiļu novada domes
ārkārtas sēdes lēmumu no Labklājības pārvaldes vadītāja amata tika
atbrīvots deputāts Lauris Pastars, un
pašvaldība attiecīgi no 13. augusta
līdz 23. augustam izsludināja atklātu
konkursu uz vakanto vietu. Kopumā
uz Labklājības pārvaldes direktora
amatu tika saņemti trīs pretendentu
pieteikumi, kurus izvērtēja komisija
piecu locekļu sastāvā. Izskatot pieteikumu atbilstību amata prasībām,
konkursa otrajā kārtā pozicionējās
divi kandidāti. Pēc pretendentu vērtēšanas protokola uz Preiļu novada
Labklājības pārvaldes direktora amatu tika virzīta Sandra Sprindža.
Sandrai Sprindžai ir iegūta profesionālā augstākā izglītība sociālajā
darbā ar specializāciju sociālajā pedagoģijā un sociālās palīdzības organizēšanā. Ieguvusi vairāk nekā 15 gadu pieredzi vadot bijušā Riebiņu
novada sociālo dienestu. Ar ieinteresētību un patiku iesaistījusies sociāla
darba koordinēšanā, sekmīgi iniciējusi un realizējusi dažādus projektus
jomas attīstībai novadā. Savas prasmes un zināšanas regulāri papildina
ar sociālo darbu saistītos kursos un semināros. Sandra Sprindža sevi
pozicionē kā komunikablu, sabiedrisku personību, kura ir ieinteresēta
godprātīgi un rūpīgi strādāt labklājības vadošajā darbā.
Sandra Sprindža darbu Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājas amatā uzsāka šī gada 1. septembrī. Lai veiksmīgs un produktīvs
jaunais darba cēliens!
Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

16. septembrī Preiļus reģionālajā vizītē apmeklēja satiksmes
ministrs Tālis Linkaits. Preiļu
novada pašvaldībā ministrs tikās
ar Preiļu novada priekšsēdētāju
Āriju Vucānu, priekšsēdētāja otro vietnieku Anitu Brakovsku,
izpilddirektoru Aigaru Zīmeli,
domes deputātu Jāzepu Ivanānu,
lai pārrunātu satiksmes infrastruktūras aktuālākos jautājumus
un savstarpējo sadarbību ceļu
sakārtošanas jomā.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits pauda, ka pēdējos gados Latvijas reģionā ir izdevies sakārtot
daudzus ceļa posmus, tādējādi sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā ir atjaunoti vairāki gan
reģionālās, gan vietējās nozīmes
autoceļi, tajā skaitā Preiļu novadā
P63 ceļš Līvāni – Preiļi un P58 ceļš
Viļāni – Preiļi – Špoģi.
Jaunajā Preiļu novadā šobrīd ir
aptuveni 900 km autoceļi, no kuriem nepilni 700 km ir grants seguma ceļi. Lielākajai daļai ceļu nepieciešami virsējā grants seguma
atjaunošanas darbi.
Priekšsēdētāja otrais vietnieks
Anita Brakovska uzsvēra, ka tuvākajā laikā būtiski būtu uzsākt darbu V682 ceļa posmā, jo nokļūšana
no Rožkalnu pagasta uz jaunā
novada administratīvo centru ir

apgrūtināta. Pārrunās ar novada
vadību, satiksmes ministrs atzina,
ka no katra pagasta centra jābūt
cietā seguma ceļam līdz esošā
novada centram, lai veicinātu centralizāciju, mobilitāti un teritorijas
attīstību.
Jāpiebilst, ka Preiļu novadā
šogad ceļu atjaunošana notiek pieciem autoceļu posmiem. Vizītes
noslēgumā ministrs kopā ar novada
vadību aplūkoja un novērtēja atjaunoto tiltu uz pārbūvētā P63 valsts
autoceļa Līvāni – Preiļi.
Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības
mājaslapas satura redaktore

28. un 29. augustā Aglona svinēja savus pirmos pagasta svētkus, aicinot iedzīvotājus uz dažādiem pasākumiem.
Svētkus atklāja jautrās sacensības «Kameņecas vabaļa i Kameņecas voguls» – skrējiens pa Tartakas upi Kameņecā, kurām sekoja
velo-foto orientēšanās sacensības
«Ar veļiku pa Aglyunu». Pieaugušo trase bija gana sarežģīta, ik
pa laikam nolija stipras lietusgāzes,
taču tas netraucēja velomīļiem
veiksmīgi sasniegt finišu. Savukārt
mazajiem agloniešiem tika izveidota īpaša šķēršļu josla. Vakarā
Cirīša ezera pludmalē tika izveidota peldošā skatuve, kur notika
balvu pasniegšana visu sacensību
dalībniekiem, bet klātesošos sveica
Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs
Aivars Rivars. Svētku turpinājumā
izskanēja mūziķa Mārtiņa Stroda
solo koncerts un Daugavpils «Fire
Show Studio» ugunsšovs ar pārsteigumu – krāšņu salūtu.
Svētku otrajā dienā iedzīvotāji
pulcējās pie Aglonas Kultūras
centra uz grupas «Sestā jūdze» 20
gadu jubilejas koncertu «Es iemīlēšos Tevī». Romantisko dziesmu
koncertu vadīja Latvijas Nacionā-

lā teātra dziedošais aktieris Juris
Hiršs. Koncerta īpašā viese – leģendārās grupas «Čikāgas piecīši»
oriģinālā sastāva dalībniece Lorija
Vuda – Cinkusa izpildīja vairākas
visiem zināmas dziesmas. Skatītājiem tika piedāvāts baudīt godalgoto rabarberu vīnu no «Abavas vīna
darītavas» un mieloties ar lieliskā
restorāna «Hercogs» uzkodām.
Aglonas pagasta pirmie svētki

izdevās sportiski, jautri, ģimeniski
un muzikāli. Kā norādīja pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Rivars:
«Nekas nav nemainīgs. Šogad svinam pirmos Aglonas pagasta svētkus un mums aizvien ir jaunas
idejas un jauni mērķi.» Lai viss
izdodas arī turpmāk!
Tatjana Komare,
Aglonas pagasta sabiedrisko
attiecību speciāliste

