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Preiļu novada dome sveic
Zinību dienā!

Visiem skolēniem, pedagogiem,
izglītības iestāžu darbiniekiem, studentiem
un viņu ģimenēm novēlam enerģisku, sekmīgu,
radošu un veiksmīgu jauno mācību gadu!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

v v v
Jaunajā mācību gadā skolēniem,
studentiem, pedagogiem
un vecākiem vēlu
veiksmi, izturību,
aizrautību jaunu un
radošu ieceru
piepildīšanā!

Sirsnīgi sveicu
Zinību dienā!

Aldis Adamovičs,
LR 13. Saeimas deputāts

Septembra saruna uzņēmējiem

Rudens sarunu ciklu uzņēmējiem iesāksim ar tikšanos Preiļu
novada pašvaldības uzņēmumā SIA «Preiļu saimnieks». Tiekamies
10. septembrī pulksten 15.00 Preiļos, Rīgas ielā 4.
Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243, zvanot Inetai
Liepniecei.

28. septembrī pulksten 9.00
Preiļos, Raiņa bulvārī,

Miķeļdienas tirgus
Tālrunis informācijai – 26636243.

Turpina attīrīt Jašas upi

6. augustā Preiļu novada Pelēču pagastā norisinājās otrā straujteču attīrīšanas talka Jašas upē, kuru rīkoja Preiļu novada dome
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju.
Iniciatīvas «Daru labu dabai» ietvaros notiekošajā talkā tika turpināta
iepriekšējā gadā iesāktā Jašas upes straujteču posma attīrīšana no koku
sanesumiem un sagāzumiem, kuras laikā talcinieki dabas liegumā attīrīja
600 m garu upes posmu.
Jašas upes sakopšanā piedalījās Preiļu novada domes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Pelēču un Aizkalnes pagasta pārvalžu darbinieki,
nozares eksperti, vietējie iedzīvotāji un Zemessardzes 35. kājnieku bataljona pārstāvji. Talkas laikā klātesošajiem no ekspertiem bija iespēja
uzzināt, kas ir straujteces un dabiski upju posmi, kā un kādi apsaimniekošanas pasākumi veicami saldūdens biotopu apsaimniekošanai.
«Izstaigājot to posmu, kur pagājušogad bija tīrīts, var redzēt, ka upe
ir pateicīga, tecējums ir atjaunojies, smagais darbs ir jāturpina,» pavēstīja
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize.
Dabas speciālisti norādīja, ka dabas aizsardzības joma Latvijā tikai
attīstās un dabas sakārtošanas pasākumi bieži vien balstās tikai uz iniciatīvu, tāpēc pašvaldība izsaka pateicību ikvienam, kurš brīvprātīgi
iesaistījās talkošanā un pielika savu roku vides sakārtošanā. Pašvaldība
informē, ka arī nākamgad ir plānots turpināt iesāktos Jašas upes attīrīšanas
darbus.
Dabas liegums «Jaša» ir izveidots, lai saglabātu vienu no izcili reprezentatīvām nogāžu un gravu mežu teritorijām Austrumlatvijā. Teritorijā
konstatēti vismaz astoņi Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi, tostarp arī avoksnāji, avotu purvi, upju straujteces, akmeņu sakopojumi upē. Tā kā Jašas upe tek cauri mežiem, ļoti daudzi kritušie koki
atrodas upē un traucē tās plūdumam, kā arī kaitē vērtīgajiem straujteču
biotopiem.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Tuvojas noslēgumam ēkas renovācijas darbi
Rēzeknes ielā 26

Jūlija sākumā ekspluatācijā
tika pieņemti Preiļu novada pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā 26,
Preiļos, renovācijas darbi. Projekta ietvaros ēkā tika veikta fasādes,
jumta un cokola siltināšana, sienu
siltināšana zem zemes līmeņa,
logu un ārdurvju nomaiņa, pilna
apkures sistēmas rekonstrukcija,
ēkas gaismas ķermeņu modernizācija. Ēkā izbūvēta zibens aizsardzība un lietus kanalizācija,
veikta labiekārtošana. Projekta
ietvaros ēkā ir izbūvēts arī pacēlājs, lai iedzīvotājiem nodrošinātu
vides pieejamību ēkas 2. stāvam.
Projekta «Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos»
būvniecības darbus veica būvuzņēmējs PS «A.A.&būvkompānijas»,
ar kuru iepirkumu procedūras rezultātā bija noslēgts būvdarbu līgums. Objekta būvuzraugs – SIA
«RS Property», autoruzraudzību
veica SIA «Rēzeknes nams».

Projekta koordinatore Imelda
Vutnāne-Kojāne pastāstīja, ka būvdarbi ēkā tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
(ERAF, SAM 4.2.2.) ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
399 466,12 eiro, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums 102 987,00 eiro, Valsts budžeta dotācija – 22 532,51 eiro un
Preiļu novada pašvaldības finansējums – 273 946,61 eiro.
Lai projekts tiktu ieviests un
veiksmīgi apgūts Eiropas Reģionālās attīstības fonda piesaistītais finansējums, noslēdzot būvdarbus objektā, vitāli svarīgi bija izvirzīto kritēriju sasniegšana – samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā
un samazināt siltumnīcefekta gāzu
emisiju daudzumu atmosfērā. Īstenojot projektu, šie tika izvirzīti kā
galvenie nosacījumi, lai objektīvi
varētu novērtēt energoefektivitātes
ieviešanas pasākumu lietderību.
Izvērtējot sasniedzamos radītājus,

atzinīgi jāatzīmē, ka izvirzītais
mērķis veiksmīgi sasniegts.
Projekta vadītājs, Preiļu novada
domes priekšsēdētājas vietnieks
Juris Želvis ar gandarījumu atzīst,
ka projekts tiek realizēts kvalitatīvi
un bez aizķeršanās. Īpašu pateicību
pašvaldība izsaka būvniekiem –
uzņēmumam PS «A.A.&būvkompānijas», objekta būvuzraugam un
autoruzraugam par operatīvu darbu
plānošanu un raitu to norisi, ievērojot līguma nosacījumus.
Projekta realizācija saskaņā ar
noslēgto līgumu tika iesākta 2018.
gada aprīlī. Noslēgums paredzēts
šī gada decembrī, kad jānodod visa
projekta dokumentācija un atskaites par paveikto.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apsveicam Latvijas komandas dalībniekus ar labiem rezultātiem vienās no prestižākajām
robotu sacensībām pasaulē –
Ķīnas RobotChallenge 2019!
Preiļu robotikas klubs un līdzjutēji īpaši priecājas par Armanda
Upenieka un Matīsa Buka paveikto – iegūto 1. vietu Minisumo disciplīnā (attēlā)! Ļoti labi veicās arī
pārējiem Latvijas izlases Robotu
Skolas dalībniekiem. Aleksandrs
Tikačovs, Uģis Bergfelds, Toms
Bergfelds ieguva 1. vietu Nano
Sumo un 3. vietu Micro Sumo disciplīnā.
Novēlam veiksmi arī turpmākajās sacensībās!
Savukārt no 15. jūlija līdz
20. jūlijam – laikā, kad lielākā daļa
skolēnu bauda brīvdienas vai strādā
kādu darbu, Preiļu robotikas kluba dalībnieki Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā apmeklēja vasaras skolas nodarbības. Nodarbību
laikā dalībnieki būvēja līnijseko-

šanas robotus un Ant Weights robotus.
Nedēļas noslēgumā dalībnieki
ar SIA «Dēkaiņi» piedāvātajām
laivām devās aizraujošā laivu braucienā pa Rēzeknes upi. Brauciens
noslēdzās pašā Rēzeknes pilsētas
sirdī – netālu no Latgales vēstniecības Gors.
Paldies visiem dalībniekiem par

centīgu dalību vasaras skolas nodarbībās un, protams, vislielākais paldies robotikas kluba pieredzējušiem inženieriem – konsultantiem
un robotu būvētājiem – Armandam Upeniekam, Matīsam Dambītim un Kārlim Pīgožnim!
Juris Erts,
Preiļu novada Robotikas
kluba vadītājs

Kārtējā domes sēdē domnieki
piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32, Preiļos, mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai –
pagalma un piebraucamo ceļu
seguma remontam 8142,99 eiro
apmērā. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem «Par
Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai».
Kā informēja Preiļu novada
domes vecākais kontrolieris Kristaps Určs, tad pašvaldības līdzfinansētajā programmā, kopš saistošo noteikumu stāšanās spēkā
2017. gadā, preilieši ir aktīvi līdz-

darbojušies. Jāsaka paldies iedzīvotājiem, kuri rūpējas par sava īpašuma un līdz ar to arī pilsētas
infrastruktūras uzlabošanu. Uz doto
brīdi septiņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jau ir labiekārtojušas savus iekšpagalmus, tuvākajā
laikā tiks uzsākti darbi pie mājas
Rēzeknes ielā 32. Pašvaldībā ir
saņemts iesniegums no SIA «TU
lauki», kas ir dzīvojamās mājas
Kooperatīva iela 1 apsaimniekotājs, par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kooperatīva iela 1
iekšpagalmā ar līdzfinansējumu
871,42 eiro apmērā.
Atgādinām, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai,

apgaismojuma atjaunošanai vai
pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu un
atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju
vai stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam.
Ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties pašvaldības tīmekļa
vietnē www.preili.lv.
Pie saistošajiem noteikumiem
ir atrodamas arī finansējuma pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.
Papildu informāciju var iegūt Preiļu novada domē, zvanot pa tālruni
653 22766 vai rakstot uz e-pastu
kristaps.urcs@preili.lv.
Jolanta Upeniece

Preiļu robotu būvētāji izcīna 1. vietu Minisumo
disciplīnā Ķīnas Robot Challenge 2019 sacensībās

