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Aicinām pieteikt
kandidātus Preiļu novada domes
apbalvojumu saņemšanai

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesniegt priekšlikumus Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai iedzīvotājiem sakarā ar Latvijas Republikas
Proklamēšanas 102. gadadienu.
Atbilstoši noteikumiem iesniegumus ar ierosinājumiem apbalvošanai Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā var iesniegt līdz 15. oktobrim. Apbalvošanai var ieteikt gan
fiziskas, gan juridiskas personas, gan kolektīvus, kuriem ir ilggadēji
nopelni Preiļu novada attīstībā vai kuri ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē.
Iesniegumā jānorāda:
• apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nopelnu apraksts,
tālrunis,
• apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, nopelnu apraksts, vadītāja vārds
un uzvārds, tālrunis,
• apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja
vārds un uzvārds, tālrunis, kolektīva vispusīgs nopelnu apraksts.
Iesniegtos ierosinājumus deputāti izskatīs domes sēdē, lemjot
par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi. Apbalvojumi iedzīvotājiem
tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
Preiļos.
Preiļu novada domes noteikumi «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību» skatāmi www.preili.lv, sadaļā
«Domes noteikumi».
Novērtēsim labi padarītu darbu!
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprināts detālplānojums
Preiļu pilsētas centra teritorijai

Balstoties uz aptaujas rezultātu apkopojumu par Preiļu pilsētas
centra vizuālo izskatu un attīstību, tika uzsākta detālplānojuma
izstrāde saskaņā ar Preiļu novada domes 27.02.2019. pieņemto
lēmumu «Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Preiļu pilsētas
centra teritorijai» (protokols Nr. 2, 29. §).
Tā izstrāde veikta atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam
(2011), Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 «Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem» (turpmāk
tekstā – MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628), Preiļu novada teritorijas
plānojumam 2016.–2031.gadam /ar 2018.gada grozījumiem (turpmāk
tekstā – Preiļu novada TP) un Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/09 «Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.– 2031.
gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa» un Preiļu novada attīstības programmai
2018.–2024. gadam (apstiprināta 2017. gada 28. decembrī). Detālplānojuma izstrādē ievēroti MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628, kā arī
darba uzdevumā noteiktās prasības attiecībā uz detālplānojuma saturu
un izstrādes kārtību. Tas sastāv no trijām savstarpēji saistītām daļām:
Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un Grafiskās daļas ar vizualizācijām.
Detālplānojuma izstrādes ietvaros sagatavots sējums «Pārskats par
detālplānojuma izstrādi», kurā ietverta visa ar tā izstrādi saistītā dokumentācija. Izstrādes procesa gaitā ir saņemti institūciju nosacījumi, tika
saņemti atzinumi un nodrošināta sabiedrības līdzdalība, organizējot
detālplānojuma publisko apspriešanu 19.12.2019. Preiļu novada dome pieņēma lēmumu «Par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai» (protokols Nr.19, 20. §), kurā tika noteikts publiskās apspriešanas termiņš no
2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 3. februārim. 2020. gada 22. janvārī plkst. 17.00 Preiļos, Raiņa bulvārī 19 tika organizēta detālplānojuma
apspriešanas sanāksme.
Ar detālplānojuma projektu varēja iepazīties Preiļu novada domē,
Raiņa bulvārī 19, kā arī projekta dokumentācija bija pieejama interneta
vietnē www.preili.lv un www.geolatvija.lv .
Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi ir apkopoti
«Pārskatā par detālplānojuma izstrādi» (skatīt pie detālplānojuma dokumentiem).
Preiļu novada dome 27.08.2020. domes sēdē pieņēma lēmumu «Par
detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai apstiprināšanu» (protokola Nr. 15, 22.§).
Detālplānojuma materiāli ir pieejami www.preili.lv un www.geolatvija.lv.
Sanita Meļko,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietniece

Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas ainavu
glezniecībā iegūst Agra Ritiņa

Šī gada 19. septembrī jau sesto gadu pēc kārtas
Preiļos tika pasniegta Jāzepa Pīgožņa balva
Latvijas ainavu glezniecībā. Šogad Jāņa Strupuļa
veidoto laureāta medaļu, Zelta diplomu un Preiļu
novada domes piešķirto naudas balvu 3000 eiro
par darbu «Otrie Ziemassvētki» saņēma māksliniece Agra Ritiņa. Balvu pasniedza žūrijas priekšsēdētājs, Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu
glezniecībā 2019. gada ieguvējs mākslinieks Nugzars Paksadze un Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Klavdija Zarāne.
Pasākums pulcēja māksliniekus, Jāzepa Pīgožņa
ģimeni, skolu jaunatni, preiliešus un ikvienu interesentu, kam tuva ir Latvijas ainava. Balvas pasniegšanas ceremoniju bagātināja soprāna Arnitas Eglītes
muzikālais sniegums un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopa «Gaida».
Šogad konkurss «Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas
ainavu glezniecībā» bija pulcējis 180 māksliniekus,
kas žūrijas vērtējumam kopumā iesniedza 327 mākslas
darbus. Iesniegtos darbus vērtēja profesionāla žūrija,
kuras sastāvā kā žūrijas priekšsēdētājs darbojās mākslinieks Nugzars Paksadze, mākslas zinātniece Ingrīda
Burāne, māksliniece Helga Jaksone, Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju un izstāžu
kuratore Silvija Berezovska, mākslinieks Jānis
Anmanis, tekstilmāksliniece Leontīne Pīgozne un scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Pēc žūrijas veiktās darbu
atlases, kas norisinājās divās kārtās, pamatekspozīcijai
tika izvēlēti 92 gleznojumi.
Šogad žūrija balvai bija nominējusi 6 autorus –
Induli Landausu ar darbu «Pastaiga» (nominēts balvai arī 2018. g.), Baibu Ābelīti ar darbu «VEF»,
Albertu Pauliņu ar darbu «Ķebes» (nominēts balvai
arī 2017. g. un 2019. g.), Agniju Ģērmani ar darbu
««Skrējiens», Ingu Jurovu ar darbu «Maskavas iela.
Pirmais sniegs» un Agru Ritiņu ar darbu «Otrie
Ziemassvētki» (nominēta balvai arī 2017. g. un 2019. g.).
Jau trešo gadu arī jaunajiem talantiem bija iespēja
parādīt savu veikumu un pretendēt uz balvu jauniešiem
Latvijas ainavu glezniecībā. Kā atzina jauniešu konkursa žūrija, kuras sastāvā bija māksliniece Laura
Pīgozne (priekšsēdētāja), Silvija Berezovska un Preiļu
Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece
Marianna Abricka, šogad jauniešu darbi bija augstā
mākslinieciskā līmenī, tāpēc tika piešķirtas veselas
trīs trešās un divas otrās vietas. Pirmo vietu un galveno
balvu ieguva Jeļizaveta Sidorova (Rēzeknes Mākslas
un dizaina vidusskola, pedagogs Agra Ritiņa), otrā
vieta Aleksandrai Kuksinovičai (Rēzeknes Mākslas
un dizaina vidusskola, pedagogs Agra Ritiņa) un Ievai
Sarksņai (PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola,

No kreisās: Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais
vietnieks Klavdija Zarāne, 2019. gada balvas ieguvējs
Nugzars Paksadze, Galvenās balvas ieguvēja Agra Ritiņa

pedagogs Vita Jurjāne), trešā vieta Laurai Čerpakovskai (Preiļu Mūzikas un mākslas skola, pedagogs
Anita Puncule), Kristīnai Kuplajai (PIKC NMV Jaņa
Rozentāla mākslas skola, pedagogs E. Svikle) un
Ieviņai Spruktei (Preiļu Mūzikas un mākslas skola,
pedagogs Marianna Abricka).
2020. gada Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu
glezniecībā konkursa izstāde, tostarp godalgotais
Agras Ritiņas darbs «Otrie Ziemassvētki», apskatāma
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu
zālē Preiļu Kultūras centra 2. stāvā (Raiņa bulvāris
28) līdz 7. novembrim. Agras Ritiņas darbs «Otrie
Ziemassvētki», tāpat kā iepriekšējo gadu konkursa
uzvarētāju prēmētie darbi, tiek dāvināts Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejam topošajai Latvijas
ainavu ekspozīcijai, ko paredzēts izvietot Preiļu pilī
pēc tās atjaunošanas.
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā
dibināta 2015. gadā, pasniegšanu iedibināja Rīgas
dome un Preiļu novada dome sadarbībā ar Rīgas
pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv.
Pētera baznīcas pārvaldi, Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas
Mākslas akadēmiju, Jāņa Anmaņa jauno talantu
atbalsta fondu, un idejas autoriem – kinorežisoru un
gleznotāju Jāni Streiču un māksliniekam Jāni Anmani
un Jāni Strupuli. Balvas mērķis ir turpināt attīstīt un
popularizēt Latvijas ainavu glezniecību, kā arī vienot
Latvijas galvaspilsētas un novadu kultūras dzīvi.
Ilona Vilcāne, Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Pasaules talkas laikā Preiļos iestādītas
16 liepas un 1500 krokusi

19. septembrī preilieši iesaistījās kustības «Lielā
talka» rīkotajā koku sēšanas un stādīšanas akcijā
«Laimes koki», kas norisinājās «World Cleanup
Day» jeb Pasaules talkas ietvaros. Lai labiekārtotu
teritorijas, šogad Preiļos talkotāji pulcējās divās
Preiļu novada pašvaldības organizētajās talkošanas
vietās – Preiļu parkā un Cēsu ielā pie Ebreju kapiem.
Kā pavēstīja Preiļu novada domes Tehniskās daļas
vecākais kontrolieris Kristaps Určs, Cēsu ielas talkā
tika iestādītas 16 liepas, kas turpmāk norobežos pavasarī sakopto Ebreju kapu teritoriju no blakus esošajām
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Rūpējoties par
dabas resursu pārdomātu izmantošanu, pašizsējas liepu
stādiņi tika sagādāti no Preiļu parka teritorijas.
Savukārt Preiļu parkā talcinieki vispasaules talkā
iestādījuši 1500 krokusu sīpoliņus. «Veidojot ziediem
pilnu parku, talkā iestādītas sešas krokusu šķirnes,
kuras pavasarī mūs priecēs pie Preiļu parka kapelas, Mīlestības kalniņa un Skūpstu akmens», informē
Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda
Čingule-Vinogradova.
Pasaules talka Preiļos, laikapstākļu lutināta, tika

aizvadīta aktīvi un raženi strādājot. Paldies aktīvajiem
un dzīvespriecīgajiem talkotājiem, Preiļu muižas un
parka kompleksa un SIA «Preiļu saimnieks» komandām par iesaisti un savas artavas ieguldīšanu apkārtējās
vides sakārtošanā!
Pateicība ikvienam, kas Pasaules talkas ietvaros
organizēja privātas talkas, lai šai dienā sakoptu savu
teritoriju vai iestādītu laimes koku.
Jolanta Upeniece
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Preiļu novada izglītības iestādes
sāk ieviest jauno mācību saturu