Izskanējuši pirmie Aglonas pagasta svētki
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Izveidota Preiļu novada
pašvaldības Vēlēšanu komisija

26. augustā kārtējās domes sēdes laikā tika izveidota
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija septiņu cilvēku
sastāvā. Domes deputāti vienbalsīgi Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja amatā apstiprināja Aiju Bitinas. Par katru
potenciālo vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu tika balsots
atsevišķi un rezultātā, ar balsu vairākumu, amatā tika apstiprināta Žaneta Beča, Aldis Buks, Inga Proma, Anita Rumpe,
Antra Meluškāne un Lidija Šatilova.
Kopumā uz Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas
darbu pieteicās 13 kandidāti, no kuriem novada domes deputāts
Ārijs Vucāns vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatā virzīja
Aiju Bitinas. No atlikušajiem 12 kandidātiem, viens kandidāts
atsauca savu kandidatūru. Viens iesniedza nekorektu pieteikumu,
par ko tika informēts, bet neuzklausīja lūgumu veikt korekcijas.
Kopsummā uz novada domes vēlēšanu komisijas locekļa amatu
pretendēja 10 personas.
Jau iepriekš tika minēts, ka dome pieņēma lēmums izveidot
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju septiņu cilvēku
sastāvā. Kandidātu pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2021.
gada 9. augustam. Paziņojums par iespēju pieteikties uz minētās
komisijas darbu tika izvietots novada pašvaldības ēkā, Riebiņu
apvienības, Vārkavas apvienības pārvalžu ēkās, kā arī novada
pašvaldības un apvienības pārvalžu mājaslapās.
Atbilstoši Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumam, vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem
ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai
iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas vai attiecīgās pašvaldības domes deputāts. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus
vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī
katram attiecīgās domes deputātam, vai ne mazāk kā desmit balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem – vēlētāju grupai.
Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

Preiļos, Panevēžā
un Grodņā norisinājušies
muzeju ielas festivāli

Preiļu pašvaldība kopā ar Panevēžas novadpētniecības
muzeju un Grodņas reliģijas vēstures muzeju turpina projekta «Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību» aktivitātes. Šīs vasaras
noslēgumā un rudens sākumā Preiļos, Panevēžā un Grodņā
notika muzeju ielas festivāli.
Preiļos muzeju festivālu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs rīkoja sadarbībā ar Kultūras centru pilsētas svētku laikā
21. augustā un to ar savu klātbūtni kuplināja Panevēžas novadpētniecības muzeja kolektīvs un folkloras kopa «Raskila».
Savukārt 4. septembrī pilsētas svētku laikā muzeju ielas festivāls norisinājās arī Panevēžā. Uz šo pasākumu devās Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvs ar izglītojošo
programmu un Preiļu novada Kultūras centra folkloras kopas
«Rūtoj» dalībnieces. Būtiski bija ne tikai svētki, bet arī pieredzes
apmaiņa. Panevēžas muzeja direktors Dr. Arūnas Astramskas
novadīja īsu ekskursiju pa muzejam tuvāko pilsētas apkaimi.
Muzeja speciālisti apmeklēja arī Panevēžas leļļu teātri uz riteņiem, kur iepazinās ar aizraujošo leļļu mākslu. Līdzīgi kā Preiļu
muzejs, arī Panevēžas muzejs ir izvietots vairākās ēkās, no tām
divas nesen ir atjaunotas un tajās šobrīd ir apskatāmas jaunas
ekspozīcijas. Muzeja speciālisti dalījās pieredzē gan ekspozīciju
izveidē, gan izglītojošo programmu izstrādē un vadīšanā, par
savu darbu pastāstīja arī muzejā strādājošie koka un metāla
priekšmetu restauratori.
Muzeju ielas festivālā Panevēžā Preiļu muzeja speciālisti
piedāvāja radošās darbnīcas – iespēju izgatavot grāmatzīmi,
iedvesmojoties no Latgales košajiem cimdiem. Ar jautru un
aktīvu priekšnesumu klātesošos priecēja «Rūtoj» meitenes, tāpat
bija iespēja nofotografēties un uzdejot ar Preiļu simbolu –
kraukli. Paldies Preiļu novada Kultūras centram par atbalstu
brauciena nodrošināšanā.
Projekta ENI-LLB-1-244 «Pārrobežu vēstures un kultūras
mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību» /
Museum 2020 mērķis ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu
un radīt nosacījumus, lai nodrošinātu arvien lielāku tūristu un
apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā. Projekta budžets
ir 367 864,64 EUR, no tiem ES finansējums – 331 078,17 EUR.
Projekta īstenošanas periods no 2020. gada 1. jūnija līdz 2022.
gada 31. maijam.
Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu
novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai
atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste
vēstures jautājumos Ilona Vilcāne

2021. gada septembris

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Gints Kaminskis viesojas Preiļu novadā