Pašvaldība turpina līdzfinansēt iekšpagalmu labiekārtošanu
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Preiļu parks: zaļš parks –
zaļa atkritumu šķirošana

Kopš maija mēneša Preiļu parkam ir sava dārzniece, kura ar
diviem palīgiem veic parka kopšanas darbus, labiekārtošanu un
kvalitatīvākas parka vides radīšanu tā apmeklētājiem.
Viena no jaunizveidotās parka komandas nostādnēm ir veidot dabisku
un tīru parku – saudzēt vidi un vietu, kur dzīvojam. Tas nozīmē, ka
mums ikvienam nav jādomā tikai par šodienu, domāsim tālāk – kā būs
šeit dzīvot mūsu bērniem, mazbērniem un vēl tālākām paaudzēm.
Preiļu parks strādā, darbojas un rāda piemēru. Parkā atstātie atkritumi
tiek šķiroti, ir noslēgts līgums par SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotā
šķirotā atkritumu konteinera izmantošanu. Diemžēl ne visi atkritumi,
kas nonāk parkā, ir attiecināmi uz šķirotajiem. Iespēju robežās parka
labiekārtošanas komanda cītīgi šķiro to, ko atnes parka apmeklētāji un
atstāj aiz sevis kā pēdas. Lūgums ikvienam, kas dodas ne tikai uz parku,
bet jebkur dabā – paņemiet līdzi visu to, ko atnesāt. Atkritumiem izmantojiet atkritumu urnas, ja ir iespēja, šķirojiet atkritumus, kas paliek pēc
jums. Un, ja staigājot pa Preiļu parku, uzreiz nav pamanāma atkritumu
urna, lūdzu, aiznesiet atkritumus tur, kur urna ir uzstādīta. Tas, cik domājošs esi pats, veido vidi, kurā tu dzīvo.
Preiļu parka apmeklētāju skaits pieaug un arvien aktuālāks kļūst jautājums par papildu atkritumu urnu izvietošanu parkā. Šogad tās tiek
paredzētas kopā ar vairākiem jauniem parka soliņiem projekta LAT–
RUS «Parki bez robežām» (LV–RU–023, Parks without borders) ietvaros.
Nākamajā gadā tiks uzstādītas vēl jaunas atkritumu urnas, tomēr, domājot
tālākejoši – atkritumu skaits nesamazinās, ja urnu skaits pieaug. Tas
samazinās, ja sākam sekot līdzi tam, ko darām un kā rīkojamies.
S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece

Veiks Preiļu parka dīķu
un kanālu tīrīšanu

22. jūlijā Preiļu parka dīķī pretī Ievas un Ādama saliņai tika
izmēģināts pagājušā gada novembrī iegādātais aprīkojums Preiļu
parka dīķu un kanālu tīrīšanai – uz pontona uzstiprināms dūņu
sūknis un niedru pļāvējs. Aprīkojumu Preiļu novads iegādājās projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens
resursus» ietvaros un tas dos iespēju tīrīt Preiļu parka ūdenstilpi.
Aprīkojuma piegādātāja SIA «Flo–tex» speciālisti apmācīja divus
Preiļu parka darbiniekus darbam ar aprīkojumu, vienlaikus izmēģinot
aprīkojumu Preiļu parka apstākļos. Šogad dīķu tīrīšanu tiek plānots veikt
rudenī, sākot ar tiem posmiem, kas ir vairāk apmeklēti.
Iegādātais aprīkojums dos iespēju pakāpeniski attīrīt Preiļu parka
dīķus un kanālus no piesērējuma un ūdenszālēm, pamazām atjaunojot
ūdensteci un dīķu–kanālu sistēmu. Rezultātā Preiļu parks kļūs apmeklētājiem un tūristiem pievilcīgāks.
Aprīkojuma izmaksas ir 9 170,28 eiro ar PVN. No šīs summas ERAF
sedz 85%, valsts līdzfinansējums – 5% un pašvaldības līdzfinansējums – 10%.
Preiļu parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā.
Parka dīķi un kanāli aizņem 13,2 ha lielu platību, un šī sarežģītā sistēma
ar trīs dīķiem un daudzām salām tika izveidota grāfu Borhu valdīšanas
laikā, appludinot Preiļupi un tās divas pietekas. Šobrīd parka kanāli un
dīķi (izņemot Dzirnavu dīķi) ir stipri aizsērējuši, ar biezu dūņu slāni un
aizauguši ar ūdenszālēm.
Par projektu:
Projekts «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens
resursus» (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI–349 tiek īstenots ar Interreg
V–A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no
2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir
attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas
pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta
partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā.
Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.
Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība,
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.
Ilona Vilcāne,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gada augusts

Jaunus elementus iegūs bērnu rotaļu laukums
Daugavpils ielā pie pilsētas pludmales

Noslēgumam tuvojas šogad
paredzētie bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošanas darbi.
Jau iepriekš vēstījām, ka, pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā «Ģimenei draudzīga pašvaldība» iegūtajai naudas
balvai, jaunus elementus ieguvuši
bērnu rotaļu laukumi Preiļu pirmskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» Mehanizatoru ielā 4 un Celtnieku ielā 10a. Labiekārtots arī
bērnu rotaļu laukums Pils ielā un
izbūvēta aktīvā zona pie jaunā futbola stadiona Kooperatīva ielā 3.
Līdz augusta beigām tiks noslēgts līgums ar SIA «GoPLAY»
par batuta un lielā karuseļa piegādi
un uzstādīšanu Daugavpils ielas
bērnu laukumā pie pilsētas pludmales. Preiļu novada domes Teh-

niskās daļas vecākais kontrolieris
Kristaps Určs informēja, ka uzstādāmā batuta izmērs ir 2 m x 2 m,
lēkšanas zona – 1,56 m x 1,56 m.
Rotaļu elementu piegāde un uzstā-

dīšana izmaksās 4687,04 eiro. Tos
paredzēts uzstādīt līdz septembra
beigām, jo batuta ražošana notiek
ārpus Latvijas.
Maija Paegle

Kārtējā domes sēdē deputāti
piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apjomā jauna
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai divām dzīvojamām mājām Preiļu pilsētā.
Lēmums pieņemts, 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».
Preiļu novada domes Tehniskās
daļas vecākais kontrolieris Kristaps
Určs pavēstīja, ka šī gada pirmajos
septiņos mēnešos ir iesniegti un ar
domes lēmumu apstiprināti pieci
pieteikumi līdzfinansējumam par
kopējo summu 1820 eiro. Šogad
no pašvaldības budžeta ir finansēti
arī trīs pieteikumi, kas tika iesniegti
un domes sēdē apstiprināti 2018.
gadā par kopējo summu 1509,91
eiro. Uz doto brīdi no 2019. gadā
paredzētajiem līdzekļiem līdzfinansējumam izmaksāti ir 3329,91 eiro.
No iepriekšējā gadā saņemta-

jiem pieteikumiem līdzfinansējumam deviņas mājsaimniecības
dažādu apsvērumu dēļ vēl nav izpildījušas visus nosacījumus un
veikušas nepieciešamās darbības,
lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu. Šie īpašnieki ir apzināti un
tiek mudināti iesākto procesu novest līdz galam.
«Veidojas pozitīva tendence, ka
vairāki īpašumi, kas ir divu, trīs vai
četru dzīvokļu mājas un kurām nav
izveidoti pieslēgumi centralizētajiem pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem, kompleksi vienojoties
visiem mājas iedzīvotājiem, izrāda
vēlmi izveidot pieslēgumus visos
dzīvokļos vienlaicīgi, kas izmaksas
uz vienu dzīvokli samazina, jo
izbūvējamo tīklu daļu, līdz sazarojumam uz katru dzīvokli apmaksā
visu dzīvokļu īpašnieki. Uz līdzfinansējumu pretendē katrs dzīvoklis
atsevišķi,» skaidro K.Určs.
Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas brīža līdz šim brīdim kopā ir reģistrēti un ar domes lēmumu
apstiprināti līdzfinansējumi 43 objektiem (mājsaimniecībām) par kopējo summu 23029,91 eiro, savu-

kārt izmaksātais pašvaldības līdzfinansējums sastāda 17489,91 eiro.
Preiļu novada dome turpina
aktīvi informēt iedzīvotājus par
iespēju izmantot līdzfinansējumu.
Iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka
2019. gada nogalē stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi par «Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Preiļu novadā», kuri uzliks par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo
decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru
notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.
Tiem iedzīvotājiem, kuri vēl
tikai plāno iesniegt pieteikumu līdzfinansējumu saņemšanai, pašvaldība iesaka savlaicīgi konsultēties
par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, vēršoties pašvaldībā. Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv.
Pie saistošajiem noteikumiem ir
atrodamas arī finansējuma pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore

Lai uzlabotu pilsētas centra
vizuālo tēlu, apkārt Preiļu autoostas fasādei izvietots apdrukāts
siets, kas uz laiku – līdz pilsētas centra detālplānojuma izstrādei – nosegs šobrīd vēl nesakārtoto autoostas fasādi.
Pašvaldība izmanto iespēju
sakārtot šobrīd nepievilcīgo ēkas
fasādi bez kapitāliem ieguldījumiem. Izstrādājot pilsētas centra
detālplānojumu, speciālistiem būs
redzējums, kādas būs tālākās darbības arī ar autoostas ēku.