2020. gada septembris

Veikta Preiļu autoostas autobusu
piestātņu kosmētiskā atjaunošana

1. septembrī ar svinīgiem pasākumiem, skolu direktoru un klašu
audzinātāju iedvesmojošiem vārdiem iesācies jaunais 2020./2021.
mācību gads Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Šajā mācību gadā skolas gaitās devušies 1385 skolēni.
Preiļu novada Izglītības pārvaldes apkopotie dati liecina, ka mācības
Preiļu 1. pamatskolā iesākuši 470 audzēkņi, Preiļu 2. vidusskolā jaunais
mācību gads iesācies 214 skolēniem, 171 audzēknis mācīsies Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijā, Saunas pagasta Salas pamatskolā jaunajā mācību
gadā zinības apgūs 62 skolēni, Pelēču pagasta Pelēču pamatskolā – 80
skolēni. Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» mācību
gaitas iesākuši 388 bērni. Kopumā jauno mācību gadu novada izglītības
iestādēs iesākuši par 11 skolēniem vairāk kā iepriekšējā mācību gadā.
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, raksturojot mācību gada sākumu, atzīst, ka arī Preiļu novada skolās no
1. septembra ir sākusies mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana
atbilstoši jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Apsveicama ir vēlme un gatavība mācīšanos skolā 12 gadu
garumā neizjust kā formālu, bet veidot piemērotu un atbilstošu katra
skolēna vajadzībām, mērķiem un iespējām.
Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta «Kompetenču
pieeja mācību saturā» (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi
piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību
pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12. klasei, kas
nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.
Jaunā pieeja nosaka, ka kopējais stundu skaits katrā mācību priekšmetā noteikts trim gadiem, nevis nedēļai, kā tas ir bijis līdz šim.
Vidusskolā, visvairāk 12. klasē, aptuveni 30 % mācību laika, skolēni
varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti un apgūt brīvas izvēles specializētos kursus.
Būtiskas izmaiņas, kā uzsvēra A. Zagorskis, būs stundu sarakstā
pamatizglītībā. Otrā svešvaloda tiks mācīta jau no 4. klases, apvienota
un kopā tiek mācīta Latvijas un pasaules vēsture, ieviests jauns mācību
priekšmets – teātra māksla, tiks mācīta arī tehnoloģiju joma, kurā ietilpst
tādi mācību priekšmeti kā dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasē, datorika
1.–9. klasē, integrēti datorikas elementi 1.–3. klasēs, inženierzinības
7. klasē. Vidusskolā būs iespēja apgūt datorikas kursu, dizaina un tehnoloģiju pamatkursu un augstāko līmeni, arī programmēšanu. Papildināta
ir veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
Lai arī jaunais mācību standarts šogad obligāts ir noteiktām klašu
grupām (1., 4., 7., un 10. klasēm), ir jāsaprot, ka mācīšanās pieejas
maiņa ir jaunā standarta pamats, un tā nav jāatliek uz diviem gadiem arī
pārējās klašu grupās.
Viens no svarīgiem nosacījumiem, kas tiek ieviests izglītības iestādēs,
īstenojot mūsdienīgas lietpratības izglītību, ir esošās vērtēšanas prakses
pārskatīšana. No novērtēšanas, kas koncentrējās tikai uz rezultāta fiksēšanu,
tagad notiek virzība uz vērtēšanu skolēna mācīšanās atbalstam, un jāsaprot,
ka atzīme ir tikai par rezultātu. Vērtēšana 4.–12. klasē saglabājas kā līdz
šim – 10 ballu skalā. Mainās vērtēšana 1.–3. klasē, jo turpmāk vērtējums
tiks izteikts četros apguves līmeņos attiecībā pret sasniedzamajiem rezultātiem: sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis vai apguvis padziļināti.
A. Zagorskis uzsver, ka secinājumu ir daudz, taču ir daži svarīgākie.
Ja bērniem ļaujam darīt vairāk pašiem un sniedzam viņiem atbalstu,
skolēni iemācīsies vairāk un ātrāk. Veiksmes kritērijs ir arī visu skolotāju
darbs vienotam mērķim – katra bērna izaugsmei. Ne mazāk būtisks
nosacījums ir kvalitatīvs atbalsts pedagogiem no skolas vadības, skolas
sadarbība ar pašvaldību, kā arī saziņa ar vecākiem.
«Vērojot pedagogu profesionalitāti un izaugsmi, redzu, ka pārmaiņu
process katrā novada skolā ir iespējams», tā atzīst Andrejs Zagorskis un
novēl izturību un radošu darbu jaunajā mācību gadā gan pedagogiem,
gan skolēniem, gan izglītojamo vecākiem.
Maija Paegle

27. augusta Preiļu novada domes sēdē deputāti,
izskatot SIA «Arodīpašums» iesniegumu ar
lūgumu izskatīt un saskaņot Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā un saistošo
noteikumu projektu, vienbalsīgi apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2020/7 «Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā», pamatojoties
uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās
daļas 9. punktu un, ievērojot Latvijas Republikas
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr. 779 «Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība» 3., 13. un 15. punktu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama
licencētā makšķerēšana Vīragnas ezerā, kurš atrodas
Daugavpils un Preiļu novadu administratīvajās teritorijās un saskaņā ar Civillikuma 1115. panta 2. pielikumu ir privāta ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi» ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem
elektromotoriem vai peldlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, kuru jauda nepārsniedz 5 Zs. Saistošajos notei-

kumos norādītas vides un dabas resursu aizsardzības
prasības, licenču veidi, skaits un maksa, licenču cenu
atlaižu piemērošana, licenču noformējums, realizācija,
iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite, licencētās
makšķerēšanas organizētāja pienākumi, makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas
kontrole.
Šajos saistošajos noteikumos paredzēto licencētās
makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolēs
Daugavpils un Preiļu novadu pašvaldības pilnvarotās
personas – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei. Noteikumos
paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzraudzīs arī licencētās
makšķerēšanas organizētājs.
Licencēto makšķerēšanu organizē Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību «Arodīpašums», juridiskā adrese:
atpūtas bāze «Virogna», «Svilišķi-1», Špoģi, Višķu
pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tel. 67238778.
Informējam, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā
pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā un publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā «Preiļu Novada Vēstis».
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

2020. gada 28. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta
Nr.3.3.1.0/20/I/011 «Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības
attīstības nodrošināšanai» realizāciju, kas atbilst Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 «Darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķim
(SAM) «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām».

Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un
veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju tūrisma un kulināras uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai, kas atbilst Preiļu novada
attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.
Projekta ietvaros tiks atjaunots Preiļu muižas kompleksa objekta – Preiļu pils 1. stāvs, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tiks turpināti Preiļu pils atjaunošanas
darbi, realizējot daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem – 1. un 2. posmu, veicot ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi un pieslēgumu izveidošanu, ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un
griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un
iekšējo durvju izbūvi u.c., lai nodrošinātu 1. stāva
funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim. Telpas
atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.
Iecere attīstīt restorānu, kas kalpotu kā ēdināšanas
iestāde un vienlaikus sniegtu gastrotūrisma pakalpojumus (vieta, kur tiek rīkotas tematiskas ēdienu gatavošanas meistardarbnīcas, labāko šefpavāru meistarklases u.c., dažādu vēstures laika posmu ēdiena
gatavošanas darbnīcas), radās, apzinot un izvērtējot
Preiļu novadā pieejamos viesmīlības pakalpojumus,
kā arī izvērtējot iecerēto pakalpojumu iederību kultūrvēsturiskajā objektā. Ēdināšanas un gastrotūrisma
pakalpojumu attīstīšana saistās ar novadā dominējošo
uzņēmējdarbības jomu – primāro pārtikas ražošanu
un pārstrādi, t.sk. bioloģiskās pārtikas ražošanu.
Projekta kopējais finansējums ir 949 723,12 EUR,

no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 868 712,89
EUR, tai skaitā ERAF finansējums 300 000,00 EUR,
valsts budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības
finansējums 456 553,75 EUR, privātais attiecināmais
finansējums 96 276,79 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 81 010,23 EUR.
Plānotie rezultāti – piesaistīts vismaz viens komersants, kas tiks izvēlēts publiskas izsoles rezultātā,
radītas jaunas darba vietas, komersanta investīcijas
vismaz 300 000 EUR. Izstrādājot projektu, tika veikta
izmaksu efektivitātes novērtēšana, tai skaitā finanšu
un ekonomiskā analīze, kā arī projekta ieguvumu –
izmaksu analīze ar aprēķiniem par investīciju atmaksāšanos līdz 2034. gadam.
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 24 mēneši –
no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
Pašreiz tiek izstrādātas specifikācijas iepirkumu izsludināšanai, bet būvniecības darbi tiks uzsākti tikai pēc
tam, kad būs noslēgusies iepirkumu procedūra un
noslēgti līgumi ar konkrēto darbu veicēju (-jiem), par
ko būs jāpieņem vēl atsevišķs Preiļu novada domes
lēmums – līdzīgi, kā tas ir bijis līdzšinējo projektu realizācijā, kuriem ir nepieciešami Valsts Kases aizdevumi.
Projekts pilnībā atbilst nozīmīgākajiem Preiļu
novada attīstības dokumentiem: Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.–2033. gadam,
Preiļu novada attīstības programmas Investīciju
plānam 2018.–2024. gadam, Preiļu novada teritorijas
plānojumam 2016.–2031. gadam.
Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Preiļu novada dome teritoriju un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas budžeta ietvaros veikusi Preiļu autoostas četru autobusu piestātņu kosmētisko atjaunošanu. Par veiktajiem darbiem
pastāstīja Preiļu novada domes Tehniskās daļas
vecākais kontrolieris Kristaps Určs.
Visās autobusu piestātnēs pārkrāsotas metāliskās
konstrukcijas un solu koka konstrukcijas. Piestātņu
jumtiem tika noņemts polikarbonāta segums, tas notīrīts no laika gaitā uzkrājušās organiskās nosēdumu un putekļu kārtas. Nomainītas arī nolietotās atkritumu urnas, kā arī atjaunoti autobusu sarakstu piloni
(statīvi).
Atjaunošanas darbus veica SIA «Preiļu saimnieks». Kopējās darbu izmaksas sastādīja 1077,26
eiro (tai skaitā PVN).
Veiktie darbi bija nepieciešami novecojušo elementu atjaunošanai autobusu piestātnēs un piestātņu
vizuālā tēla uzlabošanai, lai veidotu patīkamāku vidi
iedzīvotājiem, kuri izmanto autobusu satiksmi.
Tā kā Preiļu novada pašvaldība ir izstrādājusi
jaunu detālplānojumu Preiļu pilsētas centra teritorijai,
kurā ietilpst arī autoosta un autoostas laukums, plašāki
uzlabošanas darbi autoostas teritorijā šobrīd netiek
plānoti, līdz tiks veikta visas autoostas pārbūve.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprināti saistošie noteikumi
par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā

