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Uzņēmēju sarunu cikla sezonas
noslēguma tikšanās

Preiļu novada uzņēmēji tiek aicināti uz tikšanos ar Kristīni Stašulāni – zīmola «Laba Sajūta» veidotāju. Kāds ceļš ejams, lai hobijs
pārtaptu biznesā…
Kristīnes stāsts skanēs otrdien, 21. maijā, pulksten 15.00 Preiļu
novada Preiļu pagasta «Dzeņu Mājās».
Interesentiem lūgums pieteikt dalību pasākumā pa tālruni
26636243 vai elektroniski –
ineta.liepniece@preili.lv līdz 17. maijam. Uz tikšanos!
Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante

Pavasara Taureņu balle senioriem
Par to nekas, lai gadi nāk,
Tie nekait tam, kas dzīvot māk.

Aizkalnes Tautas namā 1. maijā plkst. 12.00 aicinām uz
košo pavasara taureņu balli Senioriem. Esiet radoši – ar
košiem tērpiem un taureņiem pie krekliem, kleitām, matos
un sirdīs! Uzbursim kopā taureņu balli!
Par mūziku gādās apvienība «Spaiti». Uz pasākumu ierasties
jautrā, atraktīvā noskaņojumā, līdzi ņemot groziņu. Tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz pasākumu.

Aicinām pieteikties skolēnu nodarbinātības
pasākumiem Preiļu novadā

Skolēniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek organizēti nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā (2 nedēļas).
Aicinām skolēnu vecākus vai aizbildņus pieteikties Preiļu novada
domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī
24, Preiļos, vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs līdz 15. maijam.
Noteikumi un iesnieguma veidlapa pieejami www.preili.lv.

Zenta Igolniece saņems Goda zīmi
«Par nopelniem Preiļu novada attīstībā»

Preiļu novada domes sēdē deputāti nobalsoja par pašvaldības
apbalvojuma – Goda zīmes «Par nopelniem Preiļu novada attīstībā» – piešķiršanu SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītājai Zentai Igolniecei. Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu Preiļu pilsētas labiekārtošanā un pilsētas tēla
veidošanā 48 darba gadu garumā.
Preiļu novada pašvaldības apbalvojums Zentai Igolniecei tiks
pasniegts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajā
pasākumā Preiļos 2019. gada 18. novembrī.
Pateicoties Zentas Igolnieces radošajam skatījumam un apņēmīgajai
rīcībai, Preiļu pilsēta ar katru gadu ir kļuvusi arvien ziedošāka un sakoptāka. Sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību mērķtiecīgi un soli pa solim
tiek veidota patīkama vide un pilsētas tēls. Ikviens iedzīvotājs un pilsētas
viesis var novērtēt Zentas Igolnieces vadītās komandas darba redzamo
daļu – krāšņos apstādījumus, ziedu piramīdas, sakoptās ielas un laukumus. Tam visam pamatā ir ideja un redzējums, ko Zentas Igolnieces
darba spars un ilgā darba pieredze ļauj veiksmīgi realizēt dzīvē – sākot
no stādu izvēles un iegādes līdz to kopšanas darbu organizēšanai ikdienā.
Nevienu brīdi Z.Igolniecei nav apsīkušas idejas un iedvesma darbam.
Informāciju par aktuālāko labiekārtošanas jomā Komunālās daļas vadītāja
regulāri iegūst, apmeklējot kursus, apmācības un seminārus, un ar savām
zināšanām dalās arī ar kolēģiem citās pašvaldībās.
Zenta Igolniece jau desmit gadus ir Lielās Talkas koordinatore Preiļu
novadā, iesaistot iedzīvotājus un iestādes novada sakopšanas darbos, lai
pēc talkas novada teritorija un pilsētas parks kļūtu vēl sakoptāki.
Ar prasīgumu, atbildīgu attieksmi pret darbu Zenta Igolniece ir izveidojusi stabilu un saliedētu Komunālās daļas kolektīvu. Daudzu gadu
garumā Zentas Igolnieces vadībā ir strādājuši arī ilgstošie bezdarbnieki
valstī noteiktajā algoto sabiedrisko darbu programmā.
Zenta Igolniece ir ne tikai profesionāle, godprātīgi un ar pašatdevi
pilda savus darba pienākumus, viņa ir Preiļu novada un savas valsts
patriote, politiski aktīva, savu patriotismu paužot ne tik daudz vārdos,
cik savā darbā.
Zentu Igolnieci pašvaldības apbalvojumam izvirzīja SIA «Preiļu
saimnieks». Saskaņā ar Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija noteikumiem «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību» domes deputāti lēma par apbalvojuma piešķiršanu.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļos atklāts digitālais aktivitāšu
centrs ģimenēm

26. martā Preiļu Galvenajā
bibliotēkā svinīgi tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs.
Sarīkojumā piedalījās novada
pašvaldības un iestāžu pārstāvji,
bibliotēkas darbinieki, uzticamākie bibliotēkas apmeklētāji un
sadarbības partneri no Daugavpils un Utenas (Lietuva) pašvaldībām.
Svinīgo lentu pārgrieza bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina un
domes priekšsēdētājas vietnieks
Juris Želvis, pēc tam sekoja sadarbības partneru apsveikumi bibliotēkas kolektīvam un Preiļu novada
Bērnu un jauniešu centra vokālās grupas «Lāsītes» muzikālie sveicieni.
Atklājot pasākumu, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona
Skrodihina savā uzrunā atzina, ka
projekta izskaņas etapā ir prieka un
gandarījuma sajūta par paveikto
darbu, kura rezultātā dažādu paaudžu interesentiem turpmāk būs
iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku ar mūsdienīgām
tehnoloģijām aprīkotā vidē.
Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, uzrunājot klātesošos, vērsa uzmanību
uz to, ka mūsdienās bibliotēkas
attālinās no to vēsturiskā formāta,
jo informāciju tehnoloģijas kļuvušas par sabiedrības neatņemamu
ikdienas sastāvdaļu. Bibliotēkām ir
svarīgi pieņemt izaicinājumus un
attīstīties, saglabājot sākotnējo funkciju – būt par drukātās literatūras
krātuvēm.
Pasākuma turpinājumā apmeklētājiem bija iespēja iepazīt digitālā
centra plašo piedāvājumu – vērot

robotikas paraugdemonstrējumus,
doties interaktīvā velobraucienā, apskatot Dienvidlatvijas un Austrumlietuvas populārākos tūrisma objektus, piedalīties kinētiskā viktorīnā,
atsvaidzinot zināšanas par dažādām tēmām, kā arī 3D brillēs skatāmā virtuālā realitātes video iepazīt Preiļu, Daugavpils, Utenas un
Zarasu kultūrvēstures objektus un
izklaides infrastruktūru.
Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs
tapis pārrobežu sadarbības projekta
«Digitālo aktivitāšu centru tīkla
izveide ģimenēm dzīves kvalitātes
un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē» ietvaros. Projekts tiek īstenots Preiļu,
Daugavpils, Utenas un Zarasu publiskajās bibliotēkās.
Projekts dod iespēju izveidot
bibliotēku par digitālo kompetenču
centru un mazināt plaisu starp

dažādu paaudžu lietotāju tehnoloģiju pratības līmeņiem. Būtiski, ka
centrs būs atvērts visu vecumu cilvēkiem un ļaus pieaugušajiem un
bērniem mācīties kopā, tādējādi
atbalstot ģimenes vērtības un stiprinot ģimeniskās saites.
Centrs darbosies katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Piedāvājums ir orientēts galvenokārt uz ģimenēm ar bērniem un
dažāda vecuma skolēnu grupām,
taču tiks gaidīti arī individuāli
apmeklētāji neatkarīgi no vecuma
vai iepriekšējas pieredzes tehnoloģiju izmantošanā.
Plašāka informācija par centra
piedāvājumu atrodama www.preilubiblioteka.lv.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore

Latgalē, tai skaitā Preiļu novadā, arvien vairāk redzam aktīvā tūrisma cienītājus – velotūristus. Arī ārvalstu tūrisma izstādēs viens no populārākajiem
jautājumiem ir par velotūrismu
reģionā – norādes, marķējums,
infrastruktūra, veloceļi, kartes,
noma u.c. Latgales reģionā līdz
šim ir sastādīti un marķēti vairāki vietējās nozīmes velomaršruti
novada vai vairāku novadu teritorijās, taču līdz pārējo Latvijas
reģionu velotūrisma attīstībai
mums vēl tāls ceļš ejams.
Taču pēdējā pusgada laikā ir
sperts milzīgs solis uz priekšu Latgales reģiona tūrisma asociācija
«Ezerzeme» sadarbībā ar reģiona
Tūrisma informācijas centriem,
velo jomas speciālistiem un citiem
ekspertiem, kā arī Ludzas rajona
partnerību kā projekta iesniedzēju,
sagatavoja projekta pieteikumu
«Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam «Euro
Velo11»» Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma
«Starpteritoriālā un starpvalstu

sadarbība» ietvaros. Projekta pieteikums ir apstiprināts un nu sāksies tā īstenošana. Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma
attīstību Austrumlatvijas reģionā,
marķējot velo maršrutu «Euro
Velo11», tādejādi popularizējot
Austrumlatviju kā Eiropas velo
tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos,
ceļojot «zaļi» un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta
pieguļošajās teritorijās. Projektā
piedalās septiņas partnerības: biedrība «SATEKA», biedrība «Balvu
rajona partnerība», biedrība «Rēzeknes rajona kopienu partnerība»,
biedrība «Krāslavas rajona partnerība», biedrība «Preiļu rajona partnerība», biedrība «Daugavpils un
Ilūkstes novadu partnerība «Kaimiņi»» un vadošā – biedrība «Ludzas rajona partnerība». Projekta
aktivitātes noritēs līdz 2021. gada
30. septembrim un projektu aktivitāšu īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 99 850,00
Tā kā Preiļu, Līvānu, Riebiņu,
Aglonas un Vārkavas novadi nerobežojas ar topošo EuroVelo11 maršrutu un tieši projektā nevarēja piedalīties, novadu tūrisma speciālisti

sagatavoja reģionālo velomaršrutu
«Latgales zelta vidusceļš», kura
kopējais garums, šķērsojot piecu
novadu teritoriju, ir 173 km. No
tiem asfalta ceļa segums ar mazu
transporta intensitāti ir apmēram
38 km, asfaltēts ceļš ar vidēju autotransporta intensitāti – 65 km,
grants ceļi ar mazu autotransporta
intensitāti – 50 km, bruģēti veloceliņi – 3 km, pārējais posms –
lauku ceļi bez seguma un takas.
Nesen tika saņemta ziņa, ka velomaršruts ir oficiāli piereģistrēts un
tam piešķirts numurs 37. Velomaršruts tiks pupularizēts EuroVelo11
maršruta mārketinga materiālos, kā
arī Vidzemes tūrisma asociācijas
izstrādātajās velokartēs. Drīzumā
tūrisma un velojomas speciālisti
tiksies, lai pārrunātu maršruta marķēšanas veidu un gaitu. Aicinām
vietējos iedzīvotājos izturēties
saprotoši pret marķējumu uz savās
teritorijās esošajiem kokiem, lieliem akmeņiem un citur. Velotūrisma infrastruktūras attīstība
reģionā noteikti veicinās pieprasījumu arī pēc velo nomas – uzņēmēji, sarosieties!
Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja

Uzsākta velotūrismu veicinošu pasākumu
īstenošana reģionā
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Pašvaldība izsludina konkursu
par nosaukumu laukumam
Raiņa bulvārī 19, Preiļos

Preiļu novada dome izsludina konkursu ar mērķi noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu laukumam
Raiņa bulvārī 19, Preiļos.
Konkursam jāpiesakās līdz 1. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu
un iesniedzot to pašvaldībā sev ērtākā veidā: elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, drukātā veidā, sūtot pieteikumu
pa pastu uz Preiļu novada domi, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV-5301 vai
klātienē pieteikumu nogādājot Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
Pieteikumā jānorāda laukuma nosaukuma priekšlikums un tā pamatojums, kā arī idejas autora kontaktinformācija. Pieteikuma anketa elektroniskā formā pieejama pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, savukārt
drukātā veidā – Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
Konkurss notiks vienā kārtā, tajā aicināta piedalīties ikviena privāta
vai juridiska persona.
Visi konkursam iesniegtie laukuma nosaukumi tiks izvērtēti, un
labākā priekšlikuma autors saņems naudas balvu 200 eiro vērtībā.
Iesniegtos priekšlikumus vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem: nosaukuma
atbilstība laukuma reprezentatīvajām funkcijām, tostarp arī dažādu pasākumu rīkošanai, nosaukuma saderība ar laukuma arhitektonisko tēlu un
vidi, nosaukuma labskanīgums un atraktivitāte.
Priekšlikumu izvērtēšanu veiks žūrija sekojošā sastāvā: Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja Ineta Liepniece,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva, Preiļu
novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Šņepste, Preiļu novada
Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins, Preiļu novada domes arhitekte Agnija
Vaivode, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingūna Patmalniece.
Konkursa uzvarētājs tiks paziņots Preiļu pilsētas svētku laikā 2019.
gada 16. augustā.
Plašāka informācija – konkursa nolikumā, kas pieejams elektroniskā
formā pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, drukātā veidā – Preiļu novada
domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī
24, Preiļos.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Ievēlēts Preiļu novada bāriņtiesas sastāvs

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā
noteikto, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā
pašvaldības dome uz pieciem gadiem un ņemot vērā, ka Preiļu novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei un trīs bāriņtiesas locekļiem
pilnvaras beigsies šī gada 19. jūnijā, kārtējā Preiļu novada domes
sēdē tika skatīts jautājums par bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
Divas līdzšinējās bāriņtiesas locekles pašvaldībā bija iesniegušas
rakstiskus paziņojumus par savas kandidatūras neizvirzīšanu atkārtotai
ievēlēšanai amatā, tāpēc tika izsludināti atklātie pretendentu konkursi
uz diviem bāriņtiesas locekļu amatiem. Konkursa rezultātā ievēlēšanai
Preiļu novada bāriņtiesas locekļa amatos uz domes sēdi tika izvirzītas
divas kandidātes – Sintija Trubiņa un Guna Bramane, kuras atbilda konkursa nolikuma prasībām.
Ņemot vērā minēto, pašvaldības deputāti domes sēdē vienbalsīgi uz
pieciem gadiem ar pilnvaru laiku līdz 2024. gada 20. jūnijam par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēja Annu Lazdāni un bāriņtiesas
locekļus – Annu Dzidru Bernāni, Sintiju Trubiņu un Gunu Bramani.
Sintija Trubiņa un Guna Bramane Preiļu pašvaldības bāriņtiesas
locekļa pienākumus uzsāks pildīt, kad būs ieguvušas apliecību par
noteiktā mācību programmas satura apgūšanu, ko paredz Ministru kabineta noteikumi.
Preiļu novada Bāriņtiesu turpinās vadīt Natālija Rivža, kura amatā
ievēlēta 2016. gada 26. februārī uz pieciem gadiem.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs
(DAC) 30. aprīlī plkst. 13.00 piedāvā radošo darbnīcu «Kaklasaišu brīnumainās pārvērtības».
Vadīs DAC apmeklētāja: Lūcija Zeile.
Līdzi ņemam: kaklasaiti, mežģīni (ja ir).

Pieteikties pie Lienes, tālr. 28366650.

2019. gada aprīlis

Preiļu novadā sāk realizēt projekta «Pumpurs»
Jauniešu iniciatīvu projektus

Projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī
jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā
PuMPuRS iesaistītās pašvaldības, arī Preiļu
novads. Pirmie projektu konkursi tika izsludināti
2018. gada septembrī-oktobrī. Turpmāk projektu
uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2022. gadam.
2018. gada rudens projektu konkursā Preiļu novadā bija pieteikušās 6 biedrības, bet projekta pieteikums tika apstiprināts 3 biedrībām. Šī gada pavasarī
tiek uzsākta šo projektu realizācija. Biedrības, kuras
realizēs Jaunatnes iniciatīvu projektus 2019. gada
vasarā Preiļu novadā – ģimeņu atbalsta centrs «Eņģeļtaure», sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš» un
biedrība «Savai skolai».
Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu,
viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē caur neformālās
izglītības aktivitātēm. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta «PuMPuRS»* ietvaros.
Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas
idejas īstenošanai.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības
pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība
vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras
iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu

turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc
bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti
mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie
apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c.,
turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori,
kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.
Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts «PuMPuRS»,
kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi
pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu
(konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu
speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot
neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu
konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022.
gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā «PuMPuRS». Šoruden šo iespēju
izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

6. aprīlī Preiļu Kultūras namā notika seminārs
«Latgales fotogrāfu darbības vēstures izpēte un
datu apkopošana». Pasākumu atklāja Preiļu
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris
Želvis, semināra dalībniekus uzrunāja Latgales
fotogrāfu biedrības vadītājs Igors Pličs.
Daudzpusīga un interesanta bija semināra programma. Pasākuma dalībnieki guva ieskatu par fotogrāfijas aizsācējiem Krāslavas novadā, Preiļu un Līvānu
novados. Uzzinājām vairāk par Rēzeknes Foto kluba
vēsturi un Krustpils, Jēkabpils un Tilžas fotogrāfu darbību. Uzaicinātie lektori stāstīja par 20. gadsimta Ludzas
fotogrāfiem, iepazīstināja ar pirmo foto ateljē darbību
Daugavpilī un Viļakas ievērojamākajiem fotogrāfiem.
Ar apkopoto informāciju, kas ataino fotogrāfijas
pirmsākumus Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta
pirmajā pusē, dalījās pazīstamais fotogrāfs, viens no
Latvijas Fotogrāfijas muzeja izveidotājiem Pēteris
Korsaks. Par iespējām apkopot informāciju par Latgales fotogrāfijas vēsturi un dažu fotogrāfu darbību semināra dalībniekus iepazīstināja Latvijas Fotogrāfijas
muzeja direktore Maira Dudareva. Daugavpils
Universitātes profesors Henrihs Soms stāstīja par savu
pieredzi apjomīgu izdevumu veidošanā un elektroniskā izdevuma «Latgales fotogrāfi» priekšrocībām.
Semināra idejas autors un viens no tā organizatoriem Igors Pličs ir gandarīts par izdevušos pasākumu,
jo katrs no lektoriem ieskicēja kaut ko jaunu.
«Semināra mērķis bija viens – tuvākajā nākotnē
izveidot Latgales fotogrāfu enciklopēdiju un parādīt
godu amata brāļiem, kā tas notiek daudzviet Latvijā
un citur pasaulē. Mūsu mērķis ir fundamentāls – izdot
grāmatu, kas būs pieejama bibliotēkās, skolās, citās
kultūras iestādēs. To nevarēs operatīvi papildināt, kā
to var izdarīt interneta vietnē, bet tā būs paliekoša
vērtība. Enciklopēdija būs kopdarbs. Katrs, kurš
iesniegs informāciju par fotogrāfiem, netiks aizmirsts,
katrs būs kā līdzautors. Uzskatu, ka šis darbs ir mana

misija, tas, ko man mācīja dzīvē», tā Igors Pličs stāsta
par projekta ieceri.
Informāciju par Latgales fotogrāfijas vēsturi Igors
Pličs vāc jau trīs gadus un pateicas ikvienam, kurš ir
iesūtījis vēsturiskas unikālas bildes un materiālus par
pašiem fotogrāfiem. Vērienīgajā darbā tika aicināti
iesaistīties fotokolekcionāri un vietējie iedzīvotāji, tāpat
arī pašvaldības, jo svarīga vēsturiska informācija noteikti
ir atrodama arī kultūras iestādēs – muzejos, bibliotēkās.
Vēsturiskos materiālus Igors Pličs iegūst arī no periodikas izdevumiem. Šobrīd ievērojamu fotogrāfu sarakstā
jau ietverti 177 fotogrāfu uzvārdi. Igors Pličs ir izveidojis
arī Latgales fotogrāfu vēstures lapu sociālajā tīklā facebook un ir gatavs saņemt informāciju par Latgales amata
brāļiem no 19. gadsimta vidus līdz pat mūsdienām.
Pasākumā piedalījās 51 fotogrāfs no Latgales
reģiona pilsētām un pagastiem. Interese no foto jomas
amata brāļiem bija liela, jo Latgales fotogrāfijas vēsture nav pat mēģināta pētīt un apkopot.
Ņemot vērā, ka mūsdienās informācijas apkopošanai un popularizēšanai ir pieejami dažādi digitālie
instrumenti, Igors Pličs ir pārliecināts, ka enciklopēdija
nav vienīgais risinājums ieceres īstenošanai. Kad izveidotais izdevums nonāks pie interesentiem, noteikti būs
radusies vēl jauna informācija, un, iespējams, to varēs
apkopot citādā veidā, bet šobrīd aicinām ikvienu interesentu iesaistīties iecerētās enciklopēdijas veidošanā.
Lai materiāls par Latgales fotogrāfiem būtu pēc
iespējas plašāks, aicinām nākamā pusgada laikā sūtīt
Igoram Pličam jums pieejamo informāciju par Latgales
fotogrāfijas pirmajiem celmlaužiem, par ievērojamākajiem fotogrāfiem arī 20. gadsimta otrajā pusē, kā
arī mūsdienās. E-pasts saziņai – lauraplus@inbox.lv,
tālruņa numurs 29121689.
Lai mums visiem kopā izdodas izveidot vērtīgu
kultūrvēsturisku izdevumu!
Maija Paegle, Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni
no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Santa Ancāne-Novikova, projekta koordinatore