Šobrīd autoostas ēkas priekšējās fasādes daļa kopā ar kolonām
un ēkas sāni ir aizsegti ar apdrukātu sieta baneri. Aizmugurējās fasādes daļu paredzēts noformēt ar
reklāmas baneriem, stiprinātiem uz
metāla rāmjiem. 4 baneru izmērs –
5500x3100, 1 banera izmērs –
5150x3100.
Preiļu novada domes Būvvaldes
vadītājs Andrejs Anins informēja,
ka autoostas ēkas tehniskais atzinums ir pozitīvs. Ēka ir pietiekami
labā tehniskā stāvoklī, līdz ar to

nebūtu lietderīgi to demontēt. Ēkas
konstrukcijas ir ar pietiekamu
nestspēju, tāpēc ēka arī turpmāk
būtu izmantojama, to pārbūvējot
vai atjaunojot.
Aicinām uzņēmējus pieteikties
reklāmas laukumu izmantošanai,
zvanot Andrejam Aninam, tālrunis
27846477. Pasažieru un autoostas
apmeklētāju ievērībai – autoostas sakārtošanas darbi netraucēs
tās izmantošanai pasažieru vajadzībām.
Maija Paegle

Visā valstī ir stājušies spēkā
grozījumi Būvniecības likumā,
kas nosaka, ka no 2020. gada
1. janvāra visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiks tikai elektroniski būvniecības informācijas
sistēmā (BIS).
BIS ir elektroniska vide, kurā
tiek nodrošināta informācijas aprite
starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar
būvniecības procesu un reģistriem
saistītie elektroniskie pakalpojumi.

BIS darbību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 438 «Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi».
Ar likuma grozījumiem noteikts, ka, ierosinot būvniecību,
ieceres realizācijai nepieciešamā
informācija un dokumenti būs jāiesniedz būvvaldē vai institūcijā,
kura pilda būvvaldes funkcijas,
izmantojot BIS. Būvvaldēm un
institūcijām, kuras pilda būvvaldes
funkcijas, noteikts pienākums būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās pro-

cesuālās darbības atspoguļot un
lēmumus izdot BIS.
Tas nozīmē, ka jaunas būvniecības ierosināšanas gadījumā dokumentācija papīra formā vairs būvvaldē netiks pieņemta un būs
jāizmanto augstāk minētā būvniecības informācijas sistēma (BIS).
Ja līdz 2020. gada 1. janvārim būvniecības procesam nepieciešamā
dokumentācija būs iesniegta papīra
formātā, tad likumā noteiktās atzīmes būvatļaujā, apliecinājuma
kartē vai paskaidrojuma rakstā tiks
veiktas rakstveidā.

Šādu jaunu rotaļu elementu tagad var izmantot pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» audzēkņi

Deputāti piešķir līdzfinansējumu ūdensvada
un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai

Uzlabots Preiļu autoostas ēkas fasādes vizuālais izskats

No nākamā gada būvniecības procesa
dokumentācijas aprite notiks tikai elektroniski

2

Preiļu novada VÇSTIS

Aizkalnes ciemā sakopta baznīcas
kroga ēka un tās piegulošā teritorija

Jūnija mēneša izskaņā Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciema
kultūrvēsturiskās baznīcas kroga
ēka un tās piegulošā teritorija ieguva sakoptu izskatu, pateicoties

vietējo iedzīvotāju un pašvaldības iniciatīvai, kā arī biedrības
«Sabiedriskais centrs «Aizkalne»»
dalībai nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» izsludi-

nātajā mazo grantu projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019», kas atbalsta radošus un
inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu
un sabiedrisku organizāciju projektus.
Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis informēja, ka projekta ietvaros tika
atjaunots vēja laikā bojātais jumta
segums, aizšūti caurumi ēkas fasādē un izcirsti koki, kas bojāja ēkas
fasādi. Jumta labošanas darbus uzņēmās SIA «Spero SK», savukārt
teritoriju iekopa vietējie ciemata
aktīvisti.
Īstenojot projektā plānotās darbības, ir veikta kārtējā vides labiekārtošana – kroga ēkai un tās piegulošajai teritorijai uzlabots tehniskais un vizuālais izskats, kas nav
mazsvarīgi, jo objekts atrodas ciemata centrā.
Pašvaldība izsaka pateicību
brīvprātīgajiem pagasta iedzīvotājiem par iesaistīšanos sakopšanas
darbos un Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par
sadarbību projekta īstenošanā.
Jolanta Upeniece

Preiļu parka teritorijā atklāti
tenisa korti un vārtu stabi

Simbolisko lenti pārgriež (no kreisās) LR 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, SIA «Preiļu celtnieks» komercdirektors Egīls Stikāns, Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova, Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda un NKMP Latgales reģionālās nodaļas vadītāja-valsts galvenā inspektore Vilma Platpīre

Jūnija nogalē Preiļu pilsētas
parka aktīvās atpūtas zonas teritorijā vienlaicīgi norisinājās divi
svinīgi projektu noslēgumi - tika
atklāti jaunizbūvētie tenisa korti
un renovētie parka vārtu stabi.
Jau ilgāku laiku bija saglabājušies tikai trīs vārtu stabi, ceturtajam gandrīz sagrūstot, bet kopš
jūnija mēneša tie ir veiksmīgi atjaunoti, ļaujot muižas kompleksa
vēsturiskajai vērtībai pamazām
atgriezties. Šie vārti ir uzskatāmi
par vecāko parka būvi, kura līdz
mūsdienām vēl saglabājusies, celti
krietni agrāk nekā smailloka sarkano ķieģeļu vārti Raiņa bulvārī un
Pils ielas pusē, tāpēc vizuāli tie
būtiski atšķiras. Kopējās vārtu

stabu restaurācijas izmaksas sastādīja 15600,81 eiro. Restaurācijas
darbi tika līdzfinansēti no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
un pašvaldības līdzekļiem. Pilnajā
tehniskajā būvprojektā vārtiem ir
paredzētas arī vārtu vērtnes, tāpēc,
turpinot vārtu pilnīgu restaurāciju,
pašvaldība plāno piesaistīt finansējumu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu glābšanas programmā.
Atklāšanas dienā tenisa paraugspēlē savu meistarību apliecināja
Latvijas Tenisa Savienības un Starptautiskās Tenisa Federācijas sertificēts tenisa treneris Andrejs Krūmiņš kopā ar jaunajiem tenisa spēles lietpratējiem – Andreju Krūmi-

ņu junioru, Dignu Konovalovu,
Oskaru Dzērvīti un Paulu Kapaču.
Tenisa korti tapuši Latvijas valsts
budžeta finansētās mērķprogrammas «Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē» Latgales
reģiona attīstības aģentūras projekta «Latgales reģiona iedzīvotāju
aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – AKTĪVS LATGALEI»
ietvaros.
Tenisa korti atvērti ikvienam
interesentam katru dienu no plkst.
10.00 līdz plkst. 22.00. Kopējās
tenisa kortu izbūves izmaksas ir
96113,46 eiro. Projekta īstenošana
ir līdzfinansēta no Latgales reģiona
attīstības aģentūras un pašvaldības
līdzekļiem.

SIA «Preiļu slimnīca» ievieš e-kvīšu sistēmu

Informējam, ka augustā SIA «Preiļu slimnīca» ievieš e-kvīšu sistēmu, kas nozīmē, ka turpmāk ierastos
kases čekus aizvietos un pacientiem tiks izsniegti mūsdienīgi un funkcionāli maksājuma dokumenti – elektroniskās kvītis jeb e-kvītis. Turpmāk nebūs jāglabā čeki par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem papīra
formātā, lai vēlāk to iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestam iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atgūšanai,
bet, saņemot pacienta piekrišanu, SIA «Preiļu slimnīca» nosūtīs datus Valsts ieņēmumu dienestam. Izdevumi
par bērna ārstniecību tiks iekļauti bērna oficiālā aizgādņa gada ienākumu deklarācĳas sagatavē.
Kas ir e-kvīts? Elektroniskā kvīts jeb e-kvīts ir maksājuma dokuments, kas aizvieto kases čekus un
papīra kvītis un ir īpaši veselības aprūpes nozarei izstrādāts tehnoloģisks risinājums, kas ir Valsts ieņēmumu
dienesta akceptēts un pilnībā atbilst 2014. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 96. E-kvīts
risinājums čekus par pakalpojumiem ļauj noformēt digitāli.
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Apritējis gads kopš uzsākti ERAF
atbalstītā projekta «Rīteiropas
vērtības» būvniecības darbi pilī

Kopš 2018. gada jūlija mēneša Preiļu novada pašvaldība saskaņā
ar ERAF programmas īstenoto projektu «Rīteiropas vērtības» (projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007), ir noslēgusi līgumu ar SIA «Preiļu celtnieks» par būvdarbu veikšanu Preiļu pilī.
Šobrīd Preiļu pilī ir jau no 105 logiem uzmontēti 80 logi. Daļai logu
jau ir veikta apdare un siltināšanas darbi zem logu ailām. Pils otrajā
stāvā ir saglabājušās vēsturiskās logu ailas, kuras tiek daļēji protezētas,
maksimāli saglabājot un restaurējot vēsturisko materiālu. Gadījumos,
kad ir kvalitatīvi un pieņemami saglabājušās atsevišķas aplodas vai logu
rāmji, tie tiek saglabāti un restaurēti. Šobrīd četru logu rāmji ir restaurācijas procesā. Restaurācija ir nepieciešama, lai paildzinātu ēkas vai tās
daļu mūžu, atgrieztu tai sākotnējo senatnīgo izskatu, vienlaikus saglabātu
kultūrvēsturisko mantojumu, seno lietu vēsturisko un morālo vērtību.
Preiļu pils atjaunošanas būvdarbi notiek, pateicoties ERAF projekta
Nr.5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» aktivitātēm.
Projekta darbības laikā paredzēts izgatavot un uzstādīt Preiļu pils ēkas
logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Paredzēta arī pils jumta siltināšana,
mikrobioloģisko analīžu veikšana un citi specifiskie darbi.
Visa projekta «Rīteiropas vērtības» vadošais partneris ir Daugavpils
pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils
novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu
novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta
mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu
Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un
eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.
Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē.
Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums
4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2019. gada 31. decembris.
Būvdarbus Preiļu pilī veic SIA «Preiļu celtnieks», kas tika izvēlēts
iepirkumu procedūras rezultātā. Regulāri notiek būvdarbu aktivitāšu
saskaņošana ar pašvaldību (vadību, projekta vadītāju, koordinatoru,
domes arhitekti, Tehniskās daļas speciālistiem u.c.), būvuzraugu J. Rapšu
(SIA «RANGE») un autoruzraugu arhitekti M. Mihailovu (SIA
«Arhitektoniskās izpētes grupa»). Atbilstību visām būvniecības norises
prasībām un dažādu būvdarbu specifikas situācijām regulāri uzrauga,
koordinē un risina minētās personas, jo pats objekts – Preiļu pils – ir
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.
S. Čingule-Vinogradova, projekta koordinatore