Preiļu novada pašvaldība turpina Preiļu pils atjaunošanas darbus
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Biznesa kluba pasākumā Preiļos pieredzi
smeļas Latgales reģiona uzņēmēji

SIA «Himalayan International» ražotne un uzņēmuma produkcija

10. septembrī Preiļos norisinājās Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK)
Latgales reģiona nodaļas sadarbībā ar AS «Swedbank» un
Preiļu novada pašvaldību organizētais Latgales Biznesa kluba
pasākums, lai veicinātu biznesa kontaktus, atbalstu un savstarpējās attiecības, diskutējot
par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un konkurētspējas celšanu.
Sarīkojuma ievaddaļā interesenti pulcējās SIA «Himalayan
International» ražotnē Preiļos, kas
nodarbojas ar suņu graužamsieru
ražošanu un ir vienīgais šādas produkcijas ražotājs Eiropā. Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar
uzņēmuma darbību, klātienē aplūkot ražotni un tās pielietotās tehnoloģijas, kā arī smelties preiliešu
pieredzi un iedvesmu.
Pasākuma turpinājumā Preiļu
Kultūras namā īpaša sadaļa tika

veltīta dažādām uzņēmējiem aktuālām tēmām. Ar prezentācijām
par Preiļu novadā īstenotajiem
investīciju projektiem un atbalsta
rīkiem uzņēmējdarbības attīstīšanai uzstājās Preiļu novada domes
Attīstības daļas vadītājas vietniece
Sanita Meļko un Preiļu novada
domes vecākā komercdarbības speciāliste Ineta Liepniece.
AS «Swedbank» Uzņēmumu
naudas pārvaldības speciāliste
Dace Strapcāne runāja par tēmu
«Kā e-komercija var palīdzēt pārdzīvot Covid-19», savukārt LTRL
valdes loceklis Jānis Lielpēteris
dalījās pārdomās, vai turpmāk dzīvosim 90% ekonomikā. Tāpat biznesa kluba dalībniekiem bija iespēja uzzināt par LTRK atbalstu
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, par šiem jautājumiem ar padomiem dalījās LTRK biedru vadītājs Artur Hark. LTRK aicināja
ikvienu uzņēmumu kļūt par LTRK
biedru, kas ir lielākā uzņēmēju

biedrība Latvijā, kurā apvienojušies visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju
apvienības.
Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.
Tās galvenās darbības jomas ir
uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu
konkurētspēja, eksports.
Pasākuma laikā uzņēmēji iesaistījās tīklošanā, daloties ar kontaktiem, diskutēja savā starpā,
apmainījās ar pieredzi un padomiem, kā arī sniedza viens otram
dažādas rekomendācijas.
Biznesa kluba dalībniekiem pasākuma noslēgumā Preiļu pilī plašu
stāstījumu un ekskursiju «Vēsturisko objektu rekonstrukcija mūsdienās – iespējas un realitāte –
Preiļu pils piemērs» piedāvāja
Preiļu muižas kompleksa un parka
pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova.
Preiļu novada domes vecākā
komercdarbības speciāliste Ineta
Liepniece pavēstīja, ka kopš 2015.
gada pašvaldība veiksmīgi sadarbojas ar LTRK, piedāvājot uzņēmējiem piedalīties ikgadējā izstādē
«Latgales reģiona uzņēmēju dienas», kā arī citās aktivitātēs un pasākumos. Sadarbībā ar LTRK jau
otro gadu Biznesa kluba pasākums
tiek organizēts tieši Preiļos. «Šādas
tikšanās reizes ir aktuālas uzņēmējiem, jo pasākuma formāts ir laba
platforma aktuālākās informācijas
saņemšanai, pieredzes gūšanai,
sadarbības attīstībai un diskusijām», atzina I. Liepniece.
Jolanta Upeniece

2020. gada septembris
Preiļu novada pašvaldība pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar AS «Preiļu siers»

Preiļu novada domes 9. septembra ārkārtas sēdē deputāti nolēma slēgt līgumu ar AS «Preiļu siers» par uzņemto saistību
izpildes garantiju sakarā ar objekta «Rietumu ielas būvniecība
no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos» nodošanu ekspluatācijā.
Zem jaunbūvētās Rietumu ielas atrodas AS «Preiļu siers» inženierkomunikāciju tīkli – pašteces kanalizācijas maģistrālā līnija un ūdensvads –, kas netika nomainīti ielas būvniecības procesa laikā.
Preiļu novada dome, noslēdzot šo līgumu, uzņemsies saistības,
kas nosaka to, ka nepieciešamības gadījumā tiks veikti inženierkomunikāciju tīklu atjaunošanas darbi, ja Rietumu ielas ekspluatācijas laikā
inženierkomunikāciju tīkli tiks bojāti.
Līgumu ar AS «Preiļu siers» plānots noslēgt uz desmit gadiem.

Par Preiļu novada bāriņtiesas locekli
darbu sākusi Līvija Pastare

Preiļu novada domes kārtējā sēdē 27. augustā par Preiļu novada
bāriņtiesas locekli uz bāriņtiesas locekles Sintijas Trubiņas prombūtnes laiku tika ievēlēta Līvija Pastare.
Bāriņtiesas likuma 10. panta otrajā daļā ir noteiktas prasības,
kurām jāatbilst personai, kura ieņem bāriņtiesas locekļa amatu. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, Līvijas Pastares kandidatūra
pilnībā atbilst likumā noteiktajam. Bāriņtiesas locekļa kandidātei
ir apgūta speciālā programma 80 stundu apjomā, kas atļauj strādāt
bāriņtiesā līdz 2021. gada 1. janvārim, kad stājas spēkā jaunās prasības
bāriņtiesu darbinieku izglītībai. L. Pastarei ir arī desmit gadu darba
pieredze bāriņtiesas darbā – no 2009. gada līdz 2019. gadam viņa
bija Preiļu novada bāriņtiesas locekle, pēc izglītības Līvija Pastare ir
pasniedzēja – iegūts profesionālais maģistra grāds specialitātē. Bez
tam L. Pastare ir apguvusi speciālo apmācības programmu Bāriņtiesas
locekļiem, priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekiem ne mazāk
kā 150 stundu apjomā, ir arī pieredze Bāriņtiesas apliecinājumu izdarīšanā.
Uz Preiļu novada domes aicinājumu pieteikties bāriņtiesas locekļa
amatam interesi izrādīja un dokumentus iesniedza astoņi pretendenti,
no kuriem tikai viena – Līvijas Pastares – kandidatūra atbilda likumā
noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas
26. punktu, bāriņtiesas locekļus ievēlē pašvaldības dome un saskaņā
ar 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1037
«Bāriņtiesas darbības noteikumi» 4. punktu bāriņtiesas locekļu pilnvaru
termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja pašvaldība nav noteikusi citu
termiņu.
Maija Paegle

Pašvaldība atbalsta dzīvojamo māju iedzīvotājus, piešķirot līdzfinansējumu
pagalma sakārtošanai un ūdensvada pieslēguma ierīkošanai

27. augusta domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu kopsummā 6615,27 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma sakārtošanai
un jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai dzīvojamai mājai.
Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas labiekārtošanai 6395,27 eiro apmērā
saņēma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mehanizatoru ielā 6b, Preiļos iedzīvotāji,
lai veiktu iekšpagalma asfalta atjaunošanas darbus. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums sastāda 75% no remontdarbu koptāmes. Naudas līdzekļi zemesgabala labie-

kārtošanai paredzēti no plānotajiem līdzekļiem budžeta sadaļā «Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana».
Tiem, kas pašlaik tikai domā par savas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas labiekārtošanu, darām zināmu, ka pašvaldības līdzfinansējumu var
saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma
jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam, būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam.

10. septembrī Preiļu parku apmeklēja
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studenti ar mācībspēkiem, lai klātienē izstaigātu un izpētītu parku un savu kursa
darbu ietvaros piedāvātu idejas un risinājumus parka labiekārtošanā.
Jauniešiem tika izklāstīta esošā situācija,
vēsturiskās nianses un mūsdienu vajadzības
konkrētu parka vietu un teritoriju attīstībā
un pilnveidošanā, liekot akcentu uz risinājumiem, kuri varētu būt nākotnē īstenojami.
Studenti konkrētiem parka teritoriju
nogabaliem izstrādās vairākus risinājumus,
savukārt Preiļu pašvaldība, sadarbojoties ar
LLU, sniegs nepieciešamo informāciju par
parku, lai piedāvājumi būtu realizējami un
atbilstoši vēsturiskā parka veidolam.
LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras vadošā pētniece, profesore

Dr. arch. Aija Ziemeļniece jau otro reizi
īsteno ideju par studentu iesaisti Preiļu parka
teritorijas labiekārtošanā. Tā ir studentiem
gan praktiskā darbošanās, gan iespēja izpaust
savas idejas teritorijā, kura nav teorētiska,
bet praktiska. 2018. gadā pirmo reizi tika
organizēta šāda veida aktivitāte, kur Ainavu
arhitektūras plānošanas 3. kursa studenti
izstrādāja Preiļu parka teritorijas nogabaliem
vairākus risinājumus. Idejas bija daudzveidīgas, un ar tām Preiļu iedzīvotāji varēja
iepazīties 2018. gada pilsētas svētkos.
Daļa no studentu risinājumiem un piedāvājumiem tika iekļauti Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijā, ar ko
var iepazīties www.preili.lv.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa
un parka vadītāja

Savukārt, pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem «Par
pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc
iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku)
ierosinājuma», domes sēdē deputāti piešķīra
līdzfinansējumu 220 eiro apmērā vienai dzīvojamajai mājai Preiļu pilsētā jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma

metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet kopumā ne vairāk kā 400 eiro uz vienu mājsaimniecību.
Sīkāka informācija un konsultācijas par
iespējām saņemt kādu no pašvaldības piedāvātajām līdzfinansējuma programmām,
zvanot pa tālruni 653 22766 vai rakstot
e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv.
Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības
tīmekļa vietnē www.preili.lv, turpat atrodamas ir arī finansējumu pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.
Jolanta Upeniece

LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studenti izstrādās risinājumus
Preiļu parka teritorijas labiekārtošanai
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Aicinām Preiļu novada bērnus un jauniešus piedalīties
Dienas aprūpes centra logo konkursā

Preiļu novada Labklājības pārvalde
aicina piedalīties Dienas aprūpes centra
logo konkursā Preiļu novada bērnus un
jauniešus vecumā no 11 līdz 19 gadiem.
Ikvienam konkursa dalībniekam ir iespēja zīmējumos attēlot savu redzējumu par
Dienas aprūpes centra būtību – sociālo
prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika
pavadīšana pensionāriem un invalīdiem, jaunajām māmiņām un skolas vecuma bērniem.
Darbi jāiesniedz no 28. septembra līdz
20. oktobrim Preiļu novada Labklājības
pārvaldē, Preiļos, Aglonas ielā 1a, vai sūtot
uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa
atrodama pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.
Labākos darbu autorus plānots sumināt
Dienas aprūpes centra jubilejas pasākumā.
Ar konkursa palīdzību vēlamies aktualizēt un popularizēt Dienas aprūpes centra
sniegto sabiedrībā balstīto sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kā
iespēju sociāli mazaizsargātām personām
iekļauties sabiedrībā.
Aicinām klātienē apmeklēt Dienas aprūpes centru, lai gūtu priekšstatu par tā darbību. Apmeklējumu lūgums iepriekš saskaņot, sazinoties ar Lieni Gžibovsku, tālrunis

28366650, e-pasts liene.gzibovska@preili.lv.
Sociālajiem pakalpojumiem pēdējos
gados tiek piešķirta aizvien lielāka nozīme
sociālo problēmu risināšanā. Lai arī sabiedrībā vairāk pazīstami ir aprūpes mājās un
pansionāta sniegtie pakalpojumi, ne mazāk
svarīgi un kopš deinstitucionalizācijas procesa sākuma īpaši aktuāli ir tieši sabiedrībā
balstīti pakalpojumi.
Kā pirmais no šādiem pakalpojumiem
Preiļu pašvaldībā tiek piedāvāts Dienas
aprūpes centra pakalpojums, kura aizsākumi
ir meklējami jau 2005. gada 28. oktobrī, kad
tika atklāts Bērnu rotaļu un attīstības centrs
«Kamolītis» Sociālā dienesta Dienas centrā.
Bērnu un ģimenes lietu ministrija projekta
īstenošanai bija piešķīrusi nepilnus piecus
tūkstošus latu, Preiļu novada domes līdzfinansējums bija gandrīz divi tūkstoši. Dienas
centram atvēlētajās telpās tika veikts remonts
un iekārtotas nodarbību telpas – izveidota
rotaļu istaba, nodarbību klase un veselības
zāle. Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi rotaļu istabā bija apgleznojuši
sienas. Centrs sākotnēji bija pieejams trūcīgo
un riska ģimeņu bērniem, kuru vecāki materiālā stāvokļa dēļ bija spiesti atteikties no
bērnudārza izmantošanas iespējām. Ļoti
strauji Dienas centra mērķauditorijai pievienojās pensionāri un invalīdi, tādejādi paplašinot pieejamo pakalpojumu daudzveidību. Pēc vairāku jauno māmiņu iniciatīvas
dažus gadus veiksmīgi darbojās arī māmiņu
klubiņš – kamēr māmiņas klausījās dažādu

speciālistu lekcijas, mazie varēja savā starpā
sadraudzēties un rotaļāties viņiem atvēlētajā
rotaļu telpā. Dienas centru vairākus gadus
vadīja Anitra Sondore, kura savas darbības
laikā realizēja arī vairākus projektus dienas
centra mērķa grupu integrēšanai. Neilgu laika
sprīdi savu ieguldījumu Dienas centra vadībā
ir devusi arī Gunta Katkeviča.
Kopš pašvaldības dalības Eiropas Sociālā
fonda finansētā projektā «Dienas centra
pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā»
no 2012. gada maija centra vadība nodota
Lienes Gžibovskas rokās, kura, liekot lietā
iegūtās zināšanas psiholoģijā un mājturībā,
ar teicamām sekmēm organizē centra darbu,
iesaistot plašu mērķauditoriju. Pēdējos gadus
liela daļa darba dienas tiek veltīta tieši tai
sabiedrības daļai, kura Dienas aprūpes centrā
pavada pilnu darba dienu – tās ir pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējumiem,
kuriem jāspēj piemēroties un jārod iespēja
sameklēt viņiem saistošas nodarbes.
Kā atzīst Labklājības pārvaldes direktors
Lauris Pastars, Centra vadītāja ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem
izveidojusi lielisku komandu, tāpēc, atzīmējot Dienas aprūpes centra piecpadsmitgadi, Labklājības pārvalde vēlas sarūpēt
sava veida dāvanu savai struktūrvienībai
Logo veidā.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi
saimnieciskajos jautājumos

SIA «Preiļu slimnīca» labiekārtots oftalmologa kabinets – atjaunotas iekārtas
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta
««SIA Preiļu slimnīca» dienas stacionāra pārbūve» laikā
ambulatorajā daļā labiekārtots oftalmologa kabinets jaunās
telpās, iegādātas jaunas un nomainītas nolietojušas iekārtas.
Mūsdienīgi aprīkots oftalmoloģijas (acu slimību) kabinets,
kas specializējies acu slimību un redzes traucējumu noteikšanā un profilaksē. Ierīkota oftalmologa darba vieta ar diviem
instrumentiem un vairākām jaunām iekārtām:
AUTOREFRAKTOMETRS – ierīce, kas dod priekšstatu par acs optisko stiprumu, automātiski nomērot acs
gaismas laušanas spēju dioptrijās. Cilvēkam, kurš redz labi,
tas atbilst nullei vai ir tuvu tai. Ja ir dioptrijas plusā vai mīnusā,
parasti ir grūti saskatīt kaut ko tuvumā vai tālumā.
Autorefraktometrs ir ļoti labs palīgs darbā, jo dakterim saka
priekšā, aptuveni kāda stipruma optiskās lēcas nepieciešamas
redzes korekcijai;
FUNDUS KAMERA – ir mūsdienīga acu diagnostikas
iekārta ar ko iegūst augstas kvalitātes tīklenes, acs nervu un
asinsvadu attēlus. Ar iekārtas palīdzību ir iespējams savlaicīgi pamanīt dažādas slimības agrīna stadijā, piemēram,
glaukomu vai tīklenes makulārās izmaiņas. Ar fundusa
kameras palīdzību ir iespējams atklāt arī citas slimības –
diabētu, insulta risku, augstu asinsspiedienu;

8. oktobrī
bungu
meistarklase

Jauniešu centrs
«ČETRI» 8. oktobrī
aicina uz bungu
meistarklasi
kopā ar bundzinieku
Denny Miles.
Pasākumā laikā paredzēta gan meistarklase, gan iedvesmojošas
sarunas un pieredzes
stāsts. Būs arī bungu spēles paraugdemonstrējumi. Tas viss – sirsnīgā
gaisotnē ar tēju un cepumiem.
Pasākums paredzēts
jebkurai vecuma grupai.

BEZKONTAKTA TONOMETRS – ierīce, kas ar gaisa
plūsmas bezkontakta metodi nodrošina maksimālu pacienta
komfortu un drošību – ar maigu gaisa strūklu nomērot
pacienta acs ābola iekšējo spiedienu. Gaisa strūklas tonometra priekšrocības ir ātrums un precizitāte.
Iekārtas iegādātas ar ERAF fondu piešķirto līdzfinansējumu. 2018. gada 25. janvārī SIA «Preiļu slimnīca» noslēdza
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) SAM 9.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru» projektu
iesniegumu atlases trešās kārtas īstenošanu SIA «Preiļu slimnīca dienas stacionāra pārbūve» ar projekta numuru
9.3.2.0/18.I/018. Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir
31 mēnesis – 12.2018. –06.2021. Projekta kopējā attiecināmās izmaksas 975 834,00 EUR (ERAF finansējums sastāda
85% – 829 458,90 EUR; Attiecināmais valsts budžeta finansējums 9% – 87 825,06 EUR; privātais paša uzņēmuma
finansējums sastāda 6% – 58 550,04 EUR.)
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu muzejs piedāvā izglītojošās programmas ar mācību ekskursijām
Sākoties jaunajam mācību gadam, kamēr nav iestājusies aukstā
sezona, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs aicina izmantot
iespēju programmas «Latvijas skolas soma» ietvaros apmeklēt izglītojošās programmas, kas ietver mācību ekskursijas un izzinošu procesu ārtelpās – «Preiļu muižas dzīvie dārgumi» un «Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu».
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja starpdisciplinārā izglītojošā programma «Preiļu muižas dzīvie dārgumi» tiek piedāvāta 4.–8.
klašu skolēniem un tās laikā skolēniem ir iespēja ne tikai klātienē iepazīt
Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturiskos objektus un bagātības, bet arī, iejūtoties «detektīvu» lomā, uzzināt, kādi dzīvie organismi
šīs vietas apdzīvo.
Programma sākas ar ievadnodarbību Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijā «Muzeja stāsti Latvijai», kam seko izzinoša
ekskursija un praktiskā nodarbība Preiļu parkā – iespēja izvēlēties vienu
vai vairākas no 3 piedāvātajām tēmām: «Uz vēstures drupām mīt dzīvība»,
kuras laikā var vairāk uzzināt par zirgu staļļa drupām, bijušo saimniecības
pagalmu un muižas saimniecisko darbību; «Dzīvība sākas ūdenī», kas
veltīta grāfu valdīšanas laikā izveidotajai parka dīķu un kanālu sistēmai;
«Daudzstāvu nams kokā» par dižozolu un blakus esošajām vecās kungu
mājas drupām. Sīkāka informācija: https://preili.lv/194438/skoleni-aicinati-iepazit-preilu-muizas-dargumus/
Muzejpedagoģiskā programma «Domāt par holokaustu nozīmē domāt
par sevi pašu…» paredzēta 9.–12. klašu skolēniem un tās 1. daļa norisinās
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijā «Muzeja stāsti
Latvijai», kas no šī gada 9. augusta ir papildināta ar jauniegūtiem unikāliem priekšmetiem – 1941. gada vasarā bojā gājušo ebreju tautības preiliešu materiālajām liecībām – apavi, brilles –, kas tika atrastas 2018.
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gada rudenī, biedrībai «Preiļu memoriāls» veicot nošaušanas vietu lokalizēšanas darbus. 2. daļa paredz mācību ekskursiju uz ebreju pilsoņu
kapsētu un holokausta memoriālu, kur skolēni uzzina par holokausta
upuru piemiņas saglabāšanu Preiļos mūsdienās.
Gan holokausta memoriāla, gan arkas Preiļu ebreju kopienai autors
ir ievērojamais Latvijas arhitekts Sergejs Rižs, kurš projektēja arī
Rumbulas memoriālu Rīgā. Sīkāka informācija par programmu:
https://preili.lv/nozares/kultura/muzeji/preilu-vestures-un-lietiskasmakslas-muzejs/piedavajam-muzejpedagogiskas-programmas/
Iepriekšēja pieteikšanās un informācija: Ilona Vilcāne, tālr. 65322731,
e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv

2020. gada septembris

Preiļu novada VÇSTIS

Attīstības plānošanas aktualitātes
Preiļu novadā

Dienas aprūpes
centrs uzņem
jaunus apmeklētājus
Aizritējuši divi gadi, kopš pirmās sešas pieaugušās personas ar garīga rakstura traucējumiem
sāka saņemt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu Dienas aprūpes centrā deinstitucionalizācijas
projekta ietvaros. Laiks bijis piesātināts gan ar
notikumiem, emocijām, gan jaunu informāciju un
veicamajiem darbiņiem.
Strauji aizritējuši arī vasaras mēneši, siltām atmiņām drēgnajam gada laikam atstājot dažādus veidotos praktiskos darbus. Liels un patīkams atklājums
Dienas aprūpes centra personālam un apmeklētājiem
bija biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»»
vadītās dabas vides estētikas nodarbības. Tas, ko speciālisti piedāvāja radīt no dabas lietām, aizrāva un
iedvesmoja visaugstākajā mērā. Spēt saskatīt dabas
ainavas fotogrāfijā un atrast tam atbilstošās krāsas
dzijas dzīparu, papildināt dabas ainavu ar savām
korekcijām, kas nezinātājam var atgādināt 3D attēlu,
veikt augu atspiedumus uz papīra, izmantojot bietītes,
rabarberu un zāles sulu, veidot augu «eglītes» – tās ir
tikai dažas no tām jaukajām lietām, ko mācīja
«Puķuzirņa» speciālisti. Kā novērots, nodarbības
ļāvušas vairāk attīstīt koncentrēšanās prasmi, analizēt
savu darbību un spēt labot kļūdas savā darbībā, kas ir
būtiski personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Iedvesmojoties no «Puķuzirņa» un apvienojot kulinārijas nodarbību prasmes, Dienas aprūpes centrā
mēģināts pašu spēkiem iegūt safrānu no samtenēm.
Ar lielu prieku (īpaši pēc ārkārtējās situācijas
uzliktajiem ierobežojumiem) Dienas aprūpes centrā
tiek gaidīts ikviens nodarbību vadītājs. Attīstīt sīko
muskulatūru, iztēli un domāšanu – ar šādu mērķi tiek
vadītas mākslas terapijas nodarbības. Apmeklētāji ir
tikuši iepazīstināti ar krāsu apli, paši mēģinājuši iegūt
jaunas krāsas, nodarbībās radot lielformāta darbus.
Māksla šajā gadījumā ir kā līdzeklis, lai veicinātu
savstarpējo sadarbību un attīstītu empātiju. Savukārt
psihologa vadītajās nodarbībās ziedi tikuši izmantoti
kā līdzeklis, lai runātu par savām emocijām.
To, ka kustības kopā ar mūziku spēj raisīt prieku,
ir parādījušas muzikālās nodarbības. Katrs apmeklētājs
gan tajās iesaistās atkarībā no savām spējām, taču ir
apbrīnas vērts redzēt, kā cilvēki, kas nekad ar mūzikas
apguvi nav bijuši saistīti, spēj divatā uz marimbas
izspēlēt ritmu, spēj atpazīt mūzikas instrumentu pēc
tā radītās skaņas audioierakstā, mēģina veidot savu
melodiju pēc nošu krāsām. Lai arī nodarbība notiek
grupā, vadītājs spēj rast individuālu pieeju katram tās

dalībniekam, lai mazinātu nedrošību un šaubas par
savām spējām apmeklētājiem tomēr ne tik ikdienišķā
nodarbē kā mūzika.
Arvien apzinātāka kļuvusi apmeklētāju darbošanās
keramikā – no sākotnējiem vienkāršākajiem darbiņiem
apmeklētāji «izauguši» līdz pašu gatavotiem traukiem,
kas arī praktiski tiek pielietoti ikdienā. Prieks redzēt,
kad apmeklētāji spēj realizēt savas idejas. Iespaidiem
bagāta bija porcelāna darbnīcas apmeklēšana, kad
nodarbību vadītāja ļāva katram iemēģināt roku porcelāna bļodiņas izliešanā un neliela dekora izgatavošanā. Praktiskā darbošanās ļāva apmeklētājiem apjaust
šī amatniecības veida niansētību un saskatīt saikni ar
Dienas aprūpes centra nodarbībās apgūto.
Āra aktivitātēm ir pieejamas jaunas lielformāta
spēles – lielā jenga un domino, kas ļauj dažādot brīvā
laika pavadīšanu svaigā gaisā.
Visas personas, kas līdz šim pakalpojumu saņēma
deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, turpina pakalpojuma saņemšanu pašvaldības budžeta ietvaros.
Septembra izskaņā Dienas aprūpes centra apmeklētājiem pievienosies vēl divas personas, bet tāpat aicinām
līdzcilvēkus iesaistīties un informēt jums zināmās
pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespēju saņemt pakalpojumu Dienas
aprūpes centrā (Aglonas ielā 1a, Preiļos), jo ģimenes locekļiem tas patiesi ir liels atbalsts, kā arī
ieguvums pašām personām.
DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016. gadā tika speciālistu komandā izvērtētas, pakalpojumu
2 gadu garumā saņem bez maksas, jo atbalsts ar
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto
izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas «Izaugsme
un nodarbinātība» 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
«Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām
ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1. pasākuma
«Deinstitucionalizācija» īstenošanas noteikumiem
Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā
«Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā», Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.
Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora
vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Preiļu novada domes Attīstības daļā turpinās darbs pie dažādu
projektu realizācijas, par kuriem var atrast informāciju mājas lapā:
https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/ un jaunākajās ziņās, kā
arī izdevumā «Preiļu Novada Vēstis».
Tiek izstrādāti arī jauni projekti un apkopotas projektu idejas,
ņemot vērā to, ka pašreizējā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) plānošanas periodā 2014.–2020. gadam pašvaldībām joprojām ir iespējas
piesaistīt valstī līdz šim neizmantoto ES līdzfinansējumu, piemēram,
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem. Jāizskata arī nepieciešamās investīcijas nākošajam plānošanas periodam 2021.–2027.
gadam.
Papildu tam, rudens ir iesācies ar aktīvu darbu pie administratīvi
teritoriālās reformas realizācijas jautājumiem, kas saistīti ar jaunveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu, administratīvās struktūras izstrādi u.c. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, bet, kamēr notiek citu nacionālā
līmeņa dokumentu izstrāde un saskaņošana, piemēram, Ministru kabineta noteikumi «Jaunizveidojamo pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība»,
Preiļu novada pašvaldībā tiek veidotas darba grupas, kurās paredzēts
iekļaut arī apvienojamo teritoriju – Aglonas, Riebiņu un Vārkavas
novadu pārstāvjus.
Jaunveidojamajam Preiļu novadam līdz 2021. gada 1. jūnijam
ir jāizstrādā divu galveno attīstības plānošanas dokumentu projekti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma,
integrējot jau esošos pašvaldību apstiprinātos dokumentus Preiļu un
Riebiņu novados un papildinot ar jaunu Vārkavas novada attīstības
programmu (iepriekšējā bija spēkā līdz 2018. gada beigām) un Aglonas
pagastu (sadaloties Aglonas novadam). Plānots, ka līdz 2021. gada
novembrim šie dokumenti jānodod sabiedriskajai apspriešanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – Teritorijas attīstības
plānošanas likumam un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem.
Pēc apvienošanās pabeigšanas būs jāizstrādā arī kopējās teritorijas
plānojums.

Eiropas Savienībā

9. septembrī Latvijā noslēdzās diskusijas par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas
perioda darbības programmas projektā plānotajām investīcijām, un
visu sanāksmju kopsavilkumi ir ievietoti ES fondu tīmekļa vietnē:
https://www.esfondi.lv/planosana-1. Darbības programmas publiskā
apspriešana un publiskās apspriešanas ietvaros iesūtītie komentāri
tiks apkopoti un 30 dienu laikā publicēti Finanšu ministrijas un ES
fondu tīmekļa vietnēs.

Latgales reģionā

Turpinās darbs pie Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādāšanas, kur katrs novads var
iesniegt savus priekšlikumus. Arī Preiļu novada pašvaldība gatavo
informāciju par reģionāla mēroga projektu idejām, kas balstās uz
Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plānu un atbilst
Latgales Stratēģijai 2030, lai veicinātu Latgales reģiona izaugsmi.
Tāpēc jebkurš interesents tiek aicināts izteikt savus priekšlikumus, nosūtot tos uz e-pastu: elita.jermolajeva@preili.lv ar norādi
«Preiļu novada reģionāla mēroga projekta ideja».
Preiļu novada domes Attīstības daļā esam gatavi uzklausīt gan
mūsu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotāju, gan arī citu interesentu priekšlikumus par dažādām jomām, lai kopīgi virzītos uz stratēģisko mērķi, kas formulēts Preiļu novada Attīstības programmā
2018.–2024. gadam – veidot «novadu, kurā visu vecumu grupu iedzīvotājiem ir kvalitatīva dzīves vide, kurā ekonomiskais pamats ir uzņēmējdarbība, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību un demogrāfisku
izaugsmi, kurš ir pievilcīgs gan kā biznesa vide, gan kā kvalitatīva
brīvā laika pavadīšanas vieta – vieta dzīvošanai».
Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Attīstības daļas vadītāja

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits reģionālajā vizītē iepazīstas
ar Preiļu novada ceļu saimniecību

Savus ierosinājumus ministram iesniedz Saunas pagasta pārvaldes
vadītājs Raimonds Rubins. No kreisās sēž: ministra biroja vadītāja
Arita Ūdre, ministrs Tālis Linkaits, ministra padomnieks Uģis Upenieks