10. septembrī Preiļu novadu
reģionālajā vizītē apmeklēja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
priekšsēdis Gints Kaminskis. Vizītē
piedalījās LPS ģenerālsekretāre
Mudīte Priede un padomniece komunikācijas jautājumos Ella Pētermane, kā arī 13. Saeimas deputāts
Aldis Adamovičs.
Preiļu novada pašvaldībā priekšsēdis tikās ar novada vadību un deputātiem, lai pārrunātu turpmākos novada attīstības plānus, uzklausītu pieredzi
un apmainītos ar viedokļiem par darbu
jaunajā, apvienotajā Preiļu novadā
pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Sarunas tēmas bija saistītas ar administratīvi teritoriālās reformas ietekmi
uz pašvaldības darbu, izglītību, uzņēmējdarbību un sociālo jomu. Vizītes laikā tika pārrunātas Preiļu novada pašvaldības teritorijā esošo ceļu problēmas
un iespējamie problēmrisinājumi.
Gints Kaminskis dalījās profesionālā un tehniskā izklāstījumā par
pašvaldībām aktuālajām tēmām. Izvērtējot līdzšinējo LPS sadarbību ar
Preiļiem, priekšsēdis pozitīvi uzteica
lielo aktivitāti un atsaucību, kas vērsta
uz ārējo sakaru sekmēšanu ar ārvalstīm. Sarunas laikā tika iezīmēti veidi,
kā turpmāk stiprināt sadarbību kopīgu
mērķu sasniegšanai. Lai vienlīdzīgi
tiktu sekmēta pašvaldību attīstība un
iedzīvotāji neturpinātu intensīvi pamest
novada teritoriju, priekšsēdētājs Ārijs
Vucāns rosināja Latvijas Pašvaldību

savienībai vairāk pārstāvēt teritoriāli
attālināto pašvaldību intereses valstī.
Pēc diskusijām pašvaldībā, vizītes
turpinājumā tika apmeklēta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Preiļu Robotikas kluba vadītājs un iniciators
Juris Erts iepazīstināja ar robotikas
pulka konkurētspējīgajiem rezultātiem,
kā arī ar perspektīvajiem attīstības plāniem. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa viesiem
izrādīja skolas telpas un skaidroja, kā
pandēmijas režisēto situāciju ir pārvarējusi skola un, cik veiksmīgi mācību process ir uzsākts šobrīd.
Dienas otrajā pusē Latvijas Pašvaldību savienības delegācija apmeklēja
Sociālās aprūpes centru «Vārkava»
Lidijas Krasnais vadībā. Apskatīja un

novērtēja Vārkavas muižas pils un
parka dabisko šarmu. Paldies arī Renāram Raguckim par iespēju aplūkot
moderno saimniecību SIA «IRGK
Serviss», kas attīsta novada vadošāko,
stabilāko uzņēmējdarbības veidu –
lauksaimniecību.
Vizītes izskaņā priekšsēdētājs
Ārijs Vucāns atklāja piedzīvojumu
skrējienu «Vārkavas bezceļi 2021».
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis nodeva motivācijas un uzmundrinājuma vārdus
skrējiena dalībniekiem, pateicās par
iespēju iepazīties ar viesmīlīgo Preiļu
novadu un tā jauno vadību.
Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības
mājaslapas satura redaktore

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa
«Mēs Krištobiem» Stabulnieku pagastā realizējusi projektu «Krištobu kapsētas labiekārtošana», kas
tika iesniegts Mazo grantu projektu
konkursam «Iedzīvotāji veido savu
vidi» papildkārtai Riebiņu novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā.
Projekta mērķis bija labiekārtot
Stabulnieku pagasta Krištobu kapsētu: atjaunot kapu vārtus un uzstādīt
jaunu zvanu, tādējādi uzlabojot lauku
dzīves telpas kvalitāti, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. Piederīgie, kas pārzina sava laika kapu vēsturi, apgalvoja, ka vecie vārti izbūvēti pagājušā
gadsimta astoņdesmito gadu beigās.
Laika zobs tos manāmi ietekmējis, tie
bija nevienmērīgi, ar nodrupušu materiālu un grūti aizverami.
Vārtu atjaunošanu veica SIA «Preiļu
Celtnieks», kas veiksmīgi realizējis
labiekārtošanas darbus gan citās Stabulnieku pagasta kapsētās, gan plašākā apkārtnē. Projekta rezultātā tika
atjaunoti 2 vārtu stabi no ķieģeļiem un
2 esošās tērauda vārtu vērtnes. Papildus

tika uzstādīts jauns kapu zvans, kuru
kapsētai ziedoja piederīgie, un tas atgādāts no Melnkalnes. Ņemot vērā esošo
situāciju un izmaksu straujo kāpumu
visās sfērās, jo īpaši būvniecībā, arī šī
projekta kopējās izmaksas palielinājās,
nekā sākotnēji tika plānots. Kopējās
projekta izmaksas sasniedza 3100.30
EUR, no tiem pašvaldības finansējums
bija 500.00 EUR apmērā.

Projekta realizētāji plāno vārtu iesvētīšanu šoruden tradicionālā Svecīšu vakara laikā.
Turpinot ziedojumu vākšanu, Krištobu kapsētā apbedīto piederīgos aicinām būt atsaucīgiem un sazināties ar
IG «Mēs Krištobiem» pārstāvjiem,
tālr. 29424498 (Gunārs), tālr. 29421309
(Jāzeps) vai klātienē Stabulnieku pagasta pārvaldē.