Preiļos darbu sācis ergoterapeits

SIA «Preiļu slimnīca» Rehabilitācijas nodaļā sākot ar 7. augustu pieņemšanu uzsācis jauns speciālists – ergoterapeits
Jekaterina Jefremova.
Nupat Jekaterina absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes studiju
programmu «Ergoterapija», ir profesionāli noskaņota iegūtās zināšanas
pielietot ikdienas praksē un ar savu darbu iepriecināt klientus. Pati
Jekaterina par ergoterapiju saka: «Pieaugušajiem tā ir atjaunošanās,
bet bērniem tā ir pasaules izzināšana caur spēli.
Šīs profesijas darbs ir ļoti radošs, jo ir jāpielāgojas katram pacientam atsevišķi, ir jāprot rast risinājumus neierastās situācijās, neaizmirstot galveno mērķi – veicināt veselību.»
Pieņemšana notiek 2 reizes nedēļā – trešdienās un ceturtdienās.
Papildu informācija un pieraksts Rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā
vai pa tālr. 65307748, 26413288.
Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot
neatkarību, veselību un labklājību. Ergoterapijas galvenais mērķis –
veicināt indivīda veselību un neatkarību jebkuros dzīves apstākļos.
Ergoterapeits strādā ar klientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem,
pusaudžiem, jauniešiem, cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī pensijā
esošiem.
Ergoterapeits palīdz cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem
pēc pārciesta insulta, galvas traumām, lūzumiem, nervu bojājumiem,
politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, pēc apdegumiem. Latvijā
ergoterapija ir salīdzinoši jauna rehabilitācijas nozare, pirmie ergoterapeiti darbu sāka 1996. gadā, un šobrīd Latvijā praktizē vairāk nekā
100 ergoterapeitu.
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Starptautiskā Autorleļļu festivāla izstāde šogad pulcēja īpaši daudz interesentu

Svētku gājienā soļo atraktīvā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas darbinieku komanda

Izskanējuši krāšņi Preiļu pilsētas svētki

No 16. augusta līdz 18. augustam krāšņi nosvinēta Preiļu
pilsētas 91. dzimšanas diena un
671. gadskārta, kopš Preiļi pirmo
reizi minēti vēsturiskajos rakstos. Gan preiliešiem, gan pilsētas
viesiem svētki piedāvāja apjomīgu programmu dažādām gaumēm un dažādu vecumu iedzīvotājiem.
Mūs visus priecēja brīnišķīgais
saulainais laiks, jaunatklātā strūklaka renovētajā laukumā pretī Kultūras namam, pasākumu un koncertu daudzveidība un kvalitāte,
tāpēc apmeklētāju skaits pārsniedza
gaidāmo – šogad Preiļu svētki bija
īpaši kupli apmeklēti visu trīs dienu
garumā!
Preiļu kultūras namā netrūka
interesentu, lai apskatītu 5. Starptautiskā Autorleļļu festivāla izstādi,
kurā šogad piedalījās 57 starptautiski atzīti leļļu mākslinieki, no
kuriem 45 bija sastopami klātienē Preiļos. Dažādās tehnikās veidotas lelles bija atceļojušas no 14 valstīm – Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, ASV, Krievijas, Čehijas, Gru-

zijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas,
Turcijas, Baltkrievijas, Ukrainas un
Moldovas. Festivāla laikā Preiļu
Mūzikas un mākslas skolā pasaulē
pazīstamu mākslinieku vadībā darbojās meistarklases bērniem.
Pasaku Trādirīdis, Vakara noskaņu koncerts, Autorleļļu festivāla atklāšanas un noslēguma pasākumi, Jauniešu nakts Preiļu parka
estrādē, pilsētas modināšana, svētku tirgus, Rīta un vakarpuses koncertprogrammas, ērģeļmūzikas koncerts katoļu baznīcā, balle parkā,
jauniešu pūtēju orķestra koncerts
ar defilē programmu un Ukrainas
meiteņu uzstāšanās ietina pilsētu
mūzikas skaņās un dāvāja labu
garastāvokli ikvienam.
Jautrību radīja Latgales gliemežu skriešanās 2. čempionāts, kopības sajūta vienoja krāšņā gājiena
dalībniekus, un balvas saņēma
Preiļu novada sakoptāko māju konkursa dalībnieki.
Svētību pilsētai dāvāja Svētku
dievkalpojumi pilsētas dievnamos,
bet labu darbu kārtējo reizi paveica
Viduslatgales pārnovadu fonds ar

Pateicamies svētku karodziņu
šūšanas akcijas dalībniekiem

sarīkoto Labdarības Bumbu ralliju
un savāktajiem ziedojumiem 3721
eiro apmērā Preiļu pils turpmākajiem renovācijas darbiem. Svētkus
kuplināja arī vairāki izzinoši pasākumi – Grāmatu svētki Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzeja piedāvātās izstādes un pasākumi, Novadnieku telts un Jauniešu centra
«ČETRI» info telts, Preiļu Galvenās bibliotēkas radošās darbnīcas un grāmatu izloze.
Par sportisku piedzīvojumu
svētki izvērtās tiem, kuri piedalījās
vai vēroja Latvijas spēkavīru čempionāta 4. posmu, Ģimeņu sporta
spēles, Rīta copi, pludmales volejbola turnīru un 2. līgas spēli futbolā.
Svētku laikā ar mums kopā bija
Preiļu novada Goda pilsonis Dāvids Zilbermanis, pie mums viesojās novada sadarbības partneru
un draugu delegācijas no Utenas
(Lietuva), Glubokoje (Baltkrievija)
un Ņižinas (Ukraina).
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda izsaka patei-

No aizvadītā gada 1. novembra līdz šī gada 1. augustam
Preiļu novada iedzīvotāji tika
aicināti piedalīties pilsētas svētku
noformēšanas akcijā, uzšujot savus unikālos svētku karodziņus
ar mērķi rotāt mūsu pilsētu svētku pasākumos. 740 karodziņi
kopš 6. augusta rotāja Raiņa bulvāri Preiļos, iesaistoties darināšanas aktivitātē vairākiem desmitiem aktīvo Preiļu novada
iedzīvotāju.
Karodziņu audumos, krāsās un
darināšanas tehnikās bija brīva
izvēle, vienīgais noteikums – bija
jāievēro noteikts izmērs. Pilsētas svētkus rotāja tamborēti, adīti, izšūstīti,
apdrukāti, krāsoti, zīmēti un mez-

Dāvana pilsētai svētkos – jaunatklātā strūklaka

cību svētku organizatoriem, dalībniekiem, māksliniekiem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem
par līdzdalību un atbalstu svētku
organizēšanā. «Mēs kārtējo reizi
esam apliecinājuši to, ka protam
radīt prieku citiem un priecāties
paši. Svētki rada pacilātību par
paveikto, jo mēs paši veidojam notikumus un attieksmi pret tiem.
Tāpēc pateicos ikvienam preilietim
un viesim, kurš ar savu apņēmību

gloti karodziņi. Tiešsaistes sociālajā tīkla tīmekļa vietnē Facebook
idejas autore, noformēšanas māksliniece Inese Anina akciju bija
izvērsusi dienasgrāmatas veidā, tur
ikviens interesents varēja ielūkoties
stāstos par karodziņu iesniedzējiem un viņu burvīgajiem veikumiem.
Pašvaldība pateicas par ieguldīto brīvprātīgo darbu Preiļu politiski represēto biedrības «Likteņa
ceļš» vadītājai Natālijai Rubīnei
kopā ar deju kopas «Dancari» meitenēm un viņu mammām, Ņinai
Hmeļevskai, Valijai Samuilovai,
Dignai Vilcānei, Vitai Biezaitei,
Marijai Briškai, Annai Brūverei,
Intai Belogrudovai, Agnijai Pasta-

un pozitīvu attieksmi iesaistījās
svētku noskaņas radīšanā. Kopā
mēs esam paveikuši milzīgu darbu!»,
tā Maruta Plivda novērtē šī gada
svētku organizēšanu un norisi.
Pateicamies svētku informatīvajiem atbalstītājiem: «Vietējai
Latgales Avīzei», avīzei «Latgales Laiks», Latgales Plānošanas reģionam, Interneta portāliem –
Latvia.travel, News.lv un Laiki.lv.
Maija Paegle

rei, Činguļu, Aninu un Zukuļu
ģimenēm, leļļu māksliniecei Vladlenai, Preiļu novada Pensionāru
biedrības, Preiļu Galvenās bibliotēkas, biedrības «Mūsmājas», Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes
centra, Preiļu Kultūras centra un
pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» kolektīviem, studijai «Di
Craft», veikalam «Dzīpariņš», zīmolam «Bērnības zeme» un mākslas galerijai «Moto&Metal Nester
Custom».
Paldies, ka palīdzējāt pilsētai
tapt krāšņākai uz pilsētas svētkiem!
Akcija ir apliecinājums tam, ka kopā mēs varam.
Jolanta Upeniece