23. septembrī Preiļu novadu vizītē apmeklēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Preiļu novada pašvaldībā
ministrs tikās ar domes deputātiem un speciālistiem.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks
Klavdija Zarāne ar prezentācijas palīdzību sniedza
nelielu ieskatu par novadu, iepazīstināja ministrijas
pārstāvjus ar realizētajiem un šobrīd aktīvajiem
infrastruktūras projektiem. Klātesošie deputāti un
pašvaldības pārstāvji informēja ministru par pašvaldības teritorijā esošo ceļu stāvokli un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Tikšanās laikā satiksmes ministrs ar novada pašvaldības deputātiem un speciālistiem pārrunāja nepieciešamību uzlabot novada un pagastu centru ceļu savienojumus, veloceļu izbūvi un satiksmes drošības risinājumus
vairākos novada ceļu posmos.
Ministrs informēja, ka pašlaik «Latvijas Valsts ceļi»
gatavo veloceļu attīstības plānu, kura ietvaros būs iespējama velo infrastruktūras izbūve reģionos, tai skaitā, nāka-
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majā ES fondu finansējuma plānošanas periodā veloceļu
attīstībai paredzēti 23 miljoni eiro.
Sarunas laikā satiksmes ministrs uzsvēra, ka kopējais
finansējuma deficīts ceļu remontdarbiem lēšams ap četriem miljardiem eiro, tāpēc, piešķirot līdzekļus ceļu atjaunošanai, ir jāvērtē prioritātes, vispirms uzturot atbilstošā
kvalitātē ceļus, kas ir ar augstāku nozīmīgumu iedzīvotājiem un augstāku satiksmes intensitāti. Tāpēc šogad
valdības papildus piešķirtie 75 miljoni eiro ceļu remontdarbiem ir bijis nozīmīgs atbalsts ceļu nozarei. Latgales
reģionā šīs papildu programmas ietvaros remontdarbi
notikuši vai vēl turpinās 17 ceļu posmos par vairāk nekā
16 miljoniem eiro.
Pēc tikšanās pašvaldībā ministrs klātienē iepazinās ar
Preiļu novada attīstībai nozīmīgākajiem valsts iestāžu kompetencē esošajiem ceļu posmiem, kuru sakārtošanai prioritāri
nepieciešams finansējums: ceļa V738 posmu Pieniņi-Smelteri un ceļa V749 posmu Aizkalne-Babri. Vizītes noslēgumā Tālis Linkaits apskatīja arī jaunizbūvēto Rietumu ielu.

Preiļu novada VÇSTIS

Swedbank konsultācijas

Ikviens interesents tiek aicināts uz individuālu tikšanos ar
Swedbank konsultantu Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Obligāta
iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29991263.
Par tikšanās datumu un laiku interesenti tiks informēti individuāli.
Uz konsultāciju jāņem līdzi lietotāja numurs un internetbankas autorizēšanās līdzeklis – kodu kalkulators vai Smart-ID.

Preiļu novada pašvaldība
uzsāk vecās linu fabrikas teritorijas
sakārtošanas darbus

2020. gada 26. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/012
«RAŽOŠANAI PIELĀGOTA TIPVEIDA ANGĀRA IZBŪVE UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, DAUGAVPILS IELĀ 64, PREIĻI»
realizāciju, kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķim (SAM) «Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām».
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Preiļu
novadā, izveidojot infrastruktūru komercdarbības attīstībai atbilstoši
komersantu vajadzībām, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā
noteikto teritorijas attīstību.
Projektā plānotās darbības: ražošanai pielāgota tipveida angāra
izbūve un teritorijas labiekārtošana tiks veikta uz Preiļu pašvaldībai
piederoša īpašuma, Preiļu pilsētā, Daugavpils ielā 64. Komersantus,
kuri nomās no finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju
ar ēku, pašvaldība izvēlēsies atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā
veidā, nosakot tirgus cenu par infrastruktūras izmantošanu un veicot
izsoles procedūru. Tipveida angāru varēs pielāgot gan ražošanas, gan
pirmsapstrādes vajadzībām, gan izmantot kā noliktavu atbilstoši potenciālā nomnieka vajadzībām. Ēkai plānotas konfigurējamas starpsienas,
veidojot telpas, ko var izmantot preču, produktu, tai skaitā lauksaimniecības produktu uzglabāšanai. Ēkā tiks ierīkota ventilācijas sistēma,
izbūvēti iekšējie inženierkomunikāciju tīkli, energoapgāde ar pieslēgumu
pie energoapgādes sadalnes, nodrošināta ēkas ugunsdrošība. Pie ēkas
tiks izveidots apgaismots asfaltēts laukums kravas mašīnu manevrēšanai,
preču iekraušanai – izkraušanai, uzbūvēts žogs.
Projekta kopējās izmaksas: 574332,96 EUR, ERAF finansējums
sastāda 443007,82 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 22847,55
EUR, pašvaldības finansējums 52312,78 EUR, privātās attiecināmās
investīcijas 49519,26 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas (PVN)
6645,55 EUR.
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši – no 2020. gada
26. augusta līdz 2022. gada 25. februārim. Pašreiz tiek izstrādātas specifikācijas iepirkumu izsludināšanai, bet būvniecības darbi tiks uzsākti
tikai pēc tam, kad būs noslēgusies iepirkumu procedūra un noslēgti
līgumi ar konkrēto darbu veicēju, par ko būs jāpieņem vēl atsevišķs
Preiļu novada domes lēmums – līdzīgi, kā tas ir bijis līdzšinējo projektu
realizācijā, kuriem ir nepieciešami Valsts Kases aizdevumi.
Projekts pilnībā atbilst nozīmīgākajiem Preiļu novada attīstības
dokumentiem: Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.–
2033. gadam, Preiļu novada attīstības programmas Investīciju plānam 2018.–2024. gadam, Preiļu novada teritorijas plānojumam 2016.–
2031. gadam.
Ineta Valaine,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja

2020. gada septembris

Preiļu pilsētas parkā divas dienas norisinājās
ZZ Čempionāta rudens klašu dienas

Latvijā Rudens klašu dienām tika atlasītas
kopumā 40 labākās klases pēc mājasdarbu vērtējumiem, kuras bija pieteikušās konkursam. No
katra Latvijas reģiona – Vidzemes, Latgales,
Zemgales, Kurzemes un Rīgas – ceļazīmi ieguva
8 klases. Preiļu pašvaldībai tika dota iespēja uzņemt 8 klases un rīkot Latgales rudens klašu dienas
Preiļos.
21. septembrī Preiļu parkā noritēja daudz un
dažādas aktivitātes skolēniem no Latgales 1.–8. klašu
grupā. Preiļos bija ieradusies 7.c klase no Ludzas pilsētas ģimnāzijas un 5., 7., un 8. klase no Rugāju
novada Eglaines pamatskolas.
22. septembrī aktivitātes veica 9.–12. klašu grupa
no Latgales – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12. klase,
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja 10. klase,
Daugavpils 12. vidusskolas 11. klase un Indras pamatskolas 9. klase.
Kopā ar skolēniem darbojās vairāki ZZ čempionāta aktivitāšu vadītāji, mentori un atbalsta personas,
kuri abu dienu laikā sniedza jauniešiem padomus,
zināšanas, emocionālu atbalstu un neaizmirstamas
sajūtas un emocijas darbojoties kopā.

Rudens klašu dienas mērķis ir, izmantojot dažādas
neformālas aktivitātes, mācīties konfliktu risināšanas
un attiecību veidošanu prasmes, atpazīt emocijas un
izprast emocionālo paškontroli, iepazīt stresa cēloņus
un izpausmes.
Skolēni caur dažādām aktivitātēm mācījās sadarboties, uzticēties, lūgt palīdzību, sniegt atbalstu, saliedēties, socializēties un būt visai klasei kopā kā vienam
veselam. Visu iepriekš minēto jaunieši apguva dienas
laikā caur četriem dažādiem un ļoti interesantiem,
radošiem uzdevumiem. Pēc katras aktivitātes jaunieši
kopā ar mentoru veica uzdevuma novērtēšanu – pārrunāja iegūto un saprasto aktivitātes laikā.
Preiļu novada pašvaldība un ZZ Čempionāta dalībnieki saka lielu ‘paldies’ SIA «Preiļu saimnieks» par
palīdzību nodrošināt daudzas tehniskās lietas, it īpaši
paštaisītās izlietnes. Pateicamies arī Kultūras centra
un pašvaldības darbiniekiem par iespēju uzņemt ciemiņus Preiļu parkā.
ZZ Čempionāta Rudens klašu dienas norit ciešā
sadarbībā ar Veselības ministriju.
Sintija Ančeva,
Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste

Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem,
kas ir saistīti ar apkures lietošanu – netīrītiem
dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču
lietošanu. Tādēļ pirms intensīvas apkures sezonas
sākuma VUGD aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu
detektorus!

lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot
izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.

Pirms apkures sezonas parūpējies
par mājokļa ugunsdrošību

Pirms katras apkures sezonas
jāveic dūmvada tīrīšana

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma
ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu
dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs,
taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt
skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus
no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra
pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim).
Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas
dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada
1. martam). Cita starpā reizi piecos gados jāveic arī
apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko
var veikt speciālists.
Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo
izmanto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā
stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta
ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

Malkas plītij nepieciešama regulāra
atjaunošana

Ja izmantojat malkas plīti, tad jāatceras, ka arī tā
laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns metāla
apšuvums un plīts virsmā parādīties spraugas, caur
kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas
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Esiet piesardzīgi,
izmantojot elektriskās sildierīces

Nereti, gaidot apkures sezonas sākumu, iedzīvotāji
mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces.
Aicinām pievērst uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās
paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem un neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas!