Preiļos noticis seminārs par Latgales fotogrāfijas
vēsturisko materiālu apkopošanu
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2019. gada 27. februāra
sēdes lēmumu
protokols Nr.2., 14.§

PREIĻU NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr.2019/01
Grozījumi Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 2016/10 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar Likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās
daļas 7. punktu un 43. pantu

Izdarīt Preiļu novada 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 «Par
materiālo palīdzību Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā: «Pabalsts mācību
līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam»
2. Papildināt saistošos noteikumus ar X.2.nodaļu šādā redakcijā:
45.2 Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu
deklarējušo daudzbērnu ģimenes, kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada
izglītības iestādēm, (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību) bērnam (bērniem), ievērojot sekojošus nosacījumus:
45.1.2 Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir euro 40,00 gadā.
45.2.2 Daudzbērnu ģimene, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu mācību
līdzekļu iegādei par skolēnu, saņem kā trūcīga ģimene, atbilstoši Preiļu novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 2017/14 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā», VIII. daļai, un
nepretendē uz pabalstu atkārtoti kā daudzbērnu ģimene.
45.3.2 Lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un izglītības iestādi.
Ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ir jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes, kas to apliecina.
45.4.2 Pabalsta izmaksai iesniegumus uzsāk pieņemt jūlija, augusta un septembra
mēnešos. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja noradīto norēķinu
kontu vai skaidrā naudā.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
01.02.2019.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2019/01
«Grozījumi Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos
Nr.2016/10 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»» projektam

Tiek palielināts pašvaldības atbalsts daudzbērnu
ģimenēm Preiļu novadā

Šajā lappusē publicējam grozījumus Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā», kas
paredz palielināt pašvaldības sniegto atbalstu Preiļu novada daudzbērnu ģimenēm.
Saistošie noteikumi papildināti ar sadaļu «Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu
ģimenes skolēnam», kas nosaka, ka daudzbērnu ģimenei, kura pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Preiļu novadā un kuras bērns apmeklē kādu no Preiļu novada izglītības iestādēm, ir
tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei.
Paredzētais pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs vienam skolēnam tiek noteikts 40 eiro
gadā. Lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Labklājības pārvaldes Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un
izglītības iestādi. Ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību, Labklājības pārvaldē ir jāiesniedz arī izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns mācās.
Pabalsta izmaksai iesniegumus paredzēts sākt pieņemt jūlija, augusta un septembra
mēnešos. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja noradīto norēķinu
kontu vai skaidrā naudā.
Atbilstoši Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2017/14 „Par sociālo palīdzību
Preiļu novadā” VIII daļai daudzbērnu ģimene, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,
pabalstu mācību līdzekļu iegādei par skolēnu saņem kā trūcīga ģimene. Līdz ar to tā nevar
pretendēt uz pabalstu atkārtoti.
Atgādinām, ka daudzbērnu ģimene ir tā ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to
skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība
atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Savukārt Ministru
kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 32 «Noteikumi par sociāli mazaizsargāto
personu grupām», 2.1. apakšpunktā norādīts, ka ģimene, kura audzina trīs un vairāk bērnus,
ir sociāli mazaizsargāta personu grupa.
Līdz šim daudzbērnu ģimenes Preiļu novadā saņēma pašvaldības atbalstu - 50% atlaidi
no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē un 50% atlaidi no
maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.
Šobrīd Preiļu novadā vērojams būtisks daudzbērnu ģimeņu skaita pieaugums. Ja 2012.
gadā atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē bija saņēmuši
30 bērni no 27 daudzbērnu ģimenēm, tad uz 2019. gada janvāri minēto pabalstu saņem
83 bērni no 61 ģimenes.
Maija Paegle

3

Preiļu novada VÇSTIS

Par ugunsnedrošā perioda sākumu

Pamatojoties uz Valsts meža dienesta 2019. gada 15. aprīļa rīkojuma Nr. 77 «Par meža ugunsnedrošo laika posmu», visā valsts teritorijā ar 19. aprīli tika noteikts ugunsnedrošā laika posma sākums.
Līdz ar to Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā, ka arī visā
valstī, sākas dežūras uguns novērošanas torņos un meža ugunsdzēsības stacijās.
Viena no Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām ir meža ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidēšana. Šīs funkcijas nodrošināšanai tiek izmantots uguns novērošanas torņu tīkls (ugunsgrēku atklāšanai), meža ugunsdzēsības staciju rīcībā esošais ugunsdzēsības transports
un personāls; nozīmīga loma ir arī mežziņiem: bieži vien tieši viņi savu
apgaitu robežās vada ugunsdzēsības darbus, piedalās ugunsgrēku dzēšanā,
reaģē uz signālu par potenciālo ugunsgrēku, atrod to dabā.
Iestājoties vasarai paplašinās meža rekreācijas funkciju loks. Tomēr,
pavadot jaukās brīvdienās dabā kopā ar ģimeni vai draugu lokā, nevajag
aizmirst par drošības pasākumiem, tajā skaitā – par ugunsdrošību, jo
neuzmanīga rīcība ar uguni ir galvenais meža ugunsgrēku izcelšanas
iemesls. Latvijas Republikas teritorijā ugunsdrošības prasības mežā nosaka
2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi», kuru neievērošana (tīšā, vai neuzmanības dēļ), ja
tā noved līdz būtiskiem zaudējumiem, var izvērsties civiltiesiskajā, administratīvajā vai pat kriminālatbildībā.
Atradoties mežā ugunsnedrošajā laika posmā ir aizliegts:
• kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
• nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
• braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem
ārpus ceļiem;
• ekspluatēt uz meža ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus
bez vai ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
• bez saskaņošanas ar VMD veikt jebkura veida dedzināšanu.
Jāņem vērā, ka arī ārpus ugunsnedrošā laika posma mežā nedrīkst
dedzināt sadzīves, būvniecības u. tml. atkritumus, kurināt ugunskurus
un veikt ciršanas atlieku dedzināšanu tuvāk par 2 m no augošiem kokiem
un uz kūdras.
Savus pienākumus karstie vasaras apstākļi uzliek arī meža īpašniekam: līdz 1. maijam katru gadu savā mežā no autoceļiem un dabiskām
brauktuvēm jānovāc pielūžņojums, jāsakārto un jāsakopj piebrauktuves
ūdensņemšanas vietām, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu
piekļūšanu. Tāpat meža īpašniekam jāpiedalās meža ugunsgrēka uzraudzībā pēc tā nodzēšanas. Ugunsgrēka vietas uzraudzība – ir meža ugunsgrēka dzēšanas darbu stadija, kad ugunsgrēks ir ierobežots un tiek veikta
atsevišķu gruzdošu vietu uzraudzība, kuru kopējā platība nepārsniedz
25 m2 un, ja nepieciešams, tiek veikti pasākumi, kas novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos. Ugunsgrēka vietas uzraudzība ietver šādus
darbus: ugunsgrēka vietas periodiska novērošana, atsevišķu gruzdošu
vietu, zaru, pagaļu un celmu dzēšana ar vienkāršiem paņēmieniem
(lejkannu, lāpstu u.c.), Valsts meža dienesta tūlītēja informēšana par
ugunsgrēka atjaunošanos.
Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā strādā 3 meža ugunsdzēsības stacijas (MUS) Daugavpilī, Līvānos un Krāslavā. Zvanīt un sniegt
ziņas par meža ugunsgrēkiem un citu ar meža ugunsgrēkiem saistītu
informāciju var MUS «Daugavpils» – 65447470; +371 26678300, vai
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112. Zinot mežzini, kurā
apgaitā atrodas konkrēts īpašums, var informēt arī viņu.
Kaspars Jonāns,
Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības inženieris
ugunsapsardzības jautājumos
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Preiļu novadā tapuši jauni saistošie noteikumi
par decentralizēto kanalizāciju

29. marta sēdē Preiļu novada domes deputāti
apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību tiem novada
iedzīvotājiem, kuri dzīvo Preiļu novadā un iekļaujas to administratīvo teritoriju pilsētas un ciemu
robežās, uz kurām attieksies šie noteikumi, un kuru
īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, lai nodrošinātu normatīvajos aktos
noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas
prasību ievērošanu Preiļu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši
Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 «Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu» prasībām. Jaunā kārtība paredz
sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizēto
kanalizācijas sistēmu stāvokli, sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka
centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Tāpat ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst
arī notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais
kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 ietvaros visām 119 Latvijas
pašvaldībām, tostarp arī Preiļu novada domei, ar šī
gada 1. janvāri bija jāuzsāk un līdz 2021. gada beigām
ir jāpabeidz decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistra izveide.
Pašvaldības izstrādātie saistošie noteikumi nosaka
apdzīvotas vietas Preiļu novada teritorijā, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām attiecas noteiktās prasības, minimālo biežumu
notekūdeņu un nosēdumu izvešanai decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām, decentralizēto kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, prasību

minimumu asenizatoriem, kā arī atbildību par saistošo
noteikumu neievērošanu.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem,
kuru nekustamais īpašums atrodas Preiļu pilsētas vai
Līču, Aizkalnes, Prīkuļu un Pelēču ciema administratīvo
teritoriju robežās, būs jāsāk reģistrēt individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķus un krājtvertnes,
kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai,
reģistra uzturētāja – SIA «Preiļu saimnieks» – izveidotā
datubāzē, jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu
izvešana, izmantojot decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kā arī jānodrošina
attiecīgo iekārtu apkope. Šī brīža aktuālā situācija
parāda, ka aptuveni 580 īpašumiem, kas atrodas Preiļu
pilsētas un attiecīgo novada ciematu administratīvajās
teritorijās nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
Attiecīgā reģistra izveide un noteiktās vienotās
apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Preiļu novadā tiek pielietotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju
pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā
decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks
kvalificēta kā administratīvais pārkāpums.
Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Preiļu novada domes
apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,
savukārt jautājumos par decentralizētās kanalizācijas
sistēmu, reģistrāciju un kontroli aicinām griezties SIA
«Preiļu saimnieks».
Informējam, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā
pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā un publicēšanas domes informatīvajā izdevumā «Preiļu Novada Vēstis».
Jolanta Upeniece