Vēsture Preiļu parka ozola gadskārtu gredzenos

Šogad uz Preiļu pilsētas svētkiem Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs sagatavoja jaunu
ekspozīciju «Gadskārtu ozols»,

kas apskatāma namiņā pie Kultūras centra.
Ekspozīcijā ikvienam ir iespēja
ne tikai izzināt Preiļu vēsturi caur

stāstiem, senām fotogrāfijām un
priekšmetiem, bet arī izpētīt Preiļu
parkā augušā ozola gadskārtas un
tajās atzīmētos vēstures notikumus,
sākot ar miesta tiesību piešķiršanu
Preiļiem 1852. gadā. Apmeklētāji
ozola gredzenos var sameklēt arī savu dzimšanas gadskārtu un redzot,
cik tuvu vai tālu tā ir no ripā atzīmētajiem nozīmīgiem vēstures
notikumiem, apjaust sava dzīvesgājuma vietu Preiļu vēsturē.
Ozols auga Preiļu parkā iepretim Ādama un Ievas saliņai līdz
2017. gada lietainajai vasarai, kad
negaisa laikā tika izgāzts ar saknēm. Šogad pašvaldība ozolu sazāģēja dēļos, no kuriem paredzēts
veidot mēbeles Preiļu pils interjeram. Savukārt ~10 cm bieza ripa
tika nodota Preiļu vēstures un lie-
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tišķās mākslas muzeja rīcībā.
Saskaitot gadskārtu gredzenus,
ozols izrādījās teju 170 gadus vecs.
Precīzu tā vecumu pēc gredzeniem
noteikt nav iespējams, jo jāņem
vērā, ka vēl 2–5 gadus tas kā neliels
kociņš auga līdz nozāģēšanas
vietai, kas ir ~ 0,5 m no zemes.
Ozola ripu apstrādāja Rēzeknes
mākslas un dizaina vidusskolas
Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu
vadītājs Andris Anspoks. Noslīpējot koksni, atklājās, ka ozols ir glabājis sevī kādu noslēpumu – zilgani
traipi liecina, ka tajā ir nonācis
svins, iespējams – šāviņa rezultātā.
Saskaitot gadskārtas, šis notikums
var tikt attiecināts uz 20. gadsimta
vidu. Kāpēc un kādā veidā svins ir
nonācis ozolā, šobrīd pateikt nevar,

bet pieļaujams, ka tas saistīts ar
2. pasaules kara un pēckara trauksmaino periodu.
Ekspozīcija «Gadskārtu ozols»
veidota kā dinamisks atskats uz
Preiļu miesta, vēlāk – pilsētas, attīstību pēdējo gadsimtu laikā, īpašu
uzmanību pievēršot ozola augšanas
vietai – parkam, kas jau kopš savas
izveides ir iedvesmojis ne tikai
muižas īpašniekus un preiliešus,
bet arī māksliniekus, fotogrāfus,
ceļotājus, literātus.
Ekspozīcija atvērta: pirmdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00
un sestdiena, svētdiena plkst.
12.00–18.00. Ieeja – bezmaksas.
Ilona Vilcāne
Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciāliste
vēstures jautājumos

Preiļu novada VÇSTIS

Veiksmīgi noslēdzies projekts «draudzība abos virzienos»

Projektu «Draudzība abos virzienos» īstenoja biedrība «Savai
skolai» sadarbībā ar Preiļu novada Jauniešu centru «ČETRI» un
novada jauniešiem. Projekts tika
uzsākts 2019. gada 1. jūnijā un
ilga 3 mēnešus. Projekta mērķa
grupa – jaunieši vecumā no 13
līdz 17 gadiem, kuri pakļauti dažādiem priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem.
Galvenā projekta aktivitāte bija
3 dienu nometne «Draudzība abos
virzienos», kura norisinājās no 7.
līdz 9. augustam bijušajā Priekuļu
sākumskolā. 25 jaunieši caur neformālās izglītības metodēm attīstīja
komunikācijas, līdzdalības pras-

mes, personīgo pilnveidi un motivāciju.
Nometni vadīja treneri no SIA
«X-UNIT», kuri ikdienā nodarbojas ar militāro nometņu organizēšanu un vadīšanu. Nometnē jaunieši
nodarbojās ar daudz un dažādām
fiziskām aktivitātēm. Katra diena
tika iesākta ar rīta rosmi un visas dienas garumā jaunieši mācījās disciplīnu. Nometnes dalībniekiem bija
iespēja nomaskēt savas sejas ar camo krēmiem, izvilkt izpletni, veikt
stafetes ar apgrūtinājumiem, piemēram, aizsietām acīm. Tādā veidā
jaunieši iemācījās uzticēties saviem
komandas biedriem un saliedēties.
Tika pildīti arī dažādi prāta un atjau-

tības uzdevumi. Galvenais uzsvars
tika likts uz saliedēšanos un cieņas
izrādīšanu vienam pret otru. Nometne noslēdzās ar kopīgu kliņģera
ēšanu, smiekliem un pārrunām par
to, kas bijis.
Projekta «Draudzība abos virzienos» ietvaros tika uzlabotas attiecības ar vienaudžiem, attīstītas jauniešos konfliktu risināšanas, saskarsmes un komunikācijas prasmes,
paaugstināta motivācija mācīties
un uzlabots katra jaunieša pašvērtējums un pašsajūta sabiedrībā.
Liels paldies par iespēju īstenot
šo projektu biedrībai «Savai skolai», tās valdes priekšsēdētājam Jurim Ertam, paldies par atbalstu Preiļu novada domei, Saunas pagasta
pārvaldei un Priekuļu sākumskolai
par viesmīlīgu uzņemšanu! Pateicamies SIA «Zolva» par augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu, SIA «X-UNIT» par aizraujošu un kvalitatīvu nometnes
vadīšanu! Paldies visiem pārējiem,
kuri palīdzēja veiksmīgi īstenot šo
projektu!
Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai»
(PuMPuRS) tika realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.
Sintija Ančeva, projekta vadītāja

zeja speciāliste vēstures jautājumos
Ilona Vilcāne. Stāstījumi ieinteresēja atbraukušos ciemiņus, jo sala nav
atrauti skatāma no visa parka, kas
ir unikāls, daudzveidīgs un pārsteigumiem pilns. To atzina arī žūrija,
kas ar interesi vēlējās ieraudzīt gan
pili, gan kapelu, gan jauno muzeja
ekspozīciju «Gadskārtu ozols».
Īpašs paldies pašvaldības speciālistam Jānim Zieds-Ziediņam
par atraktīvo un skanīgo Preiļu himnas ieskandināšanu parkā, tā priecējot ne tikai žūriju, bet arī ikvienu
garāmgājēju. Tikšanās beigās vai-

rāku žūrijas pārstāvju izrādītā interese par Preiļiem liecināja par to,
ka Preiļu parks ir skaists, šarmants
un pievilcīgs arī tad, ja laukā krīt
skaistas lietus lāses.
Latvijas Ainavu arhitektūras
balvu organizē Latvijas Ainavu
arhitektu asociācija, šāds konkurss
notiek pirmo reizi. Tā ir Latvijas
ainavu arhitektūras profesionāļu
labāko sniegumu skate, kas tiek
veidota kā laikmetīgs, nozares
daudzveidībai atvērts pasākumu
kopums. Balvas virsuzdevums ir
veicināt izpratni par ārtelpu kā
nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu,
kā sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades
produktu.
Par konkursā pieteiktajiem objektiem ikviens var nobalsot Latvijas Ainavu Arhitektu Asociācijas
interneta mājas lapā www.laaab.lv
līdz 10. septembrim. Latvijas Ainavu arhitektūras balvas rezultāti
tiks paziņoti Rīgā 13. septembrī.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa
un parka pārvaldniece

Latvijas Ainavu arhitektūras balvas žūrija klātienē
vērtē atjaunoto Ādama un Ievas salu Preiļu parkā

21. augustā Latvijas Ainavu
arhitektūras balvas 2019 komisija viesojās Preiļos, lai klātienē
iepazītos un izvērtētu no Preiļu
pašvaldības balvai nominēto objektu – Preiļu parka Ādama un
Ievas salu.
Parkā žūriju sagaidīja un ar
nominēto objektu iepazīstināja
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu muižas kompleksa un
parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova, domes arhitekte
Agnija Pastare un Preiļu novada
Vēstures un lietišķās mākslas mu-

Studentu pētījumu nedēļa Aizkalnē

Augusta sākumā grupa Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
studentu kopā ar LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pasniedzējiem nedēļu pavadīja Aizkalnē vasaras skolā. Tā
notika valsts pētījumu programmas projekta «Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un
migrācijas izaicinājumiem» ietvaros. Nodarbības notika biedrības
«Sabiedriskais centrs «Aizkalne» telpās, biedrībai šī bija jauna
veida sadarbības pieredze.

2019. gada augusts

Raiņa Jasmuižā atzīmēta Latgales keramiķa
Polikarpa Vilcāna 125. dzimšanas diena

2019. gads ir viena no slavenākajiem Latgales keramikas vecmeistariem – Polikarpa Vilcāna – 125. jubilejas gads. Atzīmējot
keramiķa jubileju, Raiņa muzejā «Jasmuiža» notika keramiķim
veltīts pasākums divu dienu garumā.
Muzejā notika izstādes «Polikarpam Vilcānam – 125» atklāšana un
lasījumi, kurā ar referātiem piedalījās Gaida Jablovska (Raiņa un
Aspazijas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja),
Anta Rugāte (dubultmonogrāfijas par Polikarpu Čerņavski un Veroniku
Kučinsku «Līgsmības koki» autore), Solvita Kleinarte (Raiņa un
Aspazijas muzeja vadītājas vietniece), Evija Vasilevska (Andreja Paulāna
Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja), Antra Saliņa (Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja), Silvija Ivanovska (Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja) un Aina Loseviča (Ludzas Novadpētniecības
muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja).
Pasākuma laikā tika demonstrēta dokumentālā filma «Dzīvais māls».
Pēc filmas noskatīšanās Polikarpa Vilcāna brālēna Andreja Paulāna
darbnīcā – ceplī interesentiem bija iespēja piedalīties keramikas meistarklasē/radošajā darbnīcā un kopā ar Latgales keramiķi Andri Ušpeli
izveidot savu māla suvenīru.
A. Paulāna darbnīcā – ceplī notika keramikas cepļa kurināšana, ko
veica TLMS «Rēzeknes apriņķa podnieki» un viņu draugi, bet, pareizi
atbildot uz viktorīnas «Ko tu zini par Polikarpu Vilcānu un Latgales
keramiku?» jautājumiem, savā īpašumā varēja iegūt vērtīgas grāmatas.