Dūmu detektori glābj dzīvības

Šogad stājās spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības
noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās,
gan dzīvokļos) jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.
Diemžēl VUGD apkopotā statistika par mājokļu
ugunsgrēkiem, kuros ir cietuši vai gājuši bojā cilvēki,
liecina, ka lielākajā daļā gadījumu dūmu detektori nav
bijuši uzstādīti. Tomēr ir fiksēti vairāki gadījumi, kad
tieši dūmu detektora signāls ir palīdzējis laikus
pamanīt ugunsnelaimi un visiem mājokļa iemītniekiem
izglābties no piedūmotās vides.
Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un
līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī
dūmu detektoru!
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību un
iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciālistu
pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli!
Plašākai informācijai: Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel.: 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv

Preiļu novada VÇSTIS

SPORTS

3. oktobrī – Preiļu novada čempionāts spiningošanā

3. oktobrī notiks Preiļu novada čempionāts spiningošanā. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad
sacensības norisināsies Kalupes ezerā.
Sacensību interesenti, iepazīstieties ar nolikumu www.preili.lv un pošamies izbaudīt Kalupes ezera
dāsnumu. Tradicionāli pasākums noslēgsies ar zupas baudīšanu. Tiekamies uz ūdeņiem oktobra sākumā!
Leonīds Valdonis, sporta pasākumu organizators

2020. gada septembris

Aizvadīts Baltijas komandu
čempionāts daudzcīņās Igaunijā

Preiļu galda tenisisti aizvadījuši treniņnometni

No 18. līdz 20. septembrim Rucavā norisinājās
treniņnometne 2008. gadā dzimušajiem un jaunākiem galda tenisa spēlētājiem, kurā piedalījās sportisti un viņu treneri no Preiļiem, Rīgas, Bauskas,
Daugavpils, Nīcas un Rucavas.
Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas galda tenisa
treneris Anatolijs Isajevs pavēstīja, ka treniņnometnē
iespēja piedalīties tiek dota diviem sportistiem no
galda tenisa kluba un Preiļus tajā pārstāvēja Franciska

Liniņa un Rinalds Trokša. Treniņnometni vadīja treneris Viktors Tolkačevs kopā ar treneriem Kirilu
Jahontovu, Anatoliju Isajevu, Aleksandru Šutku un
Veru Gurtajuti.
Anatolijs Isajevs informēja, ka kopš pasaules ekonomiskās krīzes, kas 2008. gadā skāra iedzīvotājus,
daļa augsta līmeņa galda tenisa treneru izbrauca no
Latvijas labākas dzīves meklējumos. Tā rezultātā radās
situācija, ka īsti neviens neuzņēmās virsvadības lomu
pār Latvijas jaunatnes izlases spēlētājiem galda tenisā.
Tie, kuri uzrādīja augstākos sasniegumus, tiem tika
dota iespēja piedalīties Eiropas mēroga čempionātos.
Šogad uz savu dzimto vietu Rucavā no Maskavas ir
atgriezies treneris Viktors Tolkačovs un uzņēmies
izlases vadīšanu, sākot trenēt pašus jaunākos sportistus – 2008. gadā dzimušos un jaunākus. Kā atzina
A. Isajevs, Viktors Tolkačovs ir ļoti pieredzējis treneris, kas ir veiksmīgi darbojies kā treneris galda
tenisa klubos ASV, Portugālē un Maskavā, vadījis
jaunatnes izlasi Somijā.
Nākamā nometne paredzēta 23.–25. oktobrī
Preiļos. «Pagaidām uzsvars tiks likts uz sportistu meistarības kāpināšanu treniņnometnēs, savukārt, kad
atvērsies robežas, noteikti piedalīsimies Baltijas čempionātos un mērķēsim arī augstāk», norāda A. Isajevs.
Jolanta Upeniece

Aktīvā vasara pludmales volejbola dalībniecēm

No kreisās: Evelīna Kokoriša, Enija Rumaka, Amanda
Regute, Megija Rumaka, Inta Rumaka

Pēc karantīnas atcelšanas vasarā, jūlijā un
augustā, notika sacensības volejbolā – gan pludmales, gan klasiskajā. Aktīvi piedalījās arī Preiļu
novada BJSS volejbola nodaļas audzēknes.

Divi posmi notika Vasaras spēlēs volejbolā: viens
Gulbenē, otrs Jelgavas novada Līvbērzē. Mūsu sporta
skolu pārstāvēja 4 komandas – pa vienai U11 (2009.
dz. g. un jaunāki) un U13 (2007. dz. g. un jaunāki)
grupās, un divas U15 grupā (2005. dz. g. un jaunāki).
Iespēju spēlēt lielajā 16 stiprāko komandu finālā izcīnīja 2 komandas – U11 grupā «Mellenītes» (Evelīna
Leikuče, Estere Šņepste un Alīna Parfjonova) un U15
grupā «Cerība» (Amanda Regute, Evelīna Kokoriša,
Enija Rumaka un Megija Rumaka). «Cerība» savā
grupā izcīnīja godalgoto 3. vietu, bet «Mellenītes» –
4. vietu.
Vairākās grupās Preiļu novada BJSS tika pārstāvēta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā. Labākie šīs sezonas sasniegumi bija U16 grupā.
1. vieta – Amanda Regute/Loreta Kirilova (Cēsu PSS)
un 4. vieta U18 grupā Zaiga Kalvāne/Amanda Regute.
Jau trešo gadu pēc kārtas Rīgas pilsētas centrā
norisinājās «Rīgas pludmales volejbola nedēļa». No
25. līdz 27. augustam noritēja jauniešu turnīri, kuros
piedalījās tās komandas, kas iepriekš bija kvalificējušās fināla turnīriem. U16 grupā 3. vietu izcīnīja
Evelīna Kokoriša / Enija Rumaka.
Inta Rumaka

«VUGD Preiļi» – čempioni

No 4. līdz 5. septembrim Igaunijas pilsētā Rakverē notika Baltijas
komandu čempionāts daudzcīņās U–16,U–18, U–20 grupām.
Katrā vecuma grupā komandā startēja 4 jaunieši un 4 jaunietes.
Mūsu sporta skolas audzēknis Andis Briška startēja U–18 komandā kā
otrais labākais no 4 jauniešiem. Pirmajā dienā Andis uzlaboja savus personiskos rekordus 100 m (rez. 12,02) un tāllēkšanā (rez. 6 m 23 cm).
Lodes grūšanā (rez. 12,82), augstlēkšanā (1 m 74 cm), 400 m (rez. 54,04)
rezultāti bija tuvu personīgiem.
Otrajā dienā pēc 110 m barjerskriešanas (rez. 15,67) Andis pēc izpildītajiem 6 veidiem bija trešajā vietā. Septītajā veidā – diska mešanā
(rez. 34,87) sportists uzlaboja savu rekordu. Astotajā veidā – kārtslēkšanā – saņēma o punktus, nepārvarot sākuma augstumu 2 m 80 cm (personīgais rezultāts viņam ir 2 m 90 cm), un ar to trešā vieta bija zaudēta.
Pēdējos divas veidos Andis saņēmās un nostartēja veiksmīgi – šķēpa
mešanā (rez. 48 m 42 cm) un 1500 m skriešanā (rez. 4 min 51,27).
Pabeidzot sacensības ar 5662 punktiem, Andis izcīnīja 5. vietu kā
otrais labākais no Latvijas U–18 komandas sastāva. Komandu vērtējumā
1. vieta Igaunijai, 2. vieta – Latvijai, 3. vieta – Lietuvai. Kā raksta statistiķis Andris Staģis, tieši puse (12 no 24) Latvijas daudzcīņnieku
Rakverē sasniedza savus personīgos rekordus.
Viktorija Neištadte, Preiļu novada BJSS metodiķe

Preiļu jaunās volejbolistes
brīvprātīgi palīdz Eiropas čempionāta
organizatoriskajos darbos

No 16. augusta līdz 20. augustam Jūrmalā notika Eiropas
Volejbola konfederācijas (CEV) pludmales volejbola Eiropas čempionāta fināls vīriešu un sieviešu konkurencē. Turnīrā piedalījās
labākie Eiropas pludmales volejbola vīru dueti no 17 valstīm un sieviešu komandas no 13 valstīm.
Iespēja piedalīties šajā pasākumā bija arī Preiļu novada BJSS
audzēknēm. Meitenes bija pieteikušās kā brīvprātīgās palīdzēt veikt
dažādus organizatoriskos darbus. Viņas guva lielu pieredzi, piedaloties
šāda mēroga pasākumā.
Šo iespēju izmantoja Laine Līga Elste, Evelīna Kokoriša, Enija
Rumaka, Viktorija Ivanņikova un Megija Rumaka.
Inta Rumaka, BJSS volejbola trenere

Turpinās skriešanas seriāls
«Parka Pusstundas skrējiens»

Trīs mēnešu garumā trešdienu
vakaros Preiļu futbola cienītāji pulcējās futbola laukumā Kooperatīva
ielā. Šeit risinājās Preiļu Novada
atklātais futbola čempionāts, kurš
noslēdzās 20. septembrī.
Finālā tikās «VUGD Preiļi» un «Šellat» (Rēzekne)
komandas. Divu spēļu summā (3:3 un 8:4) par 2020.
gada Preiļu novada futbola čempionāta uzvarētājiem

kļuva draudzīgais «ugunsdzēsēju» kolektīvs.
Čempionāta simboliskajā izlasē iekļuva vārtsargs
Artūrs Teilāns («VUGD»), aizsargs Mārtiņš Sondors
(«VUGD»), pussargs Rūdolfs Pastars («VUGD») un
uzbrucējs Aleksejs Baranovs («Šellat»). Turnīra rezultatīvākā spēlētāja balvu saņēma Rolands Putāns
(«VUGD»). Sērijā par 3. vietu Viļānu futbolisti pieveica komandu «Parks».
Imants Babris, futbola treneris
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Valstī ieviestie epidemioloģiskie drošības pasākumi saistībā
ar Covid–19 infekcijas ierobežošanu izjauca arī skrējienu seriāla
«Parka Pusstundas skrējiens» tradicionālos norises datumus.
Lai jaukais skriešanas pasākums neaizietu nebūtībā, fizisko aktivitāšu cienītājiem piedāvāsim vienkāršoto un saīsināto variantu.
Vairāk pienākumu būs uz sevis jāuzņemas pašiem dalībniekiem, atslogojot no sarežģītās apļu uzskaites brīvprātīgos. Te vienlaicīgi arī
mācīsimies ievērot godīgas cīņas noteikumus, jo galvenais šoreiz
nebūs sacensties, bet būt fiziski aktīviem un piekopt veselīgu dzīvesveidu skrienot vai nūjojot.
Skrējiens un nūjotāju aktivitātes turpināsies 30. septembrī un
7. oktobrī Preiļu pilsētas parkā pie estrādes – 500 m aplī. Starts visiem
vienlaicīgi plkst. 18:00. Skrējiens notiks jebkuros laika apstākļos.
Vairāk informācijas www.preili.lv vai zvanot sporta pasākumu
organizatoram Leonīdam Valdonim, tālrunis 29556446.

2020. gada septembris

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada Kultūras centra tautas mākslas
kolektīvi aicina jaunus dalībniekus

Ja vēlies iegūt jaunus draugus, interesanti pavadīt brīvo laiku vai uzlabot savu fizisko formu, tad nāc mūsu pulkā!