Krištobu kapsētā atjaunoti vārti

Spēlējam dzīvi rotaļājoties!

Riebiņu ciema iniciatīvas grupa «Dārzu ielas iedzīvotāji» šovasar realizējuši projektu «Spēlējam dzīvi
rotaļājoties!», kas tika iesniegts Mazo grantu projektu
konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» papildiekārtai Riebiņu novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2021. gadā.
Projekta mērķis bija attīstīt socializēšanās prasmes, veicināt bērnu aktīvu un radošu brīva laika pavadīšanu,
uzstādot aktivitāšu namiņu daudzdzīvokļu māju pagalmā
Dārzu ielā. Iniciatīvas grupa, realizējot projektu, nodrošināja
pilnvērtīgu socializēšanās vidi pagalma mazākajiem iedzīvotājiem – koka aktivitāšu namiņu, kurā ir iespēja gan rotaļāties, gan apgūt izglītojošu saturu jebkurā gadalaikā.
Bērni ar vecākiem namiņu labiekārtojuši saviem spēkiem un līdzekļiem, piemērojot to lomu spēlēm un citām
līdzīgām aktivitātēm, uzstādīta āra tāfele. Vislielākais
prieks bērniem bija piedalīties namiņa krāsošanas darbos,
kas izvērtās par jautru, taču atbildīgu un pieredzes bagātu
vakara pasākumu pagalmā.
Kopējās projekta izmaksas – 927.38 EUR, no kurām
25% ir iedzīvotāju līdzfinansējums. Pateicamies ģimenēm,
kas finansiāli atbalstīja projekta realizāciju!
IG «Dārzu ielas iedzīvotāji»
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Piešķirti papildus līdzekļi Preiļu novada pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu darba algu paaugstināšanai

9. septembra Preiļu novada domes ārkārtas
sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums piešķirt
papildus līdzekļus par kopējo summu 7879,17 EUR
līdz ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma paaugstināšanu no 2021. gada septembra
līdz gada beigām.
Līdzekļi paredzēti no pašvaldības budžeta 2021.
gadam šādām sadaļām: Preiļu pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem 5086,97 EUR no papildus ieņēmumiem līdz ar īstenoto vasaras brīvlaika nodarbinātības pasākumu; Riebiņu apvienības pārvaldes izglītības iestāžu pedagogiem 1910,20 EUR no Galēnu
pamatskolas darba algu sadaļas rezerves un Aglonas
apvienības pārvaldes izglītības iestāžu pedagogiem
882,00 EUR no Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas budžeta sadaļas.

Vārkavas apvienības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums tiks paaugstināts
no izglītības iestādes budžeta rezerves, tādēļ papildus
līdzekļi nav nepieciešami.
Lēmums pieņemts pamatojoties uz likumu «Par
pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 4. punktu, un
Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem
Nr. 445 «Pedagogu darba samaksas noteikumi», kuru
grozījumi stājas spēkā no 2021. gada 1. septembra, ar
kuriem pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem
tika noteikta darba algas likme 872,00 EUR mēnesī.
Līdz ar to, līdz gada beigām nepieciešami papildus
līdzekļi 7879,17 EUR apmērā. Ņemot vērā, ka pašvaldības 2021. gada budžetā šādi līdzekļi algām netika
paredzēti, šai pozīcijai ir iespēja izmantot 2021. gada
budžetā citiem mērķiem paredzētos līdzekļus, kas
netika izmantoti.

26. augusta Preiļu novada domes sēdē pieņemts
lēmums deleģēt darbam Preiļu novada pašvaldības
izglītības iestāžu padomēs novada domes pārstāvjus.
Saskaņā ar pieņemto lēmumu kā izglītības iestādes
dibinātāja pārstāvji izglītības iestāžu padomēs darbosies Preiļu novada domes deputāti:
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns –
Preiļu 2. vidusskolas padomē un Preiļu novada Bērnu
un jauniešu sporta skolas padomē;
Preiļu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis – Pelēču pamatskolas padomē
un Rušonas pamatskolas padomē;
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Anita Brakovska – Aglonas bazilikas Kora
skolas padomē;
deputāts Juris Erts – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas padomē;
deputāts Raimonds Rubins – Salas pamatskolas
padomē;
deputāte Ineta Anspoka – Galēnu pamatskolas
padomē;

deputāts Lauris Pastars – Aglonas vidusskolas
padomē; deputāts Jāzeps Ivanāns – Riebiņu vidusskolas padomē;
deputāts Andris Lazdāns – Vārkavas vidusskolas padome un Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes padomē;
deputāte Nadežda Hļebnikova – Preiļu novada
pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» padomē;
deputāte Maruta Plivda – Aglonas pirmsskolas
izglītības iestādes padomē;
deputāte Ilga Pokšāne – Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» padomē;
deputāts Juris Vucāns – Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas padomē un deputāte Iveta Stare – Preiļu 1. pamatskolas padomē.
Lēmums pieņemts saskaņā ar Izglītības likuma
31. pantu, kas paredz, ka izglītības iestādes padome
ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai
profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla
institūcija un ka izglītības iestāžu padomēs var iekļaut
izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
Maija Paegle