SIA «Preiļu saimnieks» AIcInA dArbā
SabiedriSko attiecību SpeciāliStu
uz nenoteiktu laiku (pilna slodze)

darba pienākumi:
• plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību informācijas, reklāmas un
sabiedrisko attiecību jautājumos,
• nodrošināt un pilnveidot saturu uzņēmuma mājas lapā,
• sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, informācijas dienestiem, sagatavojot
un sniedzot informāciju par aktualitātēm uzņēmumā,
• vākt un analizēt par uzņēmumu publicētos materiālus, pēc vajadzības sniegt
vai organizēt rakstveida atbildes uz publikācijām un sagatavot uzņēmuma perspektīvās attīstības plānu,
• piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu informatīvo materiālu
sagatavošanā,
• nodrošināt uzņēmuma prezentācijas materiālu tehnisko sagatavošanu,
• veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par uzņēmumam svarīgiem
jautājumiem t.sk. māju tehniskās apsekošanas kampaņas.
• piedalīties uzņēmuma struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmju,
pasākumu, rīkošanā un norisēs un organizēt māju vecāko sapulces.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• augstākā izglītība (vēlama sabiedrisko attiecību jomā, humanitārajās vai
sociālajās zinātnēs),
• pieredze sabiedrisko attiecību speciālista, žurnālista, redaktora vai projektu
vadītāja amatā,
• pieredze preses relīžu, rakstu un informatīvu materiālu sagatavošanā,
• teicamas valsts valodas zināšanas, labas svešvalodu zināšanas,
• zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā
un sociālo tīklu mārketingā,
• labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku,
• sadarbības un organizatora prasmes, analītiskā domāšana, ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, precizitāte, atbildība,
• spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli
organizēt savu darbu.
Piedāvājam:
• dinamisku un radošu darbu profesionālu un atbildīgu speciālistu komandā,
• godīgumu un savstarpēju atbalstu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu,
• mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, darbinieku veselības apdrošināšanu,
• darba algu no EUR 850,00 pirms nodokļu nomaksas pēc pārbaudes laika.

dzīves gājumu (cV) un motivācijas vēstuli aicinām iesūtīt līdz 2019. gada
10. septembrim plkst. 12.00 uz e-pastu: psaimnieks@inbox.lv

Vasaras skolas dalībnieki pārstāvēja dažādas profesionālās ievirzes studijas: komercdarbību, uzņēmumu vadību, pilsētplānošanu, veterinārmedicīnu,
socioloģiju, vides zinības un ūdenssaimniecību.
Daudzi no studentiem mācās un strādā.
Retoriskais jautājums «Ko darīt ar vietu?» nebija
tikai formāls vasaras skolas nosaukums. Lai uz šo vaicājumu iegūtu atbildi, jauniešus no Kurzemes, Zemgales un Vidzemes gaidīja jauni izaicinājumi. Nedēļas
laikā viņiem bija jāiejūtas pilnīgi svešā vidē, jāiegūst
objektīva informācija, jāizveido savs situācijas modelis
un, kā eksāmenā, jāizklāsta savi Aizkalnes pagasta attīstības scenāriji. Dienaskārtībā bija ieplānotas gan diskusijas ar pieaicinātajiem lektoriem un uzņēmējiem,
gan vietējo saimniecību apmeklējumi. Jaunieši tikās ar
pagasta pārvaldes un novada pašvaldības darbiniekiem,
devās ielu intervijās ar nejauši sastaptiem cilvēkiem.
Šī nedēļa bija ļoti dinamiska arī vietējiem iedzīvotājiem.
Kādām acīm jaunie, izglītotie, ambiciozie vērtēs
Aizkalni, ierodoties šeit dzīvē pirmoreiz?
Noslēguma seminārā studenti atraktīvā veidā iepazīstināja ar pētnieciskajiem rezultātiem. Vietējās problēmas jauniešiem bija acīmredzamas: depopulācija,
sabiedrības novecošanās, autoritatīva līdera trūkums,
darbaspēka un darbavietu trūkums, nepietiekams mārketings, iedzīvotāju zemais pašnovērtējums. Studenti

5

neskopojās ar uzslavām par pozitīviem piemēriem,
kas Aizkalnei dara godu, minot sakoptās lauku saimniecības, čaklus mājražotājus, amatniekus. Diemžēl
vienaudžus Aizkalnē atbraucēji sastapa retumis, jo
vietējie jaunieši devušies mācīties vai strādāt prom
no dzimtajām mājām. Šo tendenci nevar ignorēt, tādēļ
studentu viedoklis bija gana skarbs: uzņēmējdarbība
te neplauks, Aizkalni gaida perspektīva būt sakoptai
atpūtas zonai Preiļu tuvumā.
Studenti piedāvāja savus variantus Aizkalnes kā
tūrisma vietas mārketingam. Aizkalnes kapitāls ir kultūrvēsturiskais mantojums, ainaviski krāšņā Jašas upe,
Jasmuižas muzejs, kas pārliecinoši varētu izaugt līdz
multifunkcionālam centram. Savu pienesumu tūristu
piesaistē varētu dot daudzie mājražotāji, amatnieki.
Prezentējot pētījumu nedēļas secinājumus, studējošie jaunieši uzsvēra, cik svarīga loma vietas attīstībā ir komunikācijai, labiem konsultantiem, kompetentiem jauniem cilvēkiem. Vai kāds no viņiem pats
būtu gatavs nākt pie mums uz Aizkalni un būt līderis?
Uz šo jautājumu students Pēteris atbildēja: «Jums ir
fantastiski skaists pagasts! Lieciet pie malas personiskās domstarpības, lai varat viens otram teikt: «Tev
ir paveicies, ka esi dzimis Aizkalnē!»
Rita Džeriņa,
Aizkalnes bibliotēkas vadītāja
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Piedalies «Stikla šķiratlonā»
un bez maksas atbrīvojies
no liekās stikla taras

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Eco Baltia vide»
sadarbībā AS «Latvijas Zaļais punkts», veikaliem «top!» un
SIA «Preiļu Saimnieks» aicina piedalīties Vislatvijas «Stikla šķiratlonā». Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās
izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad
ir iespēja tās bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta
dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt veikala «top!»
dāvanu kartes.
Projekta ietvaros ikviens Preiļu novada iedzīvotājs, neatkarīgi no
dzīvesvietas, var pieteikt speciālo transportu, kurš konkrētā dienā
piebrauks un pieņems izlietoto stikla iepakojumu. Pieteikties dalībai
«Stikla šķiratlonā» Preiļu novada iedzīvotāji var līdz 9.septembrim
un to izdarīt ir ļoti vienkārši:
• savāciet mājās visas izlietotās, vecās un nevajadzīgās burkas un
pudeles,
• zvaniet SIA «Eco Baltia vide» pa tālruni 26154123 vai rakstiet
vēstuli uz e-pasta adresi stikls@ecobaltiavide.lv un piesakiet savu
adresi «Stikla šķiratlonam», kā arī norādiet aptuveno stikla iepakojumu
apjomu un atstājiet savu kontaktinformāciju,
• 20. septembrī speciālais transports pieteiktajās adresēs paņems
stikla iepakojumu Preiļu novadā, kuram jābūt ievietotam maisos vai
kastēs un tas jānovieto SIA «Eco Baltia vide» darbiniekiem pieejamā
vietā. Pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav nepieciešams, bet
jānodrošina, lai darbinieki var ērti piekļūt maisiem ar iepakojumu.
Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks automātiski
reģistrēta dalībai loterijā, kuras laikā tiks izlozētas 2 veikalu «top!»
dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla pudeļu
un burku (kg). Plašāka informācija par «Stikla šķiratlonu» mājaslapā
www.ecobaltiavide.lv.