Ar mērķi veicināt pirmsskolas vecuma bērnu
muzikālo prasmju attīstību, pilnveidot jauno vokālistu skatuves kultūru un uzstāšanās pieredzi,
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs 7. aprīlī
Preiļu Kultūras namā rīkoja mazo vokālistu konkursu «Cālis 2019». Konkursā piedalījās 13 mazie
dziedātāji.
Konkursā iegūtie tituli:
Cālis 2019 – Patrīcija Veigule (5 gadi), (Preiļi),
pedagogs Daina Erte,
Vice Cālis – Edvards Opolais (5 gadi), (Preiļi),
pedagogs Daina Erte,
Sapņainākais Cālis – Signe Skutele (4 gadi),
(Preiļi), pedagogs Daina Erte,
Ritmiskākais Cālis – Emma Lazdāne (4 gadi),
(Vārkavas novads), pedagogs Biruta Freimane,
Radošākais Cālis – Laima Pakere (4 gadi),
(Vārkavas novads), pedagogs Biruta Freimane,
Skanīgākais Cālis – Adrians Skutelis (4 gadi),
(Preiļu novads), pedagogi Jāzeps Skutelis un Aigars
Krekels,
Stilīgākais Cālis – Lelde Slūka (4 gadi), (Preiļi),
pedagogs Daina Erte,
Omulīgākais Cālis – Kristers Krekels (4 gadi),
(Preiļi), pedagogs Aigars Krekels,
Košākais Cālis – Dārta Matisāne (5 gadi),
(Preiļi), pedagogs Daina Erte,

Atraktīvākais Cālis – Lauma Skutele (5 gadi),
(Preiļi), pedagogs Daina Erte,
Lustīgākais Cālis – Karolīna Stivreniece (5 gadi),
(Preiļi), pedagogs Daina Erte,
Elegantākais Cālis – Samanta Keita Klibā (5
gadi), (Preiļi), pedagogs Daina Erte,
Sirsnīgākais Cālis – Gustavs Teilāns (5 gadi),
(Preiļi), pedagogs Daina Erte.
Priekšnesumus klausījās un vērtēja Riebiņu novada Rušonas pamatskolas mūzikas skolotāja Solvita
Ķibere, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas
bibliotekāre, mūzikas skolotāja Solvita Erta, Preiļu
novada Bērnu un jauniešu centra, Pelēču pamatskolas
un Vārkavas vidusskolas mūzikas skolotājs Romualds
Kairāns.
Mazos konkursa dalībniekus iedrošināja un ar
dziesmām sveica iepriekšējā gada konkursa uzvarētāja – Reina Ruža no Preiļiem – Cālis 2018. Šo dienu
kuplināja ar priekšnesumiem un mazos vokālistus
sveica arī Preiļu 1. pamatskolas 2. klašu tautas deju
kolektīvs (vadītāja Ilze Broka).
Paldies mazo vokālistu pedagogiem – Dainai Ertei,
Birutai Freimanei, Jāzepam Skutelim un Aigaram
Krekelam, paldies arī vecākiem un draugiem, kas juta
līdzi un turēja īkšķus, lai mazajiem izdodas jauki
priekšnesumi.
Anita Kolosova
Preiļu novada BJC direktora vietniece

Mazie vokālisti ieskandina pavasari Preiļos

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti Rietumu ielas
izbūves no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai būvdarbi

3. aprīlī tika atsākti Rietumu ielas izbūves no Rīgas ielas līdz
Daugavpils ielai būvdarbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma projekta
Nr.5.6.2.0/16/I/013 «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» ietvaros. Būvdarbu līguma izpildes termiņš ir
2019. gada 31. decembris.
Projektā plānotas 2 aktivitātes: 1) Rietumu ielas izbūve un
2) Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā.
Otrās aktivitātes realizācijai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika
iesniegts aktualizēts būvprojekts, tiek gatavota dokumentācija iepirkuma
procedūrai.
Paralēli šim projektam pie Rietumu ielas tiks realizēts arī Lauku
atbalsta dienesta (LAD) atbalstītais projekts Nr.18-03-A00403-000115
«Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK kodi: 4324411:03,
4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā», kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos
aktīvos» «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā» ietvaros.
Preiļu novada pašvaldībai ir ļoti aktuāla LAD projekta realizācija,
kura rezultātā tiks sakārtotas meliorācijas sistēmas, jo projektā ietverto
ūdensnoteku pārbūve ir cieši saistīta ar jau iesāktā projekta – Rietumu
ielas izbūves – realizāciju. Ņemot vērā būvdarbu teritorijas sarežģīto
ģeoloģisko situāciju, nepieciešams, lai Rietumu ielas būvdarbi un plānoto industriālo teritoriju izbūves būvdarbi noritētu bez šķēršļiem. Bez
tam, ūdensnoteku pārbūve būtiski uzlabos arī piegulošo zemju hidroloģisko stāvokli.
Sanita Meļko, projektu koordinatore
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Rūpēs par Preiļu slimnīcas attīstību

SIA «Preiļu slimnīca» – tā ir viena no divām
Preiļu novada domes kapitālsabiedrībām, par
kuras pastāvēšanu un uzturēšanu vienmēr ir rūpējusies vietējā pašvaldība. Pašvaldības vadībai un
domes deputātiem ir svarīgi, lai slimnīca nodrošinātu augsti kvalitatīvus stacionāros un ambulatoros
medicīniskos pakalpojumus ne tikai Preiļu novada, bet arī kaimiņu novadu un attālāku pašvaldību iedzīvotājiem, kuri izvēlas veselības aprūpi
saņemt Preiļos. Ir svarīgi, lai Preiļu novada un
apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, kur nav slimnīcu,
medicīnas pakalpojumus un veselības veicinošus
pakalpojumus saņemtu pēc iespējas tuvāk dzīves
vietai.
Nedaudz ielūkojoties nesenā vēsturē, redzam, ka
2010. gadā Preiļu novada pašvaldības ieguldījums SIA
«Preiļu slimnīca» pamatkapitālā sastādīja 44,56%, arī
2011. gadā ieguldījuma apjoms nebija mainījies.
Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām», pildot savas
funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībā.
Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem
izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
Preiļu novada domes finanšu analītiķi informēja,
ka, sākot no 2012. gada, Preiļu novada dome ik gadu
ir ieguldījusi naudas līdzekļus SIA «Preiļu slimnīca»
pamatkapitālā.
2012. gadā Preiļu novada dome priekšsēdētāja
Alda Adamoviča vadībā slimnīcas pamatkapitālā
ieguldīja 41 140 latus, līdz ar to pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā palielinājās līdz 48,6%. 2013.
gadā pašvaldība ieguldīja 14 577 latus, sastādot
49,05%. 2014. gadā procentuālais ieguldījums palielinājās līdz 56,82%, jo pašvaldība rūpēs par SIA
«Preiļu slimnīca» palielināja tās pamatkapitālu par
132 920 eiro.
Preiļu novada domes ieguldījums SIA «Preiļu
slimnīca» attīstībā turpinājās arī 2015. gadā, kad
pašvaldības vadību pārņēma Maruta Plivda. Šajā gadā
no pašvaldības slimnīcas pamatkapitālā tika ieguldīti
28 000 eiro, sastādot 57,491% no kapitāldaļām.
2016. gadā Preiļu novada dome ieguldīja 103 020
eiro, savukārt par 59 259 eiro Preiļu novada pašvaldība
iegādājās Līvānu pašvaldībai piederošās SIA «Preiļu
slimnīca» kapitāldaļas.

35 322 eiro slimnīcas pamatkapitālā dome ir ieguldījusi arī 2017. gadā, un šobrīd Preiļu novada domes
ieguldījums SIA «Preiļu slimnīca» pamatkapitālā
sastāda 74,14%.
Rūpējoties par bērnu un jauniešu veselību, pašvaldība ir radusi iespēju un no 2014. gada apmaksā fizioterapeita pakalpojumus Preiļu novada vispārizglītojošo
iestāžu audzēkņiem. Kopā no 2014. gada līdz 2018.
gadam fizioterapeita pakalpojuma apmaksa sastāda
23 400 eiro.
No 2016. gada Preiļu novada dome saskaņā ar
izstrādāto nolikumu piešķir stipendijas studentiem,
starp kuriem vairākums ir topošie speciālisti medicīnas
jomā. Kopumā stipendijās piešķirtie līdzekļi sastāda
38 725,71 eiro.
Preiļu novada dome kopš 2017. gada īsteno
Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/078
«Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse», kura ietvaros
tiek organizēti 16 dažādu veidu veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Preiļu novada iedzīvotājiem. Sadarbībā ar SIA «Preiļu slimnīca» projekta
ietvaros tiek īstenotas nodarbības topošajiem vecākiem
pasākumā «Māmiņu skola» (līgumsumma EUR
4134,13 ar PVN). Kopš 2017. gada trīs reizes gadā
tiek organizētas 3 veselības profilakses dienas Preiļos
un katrā novada pagastā, kur ikviens iedzīvotājs bez
maksas var veikt asinsspiediena mērījumus, noteikt
sirds un plaušu funkcionālo stāvokli, ķermeņa masas
indeksu un cukura līmeni asinīs, kā arī uzdot interesējošos jautājumus ārstiem un ārstniecības speciālistiem (līgumsumma EUR 10 454,40 ar PVN). Kopš
2017. gada decembra gandrīz katru mēnesi pilsētā un
pagastos notiek vingrošanas nodarbības fizioterapeita
vadībā (līgumsumma EUR 24 444,70 ar PVN) un tās
iedzīvotāju vidū ir pieprasītas un iecienītas. SIA
«Preiļu slimnīca» kā pakalpojumu sniedzējs tika izvēlēts iepirkumu rezultātā un visi minētie pasākumi
iedzīvotājiem ir bez maksas.
Nozīmīgu ieguldījumu Preiļu slimnīcas pastāvēšanā un attīstībā pēdējo gadu laikā ir veikusi pašvaldības vadība sadarbībā ar Saeimas deputātu Aldi Adamoviču, piedaloties sarunās un diskusijās par
slimnīcas saglabāšanu un turpmāko attīstību Preiļu
novadā.