9. septembra Preiļu novada domes ārkārtas
sēdē tika izskatīts jautājumu par SIA «Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija» kapitāldaļu sadalīšanu. Sēdes
laikā klātesošie deputāti vienbalsīgi nolēma nodot
Krāslavas novada pašvaldībai 7 (1,32 %) Aglonas novada pašvaldībai piederējušās «SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija» kapitāldaļas par kopējo
summu 6020,00 EUR, parakstot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
Līdz ar bijušā Aglonas novada pašvaldības sadalīšanu un mantas, tiesību un saistību pārdali starp
Preiļu novada pašvaldību un Krāslavas novada pašvaldību, bija nepieciešams sadalīt Aglonas novada pašvaldībai piederējušās 15 kapitāldaļas (2,73%) un daļu no
tām nodot Krāslavas novada pašvaldībai. Vienas daļas
vērtība – 860 EUR. Kapitāldaļu sadalīšana norisinās
balstoties uz iedzīvotāju skaitu. Pēc Iedzīvotāju
reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri iedzīvotāju

skaits Aglonas pagastā ir 1702 (51,72% no kopējā
Aglonas novada iedzīvotāju skaita), bet Grāveru,
Šķeltovas un Kastuļinas pagastos kopā iedzīvotāju
skaits ir 1589 (48,28 % no kopējā Aglonas novada
iedzīvotāju skaita).
Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma» pārejas
noteikumu 6. punktu, MK 2020. gada 10. novembra
noteikumu Nr. 671 «Pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas»
9. punktu, 10. punktu un 13. punktu. Preiļu novada
pašvaldībai no «SIA Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija» 15 kapitāldaļām tiek iedalītas 8 (1,42 %), kuru kopējā summa
ir 6880,00 EUR.
Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības mājaslapas
satura redaktore

Deputāti darbosies Preiļu novada izglītības
iestāžu padomēs kā dibinātāja pārstāvji

Sadalītas bijušā Aglonas novada pašvaldības
SIA «Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija» kapitāldaļas

2021. gada septembris

Šī gada 2. oktobrī Raiņa bulvārī, Preiļos
no plkst. 9.00 – 14.00
notiks Miķeļdienas dižtiRgus,
ko rīko Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs
sadarbībā ar Preiļu novada kultūras centru.
Informācija par tirgus norisi un pieteikšanos www.preili.lv.
Pieteikšanās tirgotājiem līdz 29. septembrim.