Folkloras ansambļi
• folkloras ansamblis «Leiči»
• jauniešu folkloras ansamblis «Rūtoj»

Deju kolektīvi
• deju kopa «Gaida» – jaunieši
• deju kopa «Dancari» – jaunieši
• deju kopa «Talderi» – vidējā paaudze
• deju kolektīvs «Asorti» – jaunieši
• deju kolektīvs «Brūklenājs» – seniori

Vokālie ansambļi
• vīru vokālais ansamblis
• senioru ansamblis «Kaļinuška»
• sieviešu vokālais ansamblis «Rjabinuška»
• senioru ansamblis «Virši»

Amatierteātris

Skolotāju koris «Latgale»
Jauniešu pūtēju orķestris

Ikviens ir laipni gaidīts!

Rudens tirgus Preiļos
3. oktobrī Preiļos, Raiņa bulvārī,
no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00
RUDENS TIRGUS «Miķelītis bagāts vīrs,
tas atnāca pilnu roku».

Aicinām tirgoties zemniekus un zemnieku saimniecības, lauku
individuālos ražotājus, dārzkopjus un amatniekus! Piepildīsim gan
iepirkumu grozus, gan prieka kārās sirdis!
Informācija tirgotājiem www.preili.lv, www.gadatirgi.lv vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv
Pieteikties dalībai tirgū aicinām līdz 30. septembrim.
Tirgu rīko Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā
ar Preiļu novada kultūras centru.

Pieteikties Preiļu Kultūras nama administrācijā vai pa tālruņiem – 653 22200, 29235318.

Kultūras centra pasākumi oktobrī

v 1. oktobrī plkst. 12.00 Preiļu kultūras namā
Starptautiskajai senioru dienai veltīts sarīkojums
«Laimes kastanītis». Programmā: apsveikumi svētkos,
Aglonas, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu senioru
kolektīvu priekšnesumi, Imanta Kalniņa dziesmas
dziedās Rolands Naglis. Aicinām līdzi ņemt labu garastāvokli un tikšanās prieku! Ieeja brīva. Informācija un
pieteikšanās pasākumam, zvanot uz tālruni 26668665.
v 3. oktobrī Preiļos, Raiņa bulvārī no plkst. 9.00
līdz 14.00 Rudens tirgus «Miķelītis bagāts vīrs, tas
atnāca pilnu roku»
v 9. oktobrī plkst. 17.00 Preiļu novada kultūras
centrā izcilā komponista Jāņa Ivanova piemiņas
pasākums. Piedalās Daugavpils pilsētas simfoniskais
orķestris «DAUGAVPILS SINFONIETTA», diriģents
Aivars Broks. Programmā: Jāņa Ivanova un citu lat-

viešu komponistu skaņdarbi. Pasākuma laikā notiks
II Jaundarbu konkursa mūzikā un mākslā laureātu
apbalvošana
v 10.–25. oktobris Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās
v 10. oktobrī plkst. 18.30 Preiļu KN MAĢISKO
BURBUĻU triku izrāde. Biļetes www.bilesuparadize.lv
un pasākuma dienā Preiļu KN. Biļetes cena: EUR
15; 13; 11
v 23. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN profesora
ANATOLIJA DANILĀNA lekcija un dialogs ar klausītāju «Kā dzīvot ilgi un laimīgi». Biļešu cena: EUR 2.
Atbilstoši sanitārajām normām vietu skaits Kultūras namā ierobežots.
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Līdz 7. novembrim Preiļu kultūras nama
izstāžu zālē skatāma izstāde
«Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā»

Šogad konkurss «Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā» bija pulcējis 180 māksliniekus, kas žūrijas vērtējumam kopumā iesniedza
327 mākslas darbus. Pēc darbu atlases, pamatekspozīcijai tika izvēlēti 92 gleznojumi.
Mākslas zinātniece un šī konkursa vairākkārtējā
žūrijas komisijas locekle Ingrīda Burāne par «Jāzepa
Pīgožņa balvu Latvijas ainavu glezniecībā» saka šādi:
«Šī izstāde ir viena no ilglaicīgākajām, daudzpusīgākajām, mākslinieku un mākslas interesentu atbalstītākajām mākslas dzīves norisēm glezniecībā mūsu
valstī pēc neatkarības atjaunošanas. Kopš tā saucamajās vizuālajās mākslās vairs nav valsts iedibinātas
atzinības balvas par profesionālo veikumu, kā tas ir
citās nozarēs (Lielā mūzikas balva, Latvijas Literatūras gada balva, Nacionālā kino balva «Lielais
Kristaps» un «Spēlmaņu nakts» balvas teātra jomā).
Preiļu novada domes un Rīgas domes kopdarbs,
atbalstot mākslinieka Jāzepa Pīgožņa (1934–2014)
draugu Jāņa Anmaņa, Jāņa Streiča un Jāņa Strupuļa
iniciatīvu sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju
un Latvijas Zinātņu akadēmiju, faktiski ir vienīgā
šāda veida oficiālu institūciju līdzdalība mākslas procesu veicināšanā, izvērtēšanā un tālāk virzībā. Savā
ziņā šis ir pašlaik Latvijā demokrātiskākais un atvērtākais mākslas dzīves notikums, kurā piedalās autori
no visiem novadiem. Nav līdzīga savā apjomā un
autoru rokrakstu dažādībā otra tāda mākslinieciskās
kopainas redzējuma, kas vienotu pilnīgi atšķirīgas
izglītības, tautības, māksliniecisko tieksmju un varēšanas, paaudžu piederības un citu savrupu pazīmju

personības. Līdz ar to var secināt, ka tādā skaitliskā
izvērsumā, kāds bija un ir redzams pamatekspozīcijās
un kāds saglabājas Latvijas mākslas vēstures dokumentēšanā, mākslas darbu saglabāšanā iespieddarbā,
laikmeta ainas fiksācijā piecos katalogos, ka tādā
nozīmē iecere un profesionāli veiktais darbs ir devis
nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas mākslā 21. gs.
pirmajā desmitgadē. Turklāt tas loks ir plašāks un
paliekošāks arī tādā nozīmē, ka stimulējis, veidojis,
audzējis spēku Latvijas mākslas izglītībai. Īpaši tiem
māksliniekiem, kuri strādā mākslas skolās, kompetenču centros un regulāri lielā skaitā veido autoru
pamatkodolu.»
«Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā» izstāde un balvas pasniegšana notiek jau kopš
2015. gada. 2015. gadā galveno balvu saņēma Latvijas
Universitātes profesors, mākslinieks Roberts Muzis,
2016. gadā – māksliniece Silva Linarte, 2017. gadā –
mākslinieks Aldis Kļaviņš, 2018. gadā – mākslinieks
Jānis Plivda, 2019. gadā par konkursa laureātu kļuva
mākslinieks Nugzars Paksadze, šogad – Agra Ritiņa.
Jau sesto gadu pēc kārtas konkursā bija iespējams
pieteikt mākslas darbus, kuros atveidota Latvijas
ainava, tā veicinot mākslinieku interesi izcelt Latvijas
ainavas un aktualizējot šī glezniecības žanra nozīmi
mūsdienu mākslā.
Izstādes darbi pēc Ŗīgas Sv. Pētera baznīcas tika
eksponēti Bauskas muzejā un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Šobrīd daļa izstādes
skatāma Preiļos.
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās

Aizkalnes pagasta kapsētas
10. oktobrī

Plkst. 13.00 – Gāgu kapi
Plkst. 14.00 – Raipoles kapi
Plkst. 15.00 – Daugaviešu kapi
Plkst. 16.00 – Jasmuižas kapi
Plkst. 17.00 – Bleidenes kapi

Saunas pagasta kapsētas
10. oktobrī
Plkst. 11.00 – Jakušu kapi
Plkst. 12.00 – Skuteļu kapi
Plkst. 13.00 – Orīšu kapi
Plkst. 14.00 – Smelteru kapi
Plkst. 15.00 – Betišķu kapi

17. oktobrī

Plkst. 11.00 – Pauniņu kapi
Plkst. 12.00 – Prīkuļu kapi
Plkst. 13.00 – Lakausku kapi
Plkst. 14.00 – Aizupiešu kapi
Plkst. 15.00 – Anspoku kapi

Pelēču pagasta kapsētas
17. oktobrī

Plkst. 11.00 – Solkas kapi
Plkst. 11.40 – Vecuma kapi
Plkst. 12.30 – Krasnagorkas kapi
Plkst. 13.20 – Gornijašu kapi
Plkst. 14.10 – Bramaņu kapi
Plkst. 15.10 – Džeriņu kapi
Plkst. 16.20 – Pelēču kapi

Preiļu pilsētas kapsētās
24. oktobrī

No plkst. 13.00 līdz plkst.
18.00, skanot noskaņu mūzikai,
iedegsim sveces liesmiņu un pieminēsim savus aizgājušos

Preiļu pagasta kapsētās
25. oktobrī
Plkst. 12.00 – Ribuļu kapi
Plkst. 13.00 – Seiļu kapi
Plkst. 14.00 – Pupāju kapi
Plkst. 15.00 – Ivdrīšu kapi
Plkst. 16.30 – Dzeņu kapi
Plkst. 17.30 – Šoldru kapi
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Mobilā diagnostika Preiļos

14. un 28. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Preiļos,
Raiņa bulvārī 22 (pie VID ēkas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA.

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ
MAKSAS,
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3.00 EUR,
• bez nosūtījuma – 25,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.) – 1 projekcija 9,00 EUR
(ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams).

Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku
pa tālruni +371 25431313.

Deju nodarbības bērniem

Sākot ar 19. oktobri Jauniešu centrā «ČETRI»
pirmdienās un trešdienās notiks deju nodarbības
mazākajiem – bērniem no 5 līdz 9 gadu vecumam.
Nodarbību vadītāja – Viāna Rozenšteine.

Preiļos jauniešiem vecumā
no 12 līdz 18 gadiem
ir BEZMAKSAS iespēja apmeklēt
VIDEO NODARBĪBAS

Nodarbības notiek trešdienās no plkst. 16:00. Jūs
varēsiet apgūt FOTO un VIDEO prasmes, iegūt apliecību par apgūtajām zināšanām, atrast domubiedrus un
noslēgumā doties uz APMAKSĀTU EKSKURSIJU – uz
ĪSTU FILMĒŠANAS LAUKUMU Rīgā!
Uzsākt apmeklēt nodarbības var jebkurā laikā. Lai dotos
ekskursijā, jābūt apmeklētām vismaz 3 nodarbībām.
Nodarbību vadītājs – Jānis Jurčenko. Droši sazinieties,
lai iegūtu sīkāku informāciju – tālrunis 28291082, vai arī
meklējiet to www.preili.lv vai facebook.com/jcentrs4.
Pasākums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) ietvaros.

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