Akcijas «Paēdušai Latvijai» pārtikas pakas
var saņemt Preiļu novada Labklājības pārvaldē

Turpmākos mēnešus darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 akcijas «Paēdušai Latvijai» pārtikas
pakas, kuru izsniegšanu organizē biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»», varēs saņemt Preiļu
novada Labklājības pārvaldes zālē.
Atgādinām, ka pakas iespējams saņemt tām Preiļu un Riebiņu novadu ģimenēm ar bērniem, kurām
pašvaldības sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu un kuras nesaņem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas pakas. Tiek vērtēti tikai ģimenes ienākumi, tāpēc,
vēršoties pēc palīdzības pirmo reizi, nepieciešams iesniegt ienākumus apliecinošus dokumentus un
aizpildīt iesnieguma veidlapu, kuru izsniegs biedrības pārstāvis. Vēršam uzmanību, ka ienākumu apmērs šogad palielināts līdz 300 eiro uz vienu ģimenes locekli mēnesī. Pārtikas paku ģimene var saņemt
vienu reizi mēnesī.
Anita Gāga
biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» valdes locekle

2019. gada aprīlis

Labklājības pārvaldē var pieteikties
dzīvokļa pabalsta saņemšanai

Līdzīgi kā aizvadītajos gados, gada pirmajā pusē iedzīvotāji aicināti pieteikties dzīvokļa pabalsta saņemšanai. Jāteic, liela daļa šo
iespēju jau izmantojuši.
Saskaņā spēkā esošajiem saistošie noteikumi, tiesības saņemt dzīvokļa
pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu
Preiļu novadā un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:
• ģimene (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
• nestrādājošs pensionārs un persona ar invaliditāti, kuru pensija ir
līdz 265,00 eiro mēnesī, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un kuram
nav citur dzīvojoša laulātā,
• divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru dzīvoklī (mājoklī) deklarēto
locekli nepārsniedz 225,00 eiro mēnesī.
Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, saglabāta pabalsta apmēra diferenciācija
atkarībā no apkures veida: ar malkas apkuri pabalsta apmērs ir 115,00
eiro, ar centrālo apkuri – 130,00 eiro. Vairumā gadījumu pabalstu izmaksā
ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, bet
noteiktās dienās joprojām to var saņemt skaidrā naudā kasē. Tāpat ir
spēkā nosacījums, ka ģimenēm (personām), kuru mājokļi ir ar centrālo
siltumenerģijas padevi, pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.
Tā kā ir vairāki kritēriji, kas liedz saņemt dzīvokļa pabalstu, iespējamas individuālas konsultācijas gan pie sociālajiem darbiniekiem pagastu
pārvaldēs, gan Labklājības pārvaldes 1. kabinetā apmeklētāju pieņemšanas
laikos.
Aizvadītajā gadā dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei un saņemtā
apkures pakalpojuma apmaksai) piešķirts 207 trūcīgām ģimenēm par
kopējo summu 24360,00 eiro, kā arī 152 pensijas vecuma personām/personām ar invaliditāti par kopējo summu 18710,00 eiro.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Izskanējušas Rīgas Saksofonu kvarteta
dalībnieku meistarklases un koncerts projekta
«Meistarklašu un koncertu cikls Latvijas mūzikas
skolās «Nāc, muzicēsim kopā!»» ietvaros

27. martā Preiļu mūzikas un mākslas skolā viesojās Rīgas Saksofonu kvartets profesora Arta Sīmaņa vadībā.
Visu pēcpusdienu pieredzējušie ansambļa dalībnieki – Baiba Tilhena,
Katrīna Kivleniece, Ainars Šablovskis un Artis Sīmanis vadīja meistarklases, strādāja ar audzēkņiem, diskutēja ar pedagogiem par instrumenta
apguves specifiku, metodiskajiem paņēmieniem un apgūstamajiem skaņdarbiem. Patiess prieks par sadarbību ar Viļānu Mūzikas un mākslas
skolu un Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolu, kuru pedagogi un audzēkņi arī apmeklēja meistarklases un piedalījās svētku koncertā.
Koncertā uzstājās mūzikas skolu audzēkņi Alise Krupko (koncertmeistare Elizabete Tenisa, pedagogs Jānis Gulbis), Kristaps Rimša un
Aleksandra Filatova (koncertmeistare Jeļena Vesnina, pedagogs Mārtiņš
Dzindzuks) un Artis Borovskis un Sabīne Vaivode (koncertmeistare
Kristina Sauliša, pedagogs Oļegs Koļesņičenko). Pārsteigumu koncertā
sniedza Preiļu Mūzikas un mākslas skolas absolvente, pašreiz Jāzepa
Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas studente Ieva Vizma Romanovska
(koncertmeistare Kristina Sauliša). Turpinājumā – Rīgas Saksofonu
kvarteta sniegums – fantastiski! Izcili atskaņoti gan baroka laikmeta
J. S. Baha, gan pavisam nesen sacerēti mūsdienu komponistu skaņdarbi,
kas izraisīja klātesošo ovācijas un nebeidzamus aplausus. Visemocionālākais brīdis tomēr bija koncerta noslēgums, kurā līdzās slavenajiem
Rīgas Saksofonu kvarteta māksliniekiem muzicēja mūzikas skolu
audzēkņi, veidojot īstu saksofonu kori.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas administrācija

Konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» iegūto naudas balvu
pašvaldība izmanto bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai

Konkursa «Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2018» piešķirto naudas balvu
Preiļu novada dome nolēmusi izmantot
esošo bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai pilsētā un aktīvās zonas laukuma
iekārtošanai Kooperatīva ielā, Preiļos.
Pirmie uzlabojumi jau notikuši bērnu
rotaļu laukumā Pils ielā. Preiļu novada
domes vecākais kontrolieris Kristaps Určs
pastāstīja, ka pavisam nesen atjaunoti un
nokrāsoti laukumā esošie soliņi, uzstādītas
atkritumu urnas, veikta arī iepriekš uzstādīto rotaļu konstrukciju elementu krāsošana. Rotaļu laukumā notikusi vecā slidkalniņa demontāža, smilšu kastes atjaunošana, uzstādīti daži jauni rotaļu elementi,
notiek teritorijas apzaļumošana un sakopšana. Laukuma labiekārtošanas darbus
veica SIA «K9», ar ko tika noslēgts līgums
par summu 1247,29 eiro.
Ar SIA «MV Koks» pašvaldība noslēgusi līgumu par summu 2761,50 eiro par
aktīvās zonas izbūvi Kooperatīva ielā 3,

Preiļos, pie jaunā futbola stadiona. Laukumā tiks uzstādīti dažādi spēka vingrinājumu elementi, pievilkšanās stieņi, līdztekas, vertikālās un horizontālās spēka
trepes un preses stieņi. Darbus plānots
pabeigt līdz 1. maijam.
Atlikusī naudas balvas daļa tiks izmantota jaunu rotaļu elementu iegādei un uzstādīšanai Preiļu pašvaldībai piederošajos
bērnu rotaļu laukumos un Preiļu novada
izglītības iestādē «Pasaciņa» Celtnieku ielā
un Mehanizatoru ielā. Jauna rotaļu elementa uzstādīšana paredzēta arī Daugavpils ielas bērnu laukumā pie pilsētas pludmales.
Šobrīd tiek apzināti nepieciešamie un
piemērotākie rotaļu elementi, to cenas, kā
arī notiek sarunas ar potenciālajiem piegādātājiem par līguma nosacījumiem, lai līdz
vasarai varētu paveikt ieplānotos darbus bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanā
pilsētā.
Maija Paegle
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Preiļu novada VÇSTIS

2019. gada aprīlis

NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gada
interešu izglītības programmās
Bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 20 gadiem tiek aicināti iepazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu, veidot
savu talantu, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes dažādās interešu izglītības programmās.
Laipni aicināti – Kooperatīva ielā 6, Preiļos!

Popgrupa «Lāsītes» piedalās
TV šovā «Dziesmu karuselis» –
Skaties! Klausies! Atbalsti!

Popgrupa «Lāsītes» piedalās TV šova «Dziesmu karuselis»
otrajā sezonā.
Konkursa mērķis ir atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus
jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību. Šogad uz skatuves kāps 100 popgrupas un dueti
vecumā no trijiem līdz 20 gadiem no visas Latvijas. Katru nedēļu
telefonbalsojumā finālam tiek izvirzīti trīs priekšnesumi, kas ieguvuši
visvairāk skatītāju balsu. Finālā dalībniekus vērtēs žūrija, Latvijā
labi pazīstami mūziķi un citi radošo jomu pārstāvji.
Šova «Dziesmu karuselis» raidījumi skatāmi katru svētdienu
kanālā RE:TV plkst. 20.00. 12. maija raidījumā – popgrupa «Lāsītes»
(7. grupa), 19. maija raidījumā – popgrupa «Lāsītes» (6. grupa)
Skaties! Klausies! Atbalsti! Atbalstot savu favorītu TV šovā
«Dziesmu karuselis», skatītāji palīdzēs bērniem ar onkoloģiskām
saslimšanām, jo balsojuma laikā iegūtie ienākumi tiks ziedoti Bērnu slimnīcas fondam.
Atceries! No viena balsotāja telefona numura var nobalsot 10 reizes, bet ja piezvanīsi 11. reizi, tad šī balss netiks pieskaitīta, bet 0,14
eiro tiks noņemti un ziedoti labdarībai.
Aija Caune

Radošas aktivitātes
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

Pavasaris Preiļu Mūzikas un mākslas skolā atnācis ar lieliskām ziņām. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursā mākslas nodaļas
5. klases audzēknei Solvitai Ragaušai 2. vieta, skolotāja – Marianna
Abricka.
12. aprīlī divas mākslas nodaļas audzēkņu grupas Veronikas Smanes
un Ilonas Abdulajevas vadībā piedalījās tērpu demonstrējumu festivālā
«Modes kokteilis», ko organizēja Ludzas Bērnu un jauniešu centrs.
Festivālā piedalījās 10 mācību iestādes, tika demonstrētas 19 kolekcijas.
Mūsu meiteņu sniegums tika atzinīgi novērtēts. Esam saņēmuši uzaicinājumu piedalīties Daugavpils Uzņēmēju dienu atklāšanas koncertā,
kurš notiks šī gada 11. maijā. Mūsu audzēkņu darināto tērpu kolekcijas
Preiļu iedzīvotājiem būs iespēja apskatīt Jāzepa Pīgožņa balvas pasniegšanas pasākumā.
Šogad Raiņa muzejs «Jasmuiža» rīkoja vizuālo un vizuāli plastisko
darbu konkursu «Mans Raiņa dzejolis». Arī Preiļu Mūzikas skolas
audzēkņi ar saviem zīmējumiem, gleznojumiem un veidojumiem piedalījās konkursā. 1. vietu vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem par vizuāli
plastiskās mākslas darbu «Labu nakti!» žūrija piešķīra Rūtai Loginai,
par darbu «Veļas diena» Rūta Logina saņēma atzinību.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas 5. klases audzēkņi
ir iesākuši darbu pie diplomdarbiem. Darbi ir ļoti dažādi – tiek veidoti
trauki, rotas, gatavota skolas izkārtne, veidots informatīvais stends, gatavoti telpu dekori dažādās tehnikās, tiks noformēta fasādes siena pie
ieejas skolā, tiek izstrādāts skolas katalogs. Kopējiem spēkiem uzlabojam
skolas vizuālo tēlu, gūstam pieredzi dizaina lietās, mācāmies strādāt ar
dažādiem materiāliem un tehnikām. Šogad mākslas nodaļu beigs 11
audzēkņi. Lai viņiem veicas un izdodas realizēt visas ieceres!
Maijā sāksim uzņemt jaunus audzēkņus Preiļu Mūzikas un mākslas
skolā. Mācību ilgums – 7 gadi. Gaidām visus interesentus vecumā no 8
līdz 9 gadiem. Ja patīk radoši darboties un apgūt interesantas lietas,
skolā nebūs garlaicīgi!
Marianna Abricka, direktora vietniece mācību darbā