Preiļu parkā notiek dīķu un kanālu tīrīšana

Šī gada septembrī turpinās Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves
1. kārtas būvdarbi Preiļu parka posmā. Lai varētu veikt ūdenstilpes
tīrīšanu posmā no Mehanizatoru ielas līdz Lielajam dīķim, parka
kanālos un dīķos ir pazemināts ūdens līmenis un notiek dūņu izcelšana. Darbus veic būvuzņēmums SIA «Bauskas meliorācija».
Līdz šim vasarā jau tika iztīrīta apaudze (krūmi un mazvērtīgie
pašizsējas koki) joslā no Mehanizatoru ielas līdz Saltupei (pretī pirmsskolas izglītības iestādei), kā arī posmā no Mehanizatoru ielas līdz
pils caurtekai (pretī Preiļu pilij upītes otrā krastā). Izmantojot speciālo
tehniku, jau uzsākta dūņu un sanesumu izcelšana no kanāla pretī pilij,
šie darbi turpināsies arī tālākā posmā līdz Lielajam dīķim.
20. septembrī Preiļos ieradās Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda («Foundation for Peatland Restoration and Conservation»)
vides eksperti, lai novērtētu, kā darbi ietekmē Preiļu parkā mītošo abinieku
stāvokli. Tika atzīts, ka darbu veikšanai izvēlētais laiks ir izdevīgs, jo abinieki jau ir pametuši ūdeni un devušies uz savām ziemošanas vietām uz
sauszemes. Vēlāk, izmantojot no ūdens izceltās dūņas un kokus, plānots
krastā izveidot mākslīgās abinieku ziemošanas mājiņas.
Darbiem seko līdzi arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciālisti. Pretī pilij kanāls 20. gs. otrā pusē un pēdējos gadu desmitos
ir ļoti piegružots ar sadzīves atkritumiem un būvgružiem. Par spīti
tam, darbu laikā ir izdevies izcelt ar Preiļu pilī 20. gs. pirmajā pusē
izvietoto lauksaimniecības skolu un, iespējams, muižas laiku saistītus
priekšmetus – pamatā krāsns podiņu lauskas. Nolaižot ūdens līmeni,
blakus vecajai kungu mājai ir atsedzies arī parka vēsturiskais arkveida
tiltiņš, kas mūrēts no sarkanajiem ķieģeļiem.
Darbu laikā iespējami īslaicīgi satiksmes un gājēju kustības ierobežojumi posmā pie pils un uz Mehanizatoru ielas. Iedzīvotājus aicinām
būt saprotošiem, atvainojiet par sagādātajām neērtībām!
Vēsturiski ūdens līmenis Preiļu parka dīķos un kanālos bija zemāks,
savukārt paši dīķi un kanāli – dziļāki. Šobrīd ūdens līmenis ilgstošu laika
posmu ir bijis paaugstināts, ir notikusi organisko vielu uzkrāšanās un dīķu
un kanālu aizaugšana, kas negatīvi ietekmē arī parka ūdeņu ekosistēmu.
Tāpēc darbu gaitā paredzēts sakārtot posmu gar Preiļu pili līdz Rietumu
dīķim, izbūvējot 5 caurtekas, iztīrot kanālu ~100 m posmā un padziļinot
upes gultni pie ieteces dīķī. Būtiskākais – šo darbu rezultātā tiks atjaunota
ūdens apmaiņa ar Saltupi, kas vēsturiski ir bijusi nozīmīga Preiļu parka
dīķu un kanālu sistēmas uzturēšanā, bet šobrīd ir nosprostota. Lai to
izdarītu, darbu gaitā paredzēts izveidot arī caurteku uz Mehanizatoru ielas.
Darbu rezultātā, veicinot ūdensteci caur Preiļu parka dīķiem un atjaunojot ūdensapmaiņu starp Preiļupi un Saltupi, parka ūdeņi tiks padarīti pievilcīgāki tūristiem un parka apmeklētājiem, kā arī tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi dažādām augu un dzīvnieku sugām.
Parka dīķu un kanālu pārbūves un tīrīšanas darbi tiks veikti projekta
«Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā
un Lietuvā» (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 ietvaros, ko finansē
Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. –
2020. gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās
organizācijas «Innovators valley» un «Foundation for Peatland Restoration
and Conservation», kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā
tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas
parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada
1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030
848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89
eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp
Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro. Sīkāka informācija
par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Ilona Vilcāne, projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Riebiņos darbu uzsākusi šūšanas darbnīca «ŽuuŠuj»
2021. gada vasarā Riebiņos jaunā uzņēmēja –
šuvēja Ilze Pauniņa realizējusi savu sapni par
šūšanas darbnīcas izveidi. Pavasarī Ilze startēja
Riebiņu novada domes izsludinātajā uzņēmēju
grantu konkursā, kurā guva atbalstu un finansējumu aprīkojuma iegādei. Līdz šim Ilze vairākus
gadus darbojusies mājās, pilnveidojusi savas
prasmes šujot apģērbu un piederumus saviem
ģimenes locekļiem, radiem un draugiem, līdz pieprasījums kļuvis lielāks. Ideja par savas darbnīcas
izveidi ir sen lolota. Šī projekta īstenošana ir atspēriena punkts sava biznesa oficiālai uzsākšanai, dzīvojot un strādājot tepat – Riebiņos.
Projekta mērķis bija iegādāties aprīkojumu: izšūšanas mašīnu un plauktu sistēmu šūšanas darbnīcas
«ŽuuŠuj» izveidei Riebiņos, tādējādi veicinot novada
sociālekonomisko attīstību – dažādojot uzņēmējdarbības nozares, attīstot mazo uzņēmējdarbību un radot
jaunu darbavietu.
Vienlaicīgi ar šo projekta mērķi, kas prasīja finan-
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siālu ieguldījumu, tika īstenots projekta pieteicējas
darbības mērķis ilgtermiņā – saimnieciskā darbība tika
reģistrēta oficiāli, izveidojot darbavietu un radot jaunu
zīmolu «ŽuuŠuj».
Projekta īstenošanas rezultātā jaunizveidotā darbnīca tika papildināta ar jaunu aprīkojumu – izšūšanas
mašīnu, kura sniedz plašākas iespējas izšūt tekstilā
vēlamos zīmējumus vai tekstus, un plauktu sistēmu
darbavietas labiekārtošanai un organizēšanai. Kopējās
projekta izmaksas – 2404.99 EUR, no kurām projekta
realizētājas līdzfinansējuma daļa ir 21%.
Ilze atzīst, ka šī projekta īstenošana ir atspēriena
punkts uzņēmējdarbības uzsākšanai un jaunas darbavietas radīšanai, jo Latvijas laukiem, Latgalei, jaunajam Preiļu novadam un Riebiņiem ir vajadzīgi darboties un radīt griboši cilvēki, jaunas ģimenes ar
bērniem, kas paliek, strādā un dzīvo tepat – dzimtajā
vietā. «ŽuuŠuj» darbus turpmāk varēs aplūkot un iegādāties individuāli, sociālo tīklu platformās, kā arī tuvākajos apkaimes tirdziņos.

Preiļu Novada VÇSTIS

Piedzīvojumu skrējiens «Vārkavas bezceļi 2021»

Jau 16. reizi Vārkavas sporta dzīves aktīvisti
un organizatori rīkoja piedzīvojumu skrējienu
«Vārkavas bezceļi». Šogad skrējiens notika 10. septembrī, kurā piedalījās 120 dalībnieki no Vārkavas,
Aglonas, Riebiņiem, Līvāniem, Preiļiem, Daugavpils un citām Latvijas vietām.
Kā ierasts skrējiena dalībnieki izbaudīja 6,7 km
garu distanci pa ceļiem, takām, purvu, uzartu lauku,
šķērsoja upītes un pļavas. Šogad skrējienā piedalījās
Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece
Anita Brakovska. Tāpat savus spēkus izmēģināja
Daugavpils Universitātes pārstāvji: Arvīds Barševskis,
Rita Baltere, Anna Vanaga, Olita Miglāne, Alise Griķe

un Kristīne Danilova. Ne mazāk pozitīvas emocijas
skrējiena laikā smēlās Vārkavas vidusskolas direktore
Inga Dambīte-Lazdāne, un jau pieredzējuši sportisti
un skriešanas entuziasti.
Kopvērtējumā visātrākie bija Andis Briška no
Vārkavas, kā arī Guntis Veigulis un Renārs Valdonis
no Preiļiem. No sievietēm kopvērtējumā visātrāk finišu sasniedza Natālija Krupina no Preiļiem, Ilona
Aizpuriete no Aglonas un Anastasija Leitāne no
Riebiņiem.
Foto no skrējiena: https://failiem.lv/u/9m8dqmsym
Zane Vucena,
Vārkavas apvienības pārvaldes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