Izglītojoša nometne Salas pamatskolā

No 18. līdz 21. jūnijam Salas pamatskolā tika organizēta izglītojoša, radoša atpūtas nometne «Sevis meklējumi dzīves labirintos»,
kuru organizēja biedrība «Sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš»» (vadītāja Daina Rubīne). Nometne organizēta projekta
«Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšana» jeb
PuMPuRS ietvaros. Nometnē piedalījās ne tikai Salas pamatskolas
skolēni, bet arī dalībnieki no Ogres un Madonas novada skolām pavisam 25 audzēkņi vecumā no 12 līdz 17 gadiem.
Nometnes laikā tika organizētas daudzas un dažādas aktivitātes. Ar
aizrautību pirmajā dienā tika gatavots nometnes karogs, veidots dizains
t-krekliņiem. Interesanti, ka daudziem dalībniekiem, apgleznojot krekliņus, iecerētais dizains bija mainījies. Iespējams, ka tikšanās ar lektoriem
un diskusijas bija radījušas citas atziņas un attēlotais bija kļuvis saturīgāks un kvalitatīvāks.
Ar lielu interesi jaunieši klausījās izglītojošās lekcijas par dažādām
atkarībām, to riskiem, par saskarsmes kultūru, attiecībām starp pusaudžiem, ģimenē, par vardarbības riskiem, par uzvedību sabiedriskās
vietās, par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, par iesaistīšanos brīvprātīgajā
darbā, par ticību saviem spēkiem, par pašapziņas celšanu. Interesanta
un ļoti saistoša izvērtās vakara diskusija, kurā atbildes uz daudziem
jautājumiem sniedza Pieniņu Romas katoļu draudzes priesteris Aigars
Bernāns. Šajā vakarā sarunas turpinājās vēl ilgi savās istabiņās.
Pārdomas raisošs bija āra kinovakars, kurā visi kopīgi noskatījās
dokumentālo filmu «Caur adatu». Daudz pozitīvu emociju nometnes
dalībnieki guva, vērojot kalēja, metinātāja, mehāniķa, noformētāja, interjera veidotāja, gida un pasākumu vadītāja darbu. Savu talantu jaunieši
varēja pierādīt, pinot ziedu vainagus pirms Līgo svētkiem un dziedot
karaoke, bet īpaši gaidīts notikums bija brauciens uz Cēsīm. Aizraujoša
bija ekskursija pa Cēsu pili, iepazīšanās ar pilsētu un pārdomas raisoša
tikšanās ar darbinieku Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.
Katra diena bija piepildīta, bet brīvajos brīžos jautrība un azartisks
gars valdīja futbola un pludmales volejbola laukumos, iespēju robežās
varēja atveldzēties ūdenī un pilnveidot peldēšanas prasmes. Ar katru
dienu jauniešu pašapziņa pieauga, viņi kļuva atraisītāki, drošāki.
Izrādījās, ka laiku brīnišķīgi var pavadīt arī bez mobilā telefona.
Noslēguma dienā katra grupa veidoja savu plakātu par nometnē piedzīvoto – tika izstāstīti veiksmes stāsti un kuriozi. Ja kāds sākumā uz
dalību nometnē skatījās ar lielu skepsi, tad prombraucot visi bija vienisprātis, ka tāda veida nometnes būtu jārīko biežāk.
Valentīna Madalāne,
Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā
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Preiļos vasaras brīvdienās viesojās
bērnu grupa no Ukrainas

No 14. līdz 21. augustam
Preiļos skolēnu vasaras brīvdienās sociālās rehabilitācijas nolūkos viesojās bērnu grupa no Ņižinas pilsētas Ukrainā, kuru ģimenes ir cietušas karadarbības rezultātā Ukrainas austrumos.
Preiļu novada dome atsaucās
uz LR 13. Saeimas sadarbības grupas ar Ukrainas parlamentu un
Ukrainas vēstniecības Latvijā aicinājumu uzņemt bērnus no savas
sadraudzības pilsētas Ņižinas, nodrošinot iespēju viņiem izbaudīt
vasaras brīvdienas Latvijā un mājup atgriezties ar jaunām zināšanām un drošības sajūtu.
Vasaras nometnē piedalījās
piecpadsmit dažāda vecuma bērni
no daudzbērnu ģimenēm. Sociālās
rehabilitācijas ietvaros Preiļu pašvaldība organizēja jauniešu uzņemšanu, izmitināšanu, ēdināšanu, eks-

kursijas, radošās darbnīcas un dažādas citas aktivitātes. Pašvaldība
sarūpēja ciemiņiem interesantu atpūtas un izglītojošu programmu –
jaunieši iepazinās ar Preiļu pilsētu,
vietējiem tūrisma objektiem un
iestādēm, piedalījās kopīgās aktivitātēs ar Preiļu jauniešiem, devās
ekskursijā pa Latgali, viesojās Rīgā un Jūrmalā ar mērķi dot iespēju viņiem paplašināt savu redzesloku un iepazīt Latvijas kultūru,
tradīcijas un dabu, veicinot morālo atslodzi pēc piedzīvotā dzimtenē.
Preiliešus un viesus pilsētas
svētkos iepriecināja talantīgās ukraiņu meitenes – Bogdana Marčenko un Juliāna Koroļa, kuras kāpa
uz skatuves savos līdzpaņemtajos
tautas nacionālajos tērpos un klātesošajiem demonstrēja savas dziedāšanas un dejošanas prasmes.

Viesošanās noslēgumā jaunieši
atzina, ka Preiļi ir skaista, kopta
pilsēta ar pievilcīgu arhitektūru un
ļoti laipniem iedzīvotājiem. Ciemiņi, kuri nāk no lielākas pilsētas
nekā Preiļi, slavēja mūsu pilsētiņas
moderno bibliotēku, tehnoloģiski
aprīkotās izglītības iestādes un
mācību kabinetus, sporta infrastruktūras pieejamību un daudzveidību, kā arī bērnu rotaļu laukumu
klāstu. Bērniem ir radies iespaids,
ka mūsu pašvaldībā tiek daudz
domāts par bērniem.
Bērni un viņu pavadones izteica pateicību par dāvāto iespēju
brīvdienas pavadīt Preiļos, sakot
paldies ikvienam, kurš līdzdarbojās, par sniegto laipnību un uzmanību, vēlmi un gribu palīdzēt un
priecēt.
Jolanta Upeniece

11. augustā Preiļos norisinājās tradicionālais holokausta
upuru atceres pasākums. To ar
savu klātbūtni pagodināja Preiļu
novada Goda pilsonis Dāvids
Zilbermanis (attēlā), kurš jau otro gadu no savas mītnes zemes
ASV bija ieradies kopā ar dēliem
Emīlu un Gabrielu.
Piemiņas brīdī Holokausta
upuru memoriālā piedalījās Preiļu
ebreju pilsoņu kapsētas sakopšanas iniciators Samuels Latvinskis,
memoriāla autors arhitekts Sergejs
Rižs, muzeja «Ebreji Daugavpilī
un Latgalē» direktors Josifs Ročko, Preiļu novada domes vadība un
pārstāvji, Preiļu novada vēstures
un lietišķās mākslas muzeja speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji
un pedagogi, novada iedzīvotāji un
viesi, tostarp bijušie Preiļu ebreju kopienas pārstāvji un viņu pēcteči. Ebreju tradicionālo lūgšanu
pasākumā izpildīja Latvijā pazīstamais dziedātājs, Maksa Goldina
biedrības «Ebreju kultūras mantojums» valdes priekšsēdētājs Vlads
Šuļmans.
Šogad Holokausta upuru atceres pasākumā klātesošie pulcējās
un pieminēja bojā gājušos ne tikai
pie memoriāla, bet arī turpat netālu,
otrpus kapsētas žogam – vietā, kur
2018. gada rudenī izpētes rezultātā

tika uzietas nogalināto mirstīgās
atliekas, priekšmeti un liecības par
nozieguma pēdu slēpšanas mēģinājumiem.
Pēc tam sadarbībā ar Rēzeknes
klezmeriem Preiļu kultūras namā
apmeklētājus priecēja ebreju tradicionālās mūzikas koncerts «Ebreju
kvartāla vecās melodijas».
Savukārt 13. augustā, izstaigājot Preiļus, tika iemūžinātas video
Dāvida Zilbermaņa atmiņas par
dzīvi Preiļos pirms kara, par viņa
bērnības māju Brīvības ielā, ģimenes bēgšanu, tuvojoties nacistiskās
Vācijas karaspēkam, dzīvi Preiļos
pēc kara, disidenta darbību Pa-

domju Savienībā un vēl daudz ko
citu. Preiļu 2. vidusskolā D. Zilbermaņa dēli Emīls un Gabriels
tikās ar skolēniem, lai pastāstītu
gan par bērnību emigrācijā, gan
dzīves īpatnībām ASV.
Filmēšanu organizēja un finansēja Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs, un paredzēts, ka
septembrī video materiāls būs sagatavots publiskošanai, tādējādi ļaujot ikvienam labāk izprast mūsu
pilsētas sarežģīto vēsturi.
Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciāliste
vēstures jautājumos

Holokausta upuru piemiņas pasākums Preiļos

Turpinās skolēnu uzņemšana Preiļu 2. vidusskolā

Preiļu 2. vidusskola turpina uzņemt 2019./2020. mācību gadam skolēnus ar
pamatskolas izglītību 10. klasē bez iestājpārbaudījumiem:
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
licence Nr.V-4236,
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 10., 11. un 12. klasē (neklātienes) programmā (kods 31011013), licence Nr. A109,
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 10., 11. un 12. klasē (tālmā-

cības) programmā (kods 31011014), licence Nr. A110.
Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, dokuments par iepriekšējo izglītību, medicīniskā
karte.
Preiļu 2. vidusskola uzņem skolēnus 1.–9. klasē pamatizglītības mazākumtautību programmā (kods_21011121, 2. modelis), licence Nr.A98.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.
Preiļu 2. vidusskolas administrācija
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SPORTS

Preilieši veiksmīgi startējuši VIII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

No 5. līdz 7. jūlijam Jelgavā norisinājās VIII
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kurā piedalījās 79
pašvaldības. Kopējais dalībnieku skaits pārsniedza
3 tūkstošus. Preiļu novadu tiesības pārstāvēt bija
izcīnījuši 23 jaunie sportisti piecos sporta veidos –
galda tenisā, vieglatlētikā, pludmales volejbolā,
BMX riteņbraukšanā un džudo.
Pēc izcīnītajām medaļām mūsu komanda starp 79
pašvaldībām ieguva 14. vietu. Kopumā tika izcīnītas
9 medaļas: trīs zelta, četras sudraba un divas bronzas.
Par divkārtējo Olimpiādes uzvarētāju kļuva Una
Kraupša (treneris L.Valdonis), kura pārliecinoši uzvarēja 2000 m kavēkļu skrējienā un 3000 m skrējienā.
Raivo Liniņš (trenere A.Siliņa), kuram bija uzticēts
atklāšanas ceremonijā ienest Preiļu novada karogu,
guva uzvaru 10 000 m soļošanā.
Sudraba godalgas izcīnīja mūsu galda tenisistes

komandu cīņā meitenēm – Diāna Afanasjeva un
Valērija Mihailova, puišiem Aleksandrs Pahomovs un
Raimonds Mūrnieks (treneris A. Isajevs). Diāna Afanasjeva izcīnīja sudraba medaļu individuālajās sacensībās, tāpat otrais kārtslēkšanā palika Jurijs Avsiščers
(treneris A. Obižajevs)
Individuālajās sacensībās galda tenisā trešo vietu
izcīnīja Aleksandrs Pahomovs un džudo sacensībās
Sofija Gžibovska (treneris A. Sapegins). Olimpiādes diplomus par 5. vietu saņēma arī džudists Juris Vaivods, par 6. vietu 100 m skrējienā – Lauris
Šmeiksts (trenere V. Neištadte) un Raivis Žihars (treneris L. Valdonis) 1500 m skrējienā.
9. augustā Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda godināja Preiļu novada sportistus un
viņu trenerus par sasniegumiem VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