Preiļu 1. pamatskolas eTwinning projekts

Preiļu 1. pamatskola sadarbībā ar Kr. Valdemāra Ainažu
pamatskolu no novembra līdz
martam veica eTwinning projektu par atkritumu otrreizējo
dzīvi «Izdari izvēli – nākotne ir
Tavās rokās!».
Šī projekta ietvaros 6.–8. klašu
skolēni no PET pudelēm izgatavoja
Ziemassvētku rotājumus, Kendama
paveida spēli un uz skolas palodzēm pat tika audzēti sīpolloki.
Savukārt no maizes iepakojuma
tika izveidotas interesantas puķes, kuras var izmantot kā interjera
elementus. Pudeļu korķi tika izmantoti speciālās izglītības skolēnu apmācībai (saskaitīšanai, krāsu
noteikšanai).
Projekta laikā skolēni varēja
parādīt savas kreatīvās dotības un
arī ģimenē pārdomāt, kā daudzām
lietām piešķirt otru elpu un radīt

lietderīgas lietas, kas neko papildus
nemaksā.
Projektā iesaistītās skolotājas
novembrī un martā apmeklēja
kursus, ko organizēja eTwinning.
Pēc projekta prezentācijas eTwinning skolu mācībās tika saņemti
pozitīvi un uzmundrinoši vārdi

no pārējiem etwinneriem.
Šobrīd projekts ir veiksmīgi
noslēgts un ir ieguvis eTwinning
kvalitātes sertifikātu. Izpēti šajās
jomā ir domāts turpināt nākošajā
mācību gadā.
Mārīte Šķestere, Laila Vibornā,
Preiļu 1. pamatskolas skolotājas

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu komanda uzvarējusi konkursa «Enkurs» pusfinālā, kas norisinājās Rīgā, jūrnieku mācību centrā «LAPA».
Paši ģimnāzisti stāsta, ka komandā cīnījās un uzvarēja stiprākie,
drosmīgākie un vienkārši labākie zēni no ģimnāzijas: Reinis no
12.D, Alens, Artis un Viesturs no
10.V, Matīss, Mārcis, Nauris,
Guntis, Lūkass un Radrigo no
12.V.
Komanda jau otro gadu piedalās Jūrniecības nozares konkursā
vidusskolēniem «Enkurs», kura
organizators ir Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Jūras administrācija». Konkursa laikā jaunieši veic
praktiskus un atraktīvus jūrnieka
uzdevumus, piemēram, piedalās
improvizētās glābšanas operācijās,
demonstrē peldēšanu baseinā hidrotērpos, iejūtas kuģa vadītāja lomā. Tāpat konkursa laikā skolēni
sacenšas ugunsdzēšanas un pirmās
palīdzības sniegšanas disciplīnās.
Konkursa programmā ir arī teorētiskā daļa, kas ietver sevī jūrnie-

cības nozares pamatzināšanu un
prasmju pārbaudi un attīstīšanu.
Konkursa dalībnieki atzīst, ka
līdz uzvarai komandu aizveda
pacietīgs un centīgs darbs, tāpēc
audzēkņi pateicas saviem atbalstītājiem un skolotājiem: Jānim Pintānam, par pareizo virves vilkšanas taktiku un stāju, Zemessardzes
kājnieku 35. bataljona mediķei Dacei Jalinskai par saturīgajām pirmās

palīdzības nodarbībām, iespēju pašiem visu pamēģināt un iemācīties
darbojoties, Preiļu VUGD ugunsdzēsējiem par praktiskajām nodarbībām un iespēju iejusties ugunsdzēsēju ādā un ikdienā, skolotājam
Feoktistam un skolotājai Sanitai
par ticību, atbalstu un līdzi jušanu
gan sagatavošanās procesā, gan
visa pusfināla garumā.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas uzvara
konkursa «Enkurs – 2019» pusfinālā

Labais darbs 2018/2019

29. martā Preiļu 1. pamatskolas 3.c un 4.c klases sadarbībā
ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu sakopa atpūtas zonu Preiļu pludmales teritorijā, kur aktīvi sporto un kustību prieku izbauda daudzi
Preiļu iedzīvotāji.
Preiļu 1. pamatskolas skolo-
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tājas, abu klašu audzinātājas Iveta
Belousova un Lolita Adamoviča
pastāstīja, ka skolēni grāba vecās
lapas, vilka no Preiļupītes plastmasas maisiņus, pudeles, korķīšus
un lielus koka sprunguļus. Liels
prieks un gandarījums pašiem par
veikumu un pateicība vecākiem par
atbalstu un līdzdalību. Neatbildēts

gan palika bērnu jautājums – kāpēc
aizvien ir cilvēki, kuri piesārņo vidi
sev apkārt.
Preiļu 1. pamatskolas 3.c un 4.c
klase kopā ar sporta skolotāju
Ilmāru Madelānu un abām klašu
audzinātājām piedalās Latvijas
Olimpiskās komitejas projektā
«Sporto visa klase».

Preiļu novada VÇSTIS
1. maijā – MTB sacensības
«Preiļupes līkloči – 2019»

Ar nepacietību aktīvākie velo draugi gaida jaunās riteņbraukšanas sacensību sezonas sākšanos. Pēc gada pauzes arī
MTB sacensības «Preiļupes līkloči» atgriežas sev ierastajā
laikā – maija sākumā. Tradicionāli, ka mūsu pusē tie ir pirmie
starti, kur riteņbraukšanas un fizisko aktivitāšu cienītāji sāk
savu MTB jauno sezonu.
Šogad pavasaris atnācis agri, kas dod iespēju pedāļu
mīšanas cienītājiem pienācīgi gatavoties jaunajai sezonai.
Ceram 1. maijā Preiļos redzēt daudzos velomīļus ne tikai no
apkārtējiem Latgales reģiona novadiem, bet attālums nebūs
par šķērsli mūsu MTB sacensības apmeklēt arī kādam attālākam ciemiņam. Minam pedāļus un tiekamies 1. maijā Preiļos!
Leonīds Valdonis,
sporta pasākumu organizators, sacensību galvenais tiesnesis

Preiļu jaunieši palīdz kaldināt Latvijas
hokeja panākumus

SPORTS

Borbale un Ilze Čamane. Uz goda pakāpiena trešā pakāpiena
kāpa Valdis Skutelis.
Katras vecuma grupas 1. – 6. vietas skrējējs savā īpašumā
ieguva T-kreklu ar skrējiena logo no a/s «Preiļu siers».
Absolūtajā vērtējumā 8 km distancē vīriešiem un 6 km
distancē sievietēm 1. – 6. vietu ieguvēji saņēma naudas balvas no AS «SEB banka». Pateicoties SIA «Zolva» atbalstam,
katrs finišējušais dalībnieks varēja spirdzināties ar siltu tēju
un saņemt sieriņu «Mazulis». Dāvanu kartes no SIA «DijaP» ieguva labākie Preiļu jaunie skrējēji Rainers Trubačs un
Una Kraupša. SIA «Arka» tortes nonāca atraktīvo Preiļu
2. vidusskolas skrējēju un kuplās Pušņakovu ģimenes īpašumā Tautas klasē. Tāpat vietā ir uzteikt par profesionālismu
SIA «Preiļu saimnieks», Valsts policijas, Pašvaldības policijas, kā arī sacensību tiesnešu darbu.
Pasākums norisinājās projekta 9.2.4.2/16/1/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei» ietvaros.
Interesenti ar rezultātiem, foto galeriju un video sižetu
var iepazīties www.preili.lv vai www.pbjss.edu.lv .
Leonīds Valdonis, sacensību galvenais tiesnesis

Preiļu sportisti iegūst vairākas
godalgotas vietas jaunatnes
meistarsacīkstēs galda tenisā

Tuvojas kārtējais hokeja pavasaris, kad Latvijas izlase,
maijā dodoties uz pasaules čempionātu, liks mums visiem
piedzīvot tik fantastiskās kopības sajūtas un tik emocionālos
līdzi jušanas brīžus mūsu puišiem cīnoties hokeja laukumos.
Arī mūsu trīs puikas no Preiļiem – Edvards Vaivods,
Mikus Noviks un Ivo Haritonovs - jau vairāk nekā piecus
gadus Daugavpils Ledus sporta skolas komandas sastāvā
spēlē Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja čempionātā. Šajā
sezonā Preiļu zēni spēlēja U-17 grupā, un sezonas sākumā
latiņa bija uzlikta ļoti augsta, jo šī komanda pagājušā sezonā
bija izcīnījusi otro vietu čempionātā.
Kopsummā šajā sezonā tika nospēlētas 50 spēles, no
kurām puse mājas laukumā – Daugavpils ledus hallē, bet
otra puse – pretinieku laukumos. Tāpēc ir nācies krustu
šķērsu izbraukāt visu Latviju, jo spēles bija gan Ventspilī,
Liepājā, Brocēnos, Tukumā un Jelgavā, bet vislielākais
izbraukuma spēļu skaits, protams, norisinājās Rīgā.
Sezona bija ļoti gara un nogurdinoša, jo pirmā spēle tika
aizvadīta pagājušā gada 8. septembrī, bet pēdējā – šogad
otrajās Lieldienās. Un tieši šī pēdējā spēle, kas notika izbraukumā pret Jelgavas komandu, Daugavpils puišiem bija ļoti
izšķiroša, jo tikai uzvara spēles pamatlaikā Daugavpils
komandai nodrošināja bronzas medaļas Latvijas U-17 čempionātā. Puikas to godam paveica un vārda vistiešākajā
nozīmē izcīnīja šo trešo vietu un bronzas medaļas.
Lai gan ir rūgtums par to, ka šajā sezonā neizdevās
vismaz atkārtot pagājušās sezonas rezultātu, tomēr ir uz ko
tiekties nākamajās sezonās, lai kaklā varētu kārt arī trūkstošās
Latvijas čempionātu zelta kaluma medaļas.
Valērijs Haritonovs

Noslēgušās sacensības
«Cīruļputenis – 2019»