2021. gada septembris

Donoru diena Preiļu Slimnīcā

29. septembrī SIA «Preiļu slimnīca» konferenču
telpā laika posmā no plkst. 8.00 līdz 12.00 būs
iespēja ziedot asinis un paveikt ļoti vērtīgu darbu
gan savai veselībai, gan līdzcilvēku dzīvībām.
Covid-19 vīrusa izplatība un ieviestie drošības pasākumi pēdējos
mēnešos ir radījuši daudz jaunu izaicinājumu visiem, tajā skaitā donoru
kustībai. Tomēr vīruss nav apturējis citas smagas saslimšanas un
nelaimes gadījumus. Arī šobrīd slimnīcās atrodas daudzi pacienti,
kuriem vajadzīga asins pārliešana. Lai glābtu šo pacientu dzīvības,
nepieciešams donoru atbalsts.
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) lūdz visus donorus – gan pastāvīgos, gan arī tos, kas vēl domā par iesaistīšanos asinsdonoru kustībā,
būt īpaši aktīviem un atsaucīgiem, lai mēs kopā varētu nodrošināt
nepieciešamo pieprasījumu pēc asins komponentiem.
Šobrīd ir ļoti gaidīti visu asinsgrupu donori.
Ja vēlies kļūt par donoru, līdzi ņem pasi vai ID karti un bankas
konta numuru. Iesaistoties asinsdonoru kustībā, ir iespēja palīdzēt
nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Viena asins deva
var izglābt ceļu satiksmes negadījumā cietušo, pacientu ar apdegumiem
un palīdzēt vēža slimniekam. Papildu informācija: www.vadc.lv/lv

Preiļos radoši, skaisti
un muzikāli noslēdzies vasaras
brīvlaiks jauniešiem

9. oktobrī Aglona gaida spiningotājus uz spiningošanas sacensībām.
Dalībnieki tiek aicināti pulcēties plkst. 8.00 pludmalē pie Aglonas vidusskolas.
Būs iespēja iznomāt laivas.
Par sacensību noteikumiem lasiet Aglonas pašvaldības vietnē www.aglona.lv
vai zvaniet pa tālr. 29910288 (Andris) vai 22375599 (Varis).

Uzsākta projekta «Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem
Covid-19 krīzes apstākļos» realizācija

Riebiņu apvienības pārvalde no 2021. gada
16. septembra līdz 2021. gada 30. decembrim
īstenos projektu «Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos» ar identifikācijas
Nr. VP2021/1-59. Riebiņu apvienības pārvalde aicina 14 – 16 gadus vecus Riebiņu, Galēnu, Sīļukalna,
Silajāņu, Rušonas un Stabulnieku jauniešus iesaistīties projektā, kas tiek īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus
jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai,
veicināt zināšanu un prasmju apguvi, piederības sajūtu
vietējai kopienai, sniegt jauniešiem iespēju socializēties un sekmēt brīvā laika pavadīšanu, tādā veidā
mazinot jauniešu psihoemeocionālās veselības riskus.
Projekta galvenās aktivitātes: karjeras konsultanta
konsultācijas, foto, video un montāžas meistarklase,
foto orientēšanās, izbraucieni ar velosipēdiem, kanoe
laivām, mācību vizīte Dabas izglītības centrā «Rāzna», pašizaugsmes treniņš, keramikas, šūšanas, rotu
darināšanas meistarklases, 3D modelēšanas un printēšanas apmācības.

Realizējot projektu, tiks veicināta 30 jauniešu
jaunu zināšanu un prasmju apguve, nodrošināta sagatavotība turpmākajām mācībām un darbam, paaugstināta pašapziņa, sekmēta jauniešu kvalitatīva brīvā
laika pavadīšana un preventīvi mazināts jauniešu psihoemocionālās veselības risks pandēmijas laikā. Ar
projekta palīdzību plānots realizēt jauniešu vajadzības – vēlme socializēties, nepalikt izolētiem, uzlabot
savas spējas un prasmes, nepazaudēt esošās zināšanas,
vēlme iedvesmoties, vairāk izprast esošās un nākotnes
iespējas, vajadzība saglabāt savu mentālo un emocionālo veselību.
Projekta organizators ir Preiļu novada Riebiņu
apvienības pārvalde, bet projekta kopējās izmaksas
ir 6535,44 EUR, kas 100% ir valsts finansējums.
Sekojiet līdzi informācijai, jo katru mēnesi tiks publicēta informācija par pieejamajām aktivitātēm.
Projekta vadītāja Sanita Kabakova

9. oktobrī Sīļukalna pagastā: Kapenieku kapsētā – 14.00, Teilānu kapsētā – 15.00, Seiļu kapsētā – 16.00, Salenieku kapsētā – 17.00, Opolos kapsētā – 17.30.
9. oktobrī Silajāņu pagastā: Červoņiku kapsētā – 14.00.
9. oktobrī Saunas pagastā: Jakušu kapsētā –
11.00, Skuteļu kapsētā – 12.00, Orīšu kapsētā – 13.00,
Smelteru kapsētā – 14.00, Betišķu kapsētā – 15.00.
16. oktobrī Silajāņu pagastā: Silajāņu kapsētā – 14.00.
16. oktobrī Stabulnieku pagastā: Stabulnieku
kapsētā – 11.00, Trūpīšu kapsētā – 12.00, Saunas Vulānu kapsētā – 13.00, Krištobu kapsētā – 14.00, BriškuBalckaru kapsētā – 15.00, Pastaru kapsētā – 16.00.
16. oktobrī Rušonas pagastā: Rutuļu kapsētā –
13.00, Antanišku kapsētā – 13.00, Kristapeņu kapsētā – 13.45, Ondzuļu kapsētā – 14.30, Eikšas kapsētā – 15.20, Žogotu kapsētā – 16.10, Eisāgu kapsētā – 17.00, Gailīšu kapsētā – 17.30.
16. oktobrī Rožkalnu pagastā: Augšmuktu kapsētā – 13.00, Strodu kapsētā – 14.00, Āpšu kapsētā –
15.00, Lazdānu kapsētā – 16.00.
16. oktobrī Saunas pagastā: Pauniņu kapsētā –
11.00, Prīkuļu kapsētā – 12.00, Lakausku kapsētā –
13.00, Aizupiešu kapsētā – 14.00, Anspoku kapsētā – 15.00.

16. oktobrī Aizkalnes pagastā: Gāgu kapsētā –
13.00, Raipoles kapsētā – 14.00, Daugaviešu kapsētā – 15.00, Jasmuižas kapsētā – 16.00, Bleidenes kapsētā – 17.00.
23. oktobrī Galēnu pagastā: Maltas Trūpu kapsētā – 13.00, Bukšinu kapsētā – 14.00, Galēnu kapsētā – 15.00.
23. oktobrī Vārkavas pagastā: Borbaļu kapsētā – 13.00, Stabuļnīku kapsētā – 14.00, Pilišķu kapsētā – 15.00.
23. oktobrī Pelēču pagastā: Solkas kapsētā –
11.00, Vecuma kapsētā – 11.40, Krasnagorkas kapsētā – 12.20, Gornijašu kapsētā – 13.10, Bramaņu
kapsētā – 14.10, Džeriņu kapsētā – 15.00, Pelēču
kapsētā – 16.00.
23. oktobrī Preiļu pilsētā: JAUNAJĀ kapsētā –
15.00, LIELAJĀ kapsētā – 17.00.
24. oktobrī Preiļu pagastā: Ribuļu kapsētā –
12.00, Seiļu kapsētā – 13.00, Pupāju kapsētā – 14.00,
Ivdrīšu kapsētā – 15.00, Dzeņu kapsētā – 16.30,
Šoldru kapsētā –17.30.
30. oktobrī Upmalas pagastā: Vanagu kapsētā – 13.30, Vārkavas kapsētā – 15.00.
30. oktobrī Riebiņu pagastā: Petravsku kapsētā – 13.00, Sprindžu kapsētā – 13.45, Sila kapsētā –
14.30, Kokoriešu kapsētā – 15.30, Baibu kapsētā –
16.15, Riebiņu kapsētā – 17.00.

Svecīšu dienas novada kapsētās
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Vasaras izskaņā, 30. augustā Preiļos norisinājās sportiska, aktīva,
radoša un muzikāla diena «Starp vasaru un rudeni». Visas dienas
garumā norisinājās dažādas aktivitātes gan jauniešiem, gan ģimenēm
ar bērniem, gan visiem citiem interesentiem.
Preiļu parka pludmalē no paša rīta norisinājās pludmales volejbola
turnīrs, kurā piedalījās 10 komandas. Sportot gribētāju gan bija vairāk,
taču drošības ierobežojumu dēļ maksimālais dalībnieku skaits bija ierobežots. Spraigā un aktīvā konkurencē tika noskaidroti uzvarētāji:
1. vieta komandai «Dzirnavas» (Mareks Malinovskis, Edgars Malinovskis), 2. vieta komandai «Mareks/Edgars» (Mareks Meženiks, Edgars
Ignatāns), bet 3. vieta komandai «Nodokļu nemaksātāji» (Andis Briška,
Sandis Rudzāts). Paldies pārējām komandām par piedalīšanos un
lieliskām spēlēm, kā arī sacensību tiesnesim Rolandam Naglim un
pludmales kafejnīcai «Pampūkas». Bildes no volejbola pieejamas:
https://failiem.lv/u/5evsxtpkz#/
Gan lielāki, gan mazāki apmeklētāji pa dienu pludmalē varēja iegūt
arī skaistus hennas tetovējumus, kurus veidoja meistare Arina Zvaigzne.
Bildes no Hennas pieejamas: https://failiem.lv/u/n74ska8sj
Savukārt pie Jauniešu centra «ČETRI» šajā vasaras izskaņas dienā
norisinājās radošo prasmju apguves darbnīca – sapņu ķērāju meistarklase,
kuru vadīja radoša personība Guna Egle. Visiem dalībniekiem ļoti patika
gan sapņu ķērāju veidošanas process, gan skaistais darba rezultāts.
Visiem izdevās krāsaini, koši, radoši un interesanti sapņu ķērāji. Foto
no sapņu ķērāju meistarklases: https://failiem.lv/u/5k6nmmwnr
Dienas noslēgumā Preiļos, Svētku laukumā izskanēja brīnišķīgs
muzikāls sveiciens aizejošai vasarai no diviem radošiem mūziķu tandēmiem: Rūtas Dūdumas Ķirses un Jāņa Ķirša, kā arī Antras Stafeckas un
Jāņa Čubara. Foto no vakara pieejamas: https://failiem.lv/u/4dkdj8grn
Paldies par sadarbību Preiļu novada Kultūras centram un citiem
sadarbības partneriem, paldies aktivitāšu dalībniekiem un apmeklētājiem,
kopā visas dienas garumā aktivitātēs piedalījās vairāk kā 250 dalībnieki.
Lai visiem veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!
Aktivitātes norisinājās projekta «Vienam – ātrāk, kopā – tālāk!» ietvaros.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Jauniešu centrs «ČETRI»

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

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