Saulainos laika apstākļos 13. aprīlī Preiļos aizritēja sacensības skriešanā un sporta soļošanā pa Preiļu pilsētas ielām
«Cīruļputenis – 2019», kuras pulcēja krietni vairāk kā 300
sportot gribētāju. Jau pulksten 10.00 sacensības sāka soļotāji,
kuri dažādās vecuma grupās Raiņa bulvārī mēroja distances
no 1 km līdz 10 km garumam. Latvijas soļotājiem konkurenci sastādīja arī ciemiņi no Lietuvas pilsētas Birštonas.
Godalgotas vietas izcīnīja arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas jaunie soļotāji. Par uzvarētājiem savās
vecuma grupās kļuva Raivo Liniņš un Kristīne Saleniece.
Sudraba godalgas saņēma Reinis Lacs, Violeta Ivanova un
Elīna Usāne, bet bronzas medaļa nonāca Denisa Dronova
īpašumā.
Pulksten 12.00, skanot populārajai Laura Reinika
dziesmai, lai sadalītu medaļu komplektus deviņās vecuma
grupās, četru dažāda garuma distancēs devās vīrieši, jaunieši
un zēni. Skriešanas distancēs bija manāms arī kupls dalībnieku pulks no Preiļiem, un daudzi no viņiem tika aicināti
uz goda pjedestāla. Pulksten 12.45 triju dažādu garumu distancēs – 2 km, 4 km un 6 km – ātrāko noskaidrošanā iesaistījās dāmas, jaunietes un meitenes.
Savās vecuma grupās uzvaras izcīnīja Rainers Trubačs,
Pēteris Trubačs, Leonīds Valdonis, Una Kraupša, Natālija
Krupina un Iveta Belousova. Sudraba godalgas godam nopelnīja Edgars Pastors, Aivars Žugris, Feoktists Pušņakovs, Ilze

No 6. līdz 7. aprīlim Preiļos, Bērnu un jauniešu sporta
skolas telpās, notika Latvijas Republikas 2019. gada jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā «A» grupā (2001. gadā
dzimuši un jaunāki).
Sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Limans pavēstīja par sacensību rezultātiem, kas liecina, ka Preiļu Bērnu
un jauniešu sporta skolas trenera Anatolija Isajeva audzēkņi
meistarsacīkstēs parādīja labus rezultātus un izcīnīja vairākas
godalgotas vietas.
Meiteņu konkurencē 2. vietā ierindojās Diāna Afanasjeva,
zēniem 3. vietu meistarsacīkstēs ieguva Aleksandrs
Pahomovs un Romāns Streļčuks.
Dubultspēlēs meitenēm Diāna Afanasjeva kopā ar Sabinu
Musajevu (Rīgas 3. BJSS) stabili plūca uzvarētāju laurus un
ieguva 1. vietu. Dubultspēlēs zēniem 2. vietu izcīnīja
Aleksandrs Pahomovs kopā ar Danielu Koganu (bez kluba),
3. vietā – preilieši Raimonds Mūrnieks un Romāns Streļčuks.
Savukārt jauktajās dubultspēlēs 2. vietu izcīnīja Diāna
Afanasjeva un Aleksandrs Pahomovs, 3. vietu ieguva Romāns Streļčuks un Terēza Tabea Druviņa (Bauskas BJSS).
Sacensībās piedalījās 16 jaunietes un 15 jaunieši no
Rīgas, Liepājas, Bauskas, Kuldīgas, Iecavas, Rēzeknes un
Preiļiem.
Maija Paegle

Preilieši atgriežas ar uzvarām
no Latvijas jaunatnes STIGA kausa
izcīņas sacensību 3. kārtas

30. martā Ķekavas vidusskolas sporta zālē norisinājās
Latvijas 2018./2019. gada sezonas jaunatnes STIGA kausa
izcīņas III kārtas sacensības galda tenisā jauniešiem. Uz
sacensībām bija ieradušies labākie jaunie galda tenisisti no
Latvijas un Lietuvas. Vairāki galda tenisisti pārstāvēja Preiļu
Bērnu un jauniešu sporta skolu (Preiļu BJSS).
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2019. gada aprīlis
Preiļu BJSS galda tenisa treneris Anatolijs Isajevs pavēstīja, ka preilieši – Preiļu BJSS pārstāvji – sacensībās parādīja
labus rezultātus, par ko prieks ne tikai trenerim, bet arī jauniešu vecākiem un vietējiem galda tenisa faniem.
Vecākajā grupā (2001. – 2006. dzimšanas gads) zēniem
3. vietu ieguva Aleksandrs Pahomovs. 6. vietā ierindojās
Romāns Streļčuks, Raimondam Mūrniekam – 10. vieta
sacensībās.
Jaunākajā grupā (2007. dz.g. un jaunāki) meitenēm
2. vietu pārliecinoši izcīnīja Franciska Liniņa. Jaunākajā
grupā zēniem preilietis Kristiāns Kivlenieks ieguva 7. vietu,
bet Rinaldam Trokšam – 8. vieta sacensībās.
Jaunie sportisti sacentās par firmas «STIGA» kausiem
un dāvātām balvām. Latvijas Galda tenisa federācija pateicas
visiem, kuri piedalījās sacensībās. STIGA kausa izcīņas IV
kārta norisināsies 18. maijā Salaspilī.
Maija Paegle

Preiļu 1. pamatskolā –
«Sporto visa klase»

20. martā Preiļu 1. pamatskolā pulcējās sportot un kustēties griboši 3. klašu skolēni no piecām Latgales reģiona
skolām, kuras ir iesaistījušās LOK organizētajā projektā
«Sporto visa klase». Bērni kopā ar skolotājiem bija ieradušies
no Rēzeknes 5. vidusskolas 3.a klases, Sakstagala Jāņa
Klīdzēja pamatskolas 3. klases, Viļānu vidusskolas 3.a un
3.b klases un Preiļu 1. pamatskolas 3.c klases.
Trešklasnieki sacentās veiklībā un izveicībā iepriekš uzzinātās stafetēs. Bērni demonstrēja prasmi vadīt futbolbumbu
un tenisa bumbiņu, koordinācijas un ātruma iemaņas stafetēs
ar riņķiem un nūjām, kā arī «lāpas» (konusa ar bumbu)
nešanā.
Paldies tiesnešu komandai, kas vērīgi sekoja līdzi stafešu
norisei un neprecizitāšu gadījumā piešķīra soda sekundes.
Pēc divu stundu ilgušām sportiskajām aktivitātēm tika
noskaidroti ātrākie un izveicīgākie.
1. vietu ieguva Preiļu 1. pamatskolas 3.c klase, 2. vietā – Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 3. klase, 3. vietā
ierindojās Viļānu vidusskolas 3 .b klase, 4. vietā – Viļānu vidusskolas 3.a klase, 5. vieta – Rēzeknes 5. vidusskolas
3.a klasei.
Pateicamies sporta skolotājam Ilmāram par stafešu organizēšanu!

Startējis novada čempionāts basketbolā

Spraigu cīņu gaisotnē aprīlī aizritēja Preiļu novada čempionāts basketbolā vīriešiem, kas kopā pulcēja septiņas
komandas. 6. un 7. aprīlī divās apakšgrupās tika noskaidrotas
tās trīs komandas, kuras nākamajā nedēļā turpināja cīņas
par medaļām. Ja «B» apakšgrupā tas padevās vienkāršāk, jo
cīņas nebija tik spraigas, tad «A» apakšgrupas komandu
spēku samēri bija krietni līdzīgāki.
No katras grupas uz izslēgšanas spēlēm tika 3 komandas.
«A» grupā tās bija «Suhare», «Juniversal pikčers» un
«Aglona», bet no «B» grupas – «Siekaliņas», «VUGD Preiļi»
un «JEPVĢ».
Ceturdaļfinālā pirmajā spēlē tikās «Juniversal pikčers»
un «JEPVĢ» komandas, kur stiprāki bija «Juniversal pikčers» ar rezultātu 78:40. Otrā pārī tikās «Aglona» ar «VUGD
Preiļi», 73:43 «Aglonas» labā.
Tālāk ar ļoti spraigām spēlēm aizritēja pusfināli, kur
«Juniversal pikčers» pārspēja «Siekaliņas» ar 62:46, bet
otrā pārī «Suhare» pārspēja «Aglonu» ar 60:54.
Spēlē par 3. vietu tikās «Siekaliņas» un «Aglona», kur
viss izšķīrās tikai pēdējās sekundēs, šoreiz par labu
«Siekaliņām» (47:46).
Arī fināls bija tikpat aizraujošs, jo «Suhare» atspēlējās
no -20 un vienu minūti līdz beigu signālam bija vadībā ar
+2, bet beigās mazliet pietrūka veiksmes, lai nosargātu pārsvaru, un galā zaudējums ar -1 «Juniversal pikčers», gala
rezultāts 57:58, un par čempioniem kļuva «Juniversal pikčers».
Kā katru gadu, notika arī konkursi soda metienos, trīspunktu metienos un metienos no laukuma centra. Labākais
soda metienu izpildītājs bija Mārcis Adamovičš (JEPVĢ),
labākais trīspunktu metējs Kristaps Upenieks (Bonapartieši)
un labākais metienos no centra Reinis Andžāns (Suhare).
Katrā komandā tika noteikti vērtīgākie spēlētāji: Kārlis
Kurcenbaums (Bonapartieši), Ivars Kotļarovs (VUGD Preiļi),
Kristaps Plivda (JEPVĢ), Jānis Brokāns (Aglona), Edgars
Mūrnieks (Siekaliņas), Emīls Repeļs (Suhare), Aigars
Indrikovs (Juniversal Pikčers).
Rihards Spīķis, sacensību galvenais sekretārs

2019. gada aprīlis

Preiļu novada VÇSTIS

Aicinām uz Bēbīšu pieneņpūku svētkiem!

Preiļu novadā iedibināta jauna tradīcija – pasākums pašiem mazākajiem, kura laikā pašvaldība sveic jaunos Preiļu novada pilsoņus, kuri
dzimuši iepriekšējā gadā. Šogad sumināsim 65 mazuļus, kuri dzimuši
2018. gadā no 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

12. maijā Preiļu Kultūras namā uz Bēbīšu pieneņpūku svētkiem
aicinām jauno Preiļu pilsoņu vecākus,
vecvecākus, krustvecākus un draugus!

Ciemos pie jums nāks mazie Preiļu novada pašdarbnieki – deju kopa «Gaida», konkursa «Cālis» uzvarētāji un pasaku tēli. Mazo pilsoņu ģimenes gaidīs
dažādi pārsteigumi. Būs iekārtots arī Foto stūrītis, kur uzreiz varēs saņemt gatavu
foto. Mazo pilsoņu sveikšanai Preiļu novada pašvaldība izgatavo speciālas piemiņas medaļas, ko pasniedz katra iepriekšējā gadā dzimušā bērna, kurš deklarēts
Preiļu novadā, vecākiem.
Pirmie Bēbīšu pieneņpūku svētki norisinājās pagājušajā gadā, kad Preiļu pilsoņa
piederības medaļas saņēma 2017. gadā un 2018. gadā no 1. janvāra līdz 31. martam
dzimušie bērni un mazuļi. Pasākuma ideja dzima kopā ar Preiļu novada Dzimtsarakstu
nodaļas darbiniekiem, jo novadā ir sena tradīcija rīkot Bērnības svētkus, taču pašiem
mazākajiem līdz šim savas svētku dienas nebija.
Maija Paegle

Aizritējis otrais Eksotisko deju festivāls
«Pavasara atdzimšana Preiļos»

30. martā deju studija «Bravo» (Preiļi, Pelēči) aicināja gan
dejotājus, gan skatītājus uz
2. Eksotisko deju festivālu «Pavasara atdzimšana».

Atsaucīgas uz ielūgumu piedalīties šajā festivālā bija mūsu draudzīgās deju grupas «Santaflamenco» un «Alegria» no Rīgas, «Soul
Sisters» no Siguldas, «Ugunspuķe»

no Mārupes, «Juventa» no Daugavpils, «Inda» no Jēkabpils, «Mistērijas» no Mārupes, pārstāvot
dažādus deju žanrus.
Flamenco, vēderdeja, bolywood, gypsy, lady style – ar šiem
deju stiliem tika pārstāvēts festivāls. Pasākums izvērtās ļoti krāsains un sirsnīgs, kas sola turpinājumu nākamajos gados, kļūstot par
vēl vienu skaistu tradīciju Preiļos.
Paldies Preiļu novada Kultūras
centram par sadarbību un tehnisko
nodrošinājumu, paldies visām festivāla dalībniecēm par milzīgu atdevi,
ieguldīto darbu un pozitīvismu, un
skatītājiem, kuri atrada laiku un
iespēju, lai apmeklētu šo skaisto
pasākumu, kopīgi baudot dejas
mākslu un gūstot iedvesmu. Paldies
visiem, kas juta līdzi mūsu pašmāju
dejotājām, kas noteikti būs mums
stimuls attīstīties un priecēt savus
skatītājus arī turpmāk!
Gunta Katkeviča,
deju studijas «Bravo» vadītāja

Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursa izstāde
«Mans Raiņa dzejolis»

Nesen noslēdzās Raiņa muzeja «Jasmuiža»
rīkotais vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss «Mans Raiņa dzejolis». Aktīvi konkursa
dalībnieki ir bijuši arī Preiļu novada bērni un
jaunieši. Priecājamies par preiliešu panākumiem!
1. vietu vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem par
vizuāli plastiskās mākslas darbu «Labu nakti!»
saņēma Rūta Logina (14 gadi, Preiļu Mūzikas un
mākslas skola). 2. vietu vecuma grupā no 12 līdz
15 gadiem par vizuālās mākslas darbu «Fatums»
žūrija piešķīra Zanei Rizgai (14 gadi, Preiļu 1. pamatskola).
Konkursa Atzinības rakstus saņēma Evelīna

Šņepste par darbu «Lolīte» (10 gadi, Preiļu 1. pamatskola) un Rūta Logina par darbu «Veļas diena» (15
gadi, Preiļu Mūzikas un mākslas skola).
Konkursā piedalījās skolēni no visas Latvijas
vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Kopā tika iesūtīti 902
darbi. Vecuma grupā 7–11 gadi bija iesūtīti 674 darbi,
no tiem 27 – vizuāli plastiskie. Vecuma grupā 12–
15 gadi bija iesūtīti 228 darbi, no tiem 27 – vizuāli
plastiskie.
Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās vai
vizuāli plastiskās mākslas darbu sev mīļākajam Raiņa
dzejolim, uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot savu
dzejas ilustrāciju.

2019. gada Latvijas valsts simtgades svinēšanas
programmas moto ir VARONĪBA. Pirms simts gadiem, 1919. gadā un 1920. gada janvārī, tika izcīnītas
svarīgākās Neatkarības kara cīņas. Jaundibinātajai
Latvijas Republikai, sadarbojoties ar kaimiņvalstu
Igaunijas un Polijas armijām un pateicoties Rietumu
sabiedroto atbalstam, varonīgās cīņās izdevās
nosargāt un nostiprināt tikko iegūto neatkarību.
Neatkarības karš kļuva par vienu no jaunās valsts
vēsturiskās identitātes stūrakmeņiem.
No 5. marta līdz 20. maijam Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejs Preiļu 1. pamatskolas
muzejā (Daugavpils iela 34) piedāvā ikvienam
interesentam iedziļināties Latvijas Neatkarības
kara notikumos Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja ceļojošajā izstādē «Latvija Brīvības cīņu
laikā. 1918. – 1921.».

Tajā atspoguļots periods no Latvijas valsts proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī līdz 1921. gada
26. janvārim, kad pēc lielvalstu lēmuma sākās vispārēja Latvijas de iure atzīšana.
Izstāde sniedz kopainu par Latvijas valsts sākotni,
tā ir ļoti informatīva un ar bagātīgu vizuālo materiālu.
Izstādē pieejamas arī Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja sagatavotās darba lapas, tāpēc skolēniem tās apmeklējums palīdzēs nostiprināt vēstures
mācību stundās gūtās zināšanas un gatavoties eksāmenam vēsturē.
Izstāde Preiļu 1. pamatskolas muzejā apskatāma,
iepriekš piesakoties pa tālruni 26742058 vai
65322731.
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciāliste vēstures jautājumos

Preiļu 1. pamatskolas muzejā apskatāma
Latvijas Neatkarības karam veltīta izstāde
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Cienījamie, vecāki!

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa» ar 2019. gada
2. maiju uzsāk grupu komplektāciju jaunajam 2019./2020. mācību
gadam.
Aicinām vecākus maija mēnesī, kuru bērniem septembrī nepieciešama vieta Preiļu Pirmskolas izglītības iestādē «Pasaciņa», griezties
izglītības iestādē Celtnieku ielā 10A, lai pieteiktu bērnu mācībām.
Nepieciešamie dokumenti – vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs
dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Neskaidrību gadījumā zvanīt
pa tālruni – 26003650.
Atgādinām, ka bērniem no 5 gadu vecuma mācības ir obligātas.

Preiļos tiks atklāta unikāla metāla
mākslas galerija

No 5. maija Preiļos savas durvis apmeklētājiem vērs Moto &
Metal NESTER CUSTOM mākslas galerija, kura ir vietējās ģimenes lolojums un sirdsdarba rezultāts.
Moto & Metal NESTER CUSTOM mākslas galerija ir izklaides
komplekss ikvienam – lielam un mazam, kurā atrodas mākslinieciski
izvietotas izstāžu zāles ar individualizētiem motocikliem un metāla
mākslas skulptūrām. Pati galerija, motocikli un skulptūras, kas te tiek
izstādītas, ir galerijas saimnieka Aleksandra Nestjeruka radošā darba
rezultāts. Visu galerijas interjeru izveidoja Aleksandra radošā komanda
no «NESTER CUSTOM visual service».
Galerijā atrodas arī eleganta kafejnīca, kas pārsteigs ar oriģināliem
desertiem. Galerijas verandā ir iespēja izbaudīt ūdenspīpes dūmu.
Adrenalīna mīļotāji var izmēģināt «Wheelie mašīnu» – motocikla
vadīšana uz aizmugurējā rata – simulatora. Galerijas dizaina veikalā
var iegādāties mākslas, sadzīves priekšmetus un suvenīrus. Mākslas
galerijas fotogrāfs nodrošinās jums profesionālas un unikālas fotogrāfijas, kuras priecēs un iedvesmos vēl ilgi.
11. maijā galerija aicina ciemos savus draugus, jo Amerikāņu
auto kluba 16. sezonas atklāšanas pasākums notiks tieši Preiļos.
Ap plkst. 16.00 ikviens interesents varēs aplūkot amerikāņu spēkratus Raiņa bulvārī.
Galerija atrodas Preiļos, A.Upīša ielā 20. Sekojiet informācijai
mājaslapā https://www.nester-custom.com/?lang=lv

Kultūras centra pasākumi maijā

v 1. maijā plkst. 12.00 Aizkalnes TN košā pavasara taureņu balle
Senioriem «Par to nekas, lai gadi nāk, Tie nekait tam, kas dzīvot māk...»
v 3. – 17. maijs Saunas TN mazajā zālē izstāde «Mans galdauts»
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai veltīti pasākumi Preiļu Kultūras namā
v 3. maijā plkst. 12.30 PASĀKUMS SKOLU JAUNATNEI.
Tikšanās ar kinooperatoru un režisoru, uzticamo Jura Podnieka
komandas biedru ALEKSANDRU DEMČENKO. Filmas «KRUSTCEĻŠ» /1990. g./ un «POSTSKRIPTUM» /1991. g./, atmiņas no operatora kameras PSRS karstajos punktos
v 3. maijā plkst. 18.00 Pelēču KN Baltā galdauta svētki
v 4. maijā plkst. 13.00 BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI. Tikšanās
ar režisoru un kinooperatoru, režisora un operatora Jura Podnieka
komandas biedru ALEKSANDRU DEMČENKO. Filmas «KRUSTCEĻŠ» /1990. g./ un «POSTSKRIPTUM» /1991. g./ un atmiņas no
kara operatora pieredzes
v 6. maijā plkst. 13.00 Saunas TN Baltā galdauta svētku pēcpusdiena:
• Atpūtas laukumā stādīsim puķes un kokus,
• kopā veidosim «Labo vārdu» galdautu,
• vienosimies kopīgā dziesmā un izdziedāsim skaistākās tautas
dziesmas un ziņģes kopā ar folkloras kopu «Naktineica»,
• kopīgi klāsim galdu un mielosimies ar līdzi paņemto cienastu.
v 9. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN deju kopas «DANCARI» pavasara koncerts. Ieeja – brīva
v 12. maijā plkst. 14.00 Preiļu KN BĒBĪŠU PIENEŅPŪKU SVĒTKI
v 13. maijā plkst. 13.00 Pelēču KN Pelēču pamatskolas un Pelēču
Kultūras nama kolektīvu māmiņdienai veltīts koncerts «Es vēlos, māt,
Tev paldies pasacīt»
v 17. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN Prāta spēles LATVIJAS KAUSS
PREIĻOS! Izklaidējoša komandu erudīcijas spēle – tā ir lieliska iespēja
labi pavadīt laiku, pārbaudot sevi un uzzinot daudz ko jaunu kopā ar
ģimeni, draugiem vai kolēģiem, liekot galvas kopā un atbildot uz dažādiem aizraujošiem jautājumiem. Dalība – bez maksas. Lai piedalītos,
izveido komandu no 4-6 dalībniekiem un reģistrējies mājas lapā:
www.prataspeles.lv
v 23. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu novada bērnu un jauniešu
centra audzēkņu koncerts
v 25. maijā plkst. 19.00 Preiļu saliņas atjaunotajā estrādē Sāksim
vasaru ar zaļumballi! Muzicē «ZAĻĀ GALMA KAPELA». Ieeja –
EUR 5, senioriem – EUR 3.
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka», Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā: www.preili.lv