Preiļos aizvadīts starptautisks žurnālistu futbola turnīrs
Godinot ilggadējo Latvijas futbola žurnālistu
Arturu Vaideru, 7. augustā Preiļu stadionā tika
aizvadīts Baltijas valstu futbola mediju turnīrs,
kurā piedalījās četras komandas – Latvijas un
Lietuvas žurnālisti, kā arī divas mājinieku
komandas.
Pasākumu ar uzrunām un veiksmes vēlējumiem
turnīrā atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda, Eiropas Parlamenta deputāte Inese
Vaidere, 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un
Latvijas Futbola federācijas prezidents, turnīra patrons
Kaspars Gorkšs.
Spraigās un draudzīgās cīņās turnīrā uzvarēja
Preiļu futbolistu komandas, taču nolikums paredz, ka

«Rīta cope – 2019» Preiļos

Kā vienu no pirmajām fiziskajām aktivitātēm
Preiļu novada svētkos 17. augustā bija iespēja
iemēģināt makšķerēšanas cienītājiem. Tradicionālā «Rīta cope» Preiļu parka dīķī pulcēja ap divdesmit šī sporta veida piekritēju – tostarp trīs sievietes un divus jauniešus.
Arī pēc četru stundu pacietīgas zivju «kacināšanas» lomi makšķernieku «ķeselēs» svārstījās no
puskilo līdz 2 kg svaram. Olimpisko sešinieku
noslēdza Aivars Žugris (0.740 kg ), 5.vietā –Vitālijs
Plivda (1.180 kg). Pēdējā pusstundā Anatolija Pupica
noķertais plaudis pavēra viņam ceļu uz goda pjedestāla
trešo pakāpienu (1.290 kg), uz ceturto pozīciju nobīdot
Andri Kukoru (1.210 kg). Otrā vieta Broņislavam

Preiļu novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā

Spraigas cīņas Preiļu novada svētku ietvaros aizritēja pludmales
volejbola laukumos, kur par Preiļu novada atklātā čempionāta labākās
komandas titulu iesaistījās 17 vīriešu un trīs sieviešu komandas.
Sākumā noskaidrojuši veiksmīgākās komandas četrās apakšgrupās,
astoņas komandas varēja turpināt cīņas ceturtdaļfinālos, kur uz pusfināliem izgāja divas Daugavpils un divas Preiļu komandas.

Sīvā spēkošanās pusfinālos
parādīja, ka par uzvaru čempionātā
tiksies abas daugavpiliešu komandas, bet trešās vietas ieguvējs noskaidrosies savstarpējā preiliešu
spēkošanās. Spēka izšķirošajām
spēlēm vairāk palicis bija jaunajiem daugavpiliešiem Jevģēnijam
Nazarovam/Andrim Širikovam,
kuri arī kļuva par uzvarētājiem
apspēlējot veterānus Aleksandru
Davidovu/Juriju Ločmeli/Andreju
Adamoviču. Mazajā finālā pārāki
izrādījās tomēr Ronalds Vucāns/
Ričards Kraupša, bet Artūram
Livmanam/Jurijam Stockim nācās
samierināties ar ceturto vietu.
Dāmu konkurencē uzvara Laurai
Mežinskai/Anželikai Ivanovai.
Uz goda pjedestāla otrā pakāpiena Jeļena Kozere/ Inga Ivanova, bet trijnieku noslēdza Laura
Vilcāne/Līga Mūrniece. Žēl, protams, ka mūsu BJSS volejbola
nodaļas meitenēm tajā pašā laikā
iekrita svarīgas spēles LR čempionātā pludmales volejbolā – būtu
pavisam cita intriga!
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma ne tikai Preiļu novada domes
kausus un piemiņas balvas, bet arī
atbalstītāju uztura bagātinātāju
ražotāju Orthomol produkciju.
Paldies Intai Rumakai un Artūram Livmanam par ieguldīto
darbu turnīra norises nodrošinājumā!
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mājinieku komanda kausu nevar saņemt, tāpēc Vaidera
kausu šogad savā īpašumā ieguva Latvijas žurnālistu
komanda, kas aiz sevis atstāja iepriekšējo turnīru uzvarētājus – lietuviešus.
Artura Vaidera kauss Latvijā tiek rīkots jau trešo
reizi, to organizēja Artura Vaidera Fonds sadarbībā ar
Latvijas Futbola Federāciju, Preiļu pašvaldību un
Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolu. Iepriekšējos
gados kausa izcīņas aizvadītas Engurē un Jelgavā.
Turnīra mērķis ir popularizēt futbolu Latvijā, veicināt žurnālistu pieredzes apmaiņu un savstarpēju kontaktu veidošanu, kā arī pieminēt vienu no izcilākajiem
Latvijas sporta žurnālistiem Arturu Vaideru, kurš 2016.
gadā aizgāja mūžībā pēc ilgas cīņas ar smagu slimību.

Plivdam (1.670 kg), bet otro gadu pēc kārtas par uzvarētāju kļuva Kazimirs Anspaks (2.360 kg).
Godalgotajam trijniekam kausus un piemiņas
balvas sarūpēja Preiļu novada dome, pirmajam sešiniekam noderīgas balvas tika pasniegtas no veikala
«Āķis» (paldies Andrim Kukoram). Dāmām sīvā spēkošanās starp Žannu Kufinu un ļaudonieti Ilzi Barūkli
noslēdzās ar viešņas 200 g pārsvaru «zivjsvarā».
Trešajā vietā agloniete Maija Pupica. Jauniešiem veiksmīgākais Kristiāns Daņilovs. Vitālija Plivda sarūpētās
medus balvas nonāca lielāko noķerto zivju īpašnieku
«apcirkņos». Lielākā rauda – B.Plivda, lielākais
plaudis – A.Pupics, plicis – I.Barūkle, rudulis – Aigars
Piskunovs, asaris – I.Barūkle. Vēl kuplākā pulkā gaidīsim copmaņus nākamgad – daudzi zina stāstīt, kādi
tik milzeņi nemīt dīķa dzelmē!

BMX starti jūlijā
Jūlija pirmajā pusē norisinājās divas lielākās BMX sacensības
Latvijā. 6. jūlijā Latvijas čempionāts un no 11. līdz 14. jūlijam notika Eiropas čempionāts. Abas šīs sacensības norisinājās Jaunuzceltajā Valmieras Olimpiskā centra trasē.
Latvijas čempionātā no Preiļiem startēja 5 dalībnieki: Kristiāna
Valaine, Kristers-Toms Pīzelis, Lauris Valainis, Gustavs Plivda un
Markuss Pastars.
Pirmo vietu Junioru grupā jaunietēmun Latvijas čempiones titulu
izcīnīja Kristiāna Valaine. 7. vietā savā vecuma grupā ierindojāsKristers–
Toms Pīzelis. 9. vietu izcīnīja Markuss Pastars. Latvijas čempionāts
BMX riteņbraukšanā preilēniešiem izvērtās veiksmīgs.
Eiropas čempionātā kopumā startēja 1060 dalībnieki no visas
Eiropas, arī viens dalībnieks no Preiļiem – Markuss Pastars. Pēc priekšbraucieniem, kuros Markuss uzrādīja labus rezultātus, viņš kvalificējās
¼ finālam savā astoņgadīgo zēnu grupā, taču neveiksme ¼ finālā liedza
piedalīties ½ finālā un iekļūt labāko sešpadsmitniekā. Tāpēc sacensību
noslēgumā dalīta 17.–32. vieta savā vecuma grupā.
Informāciju sagatavoja
Edgars Vaivods, Leonīds Valdonis un Jolanta Upeniece

2019. gada augusts

Preiļu novada VÇSTIS

7. septembrī – Preiļu pagasta svētki

Programmā:
• Plkst. 8.00 – tiekas makšķernieki Feimankas ūdenskrātuvē.
• Plkst. 15.00 – tiekamies Līčos uz auto orientēšanās sacensībām.
• Plkst. 19.00 – Līčos sasaucas saimnieces ar savām garšu izjūtām kopā ar konditora
meistarklasi saldumu pagatavošanā – degustācija, kopīgais viriens lielajā katlā uz ugunskura.
Tu taču arī kaut ko garšīgu esi pagatavojusi ziemai vai ikdienas galdam, nāc, dalies ar mums
un izstāsti recepti, varbūt tieši tu iegūsi skatītāju simpātijas balvu vai vienkārši piedalies
kopīgā viriena pagatavošanā!
• Plkst. 21.00 – Līčos Viesu koncerts, viesu sveiciens pagasta svētkos, pagasta goda ābola pasniegšana, labākās saimnieces godināšana, Auto orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana, pārsteigumi.
Līdzi ņemiet groziņus un labu garastāvokli!
Ballējamies līdz rītam kopā ar Ingu un Normundu!

Noslēdzies konkurss «Sakoptākais īpašums
Preiļu novadā 2019. gadā»

Īpašums «Bērziņi» Saunas pagastā

Pētera Rožinska ģimenes māja Aizkalnē

Noslēdzies konkurss «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā
2019. gadā», un pilsētas svētkos
balvas saņēmuši tā uzvarētāji.
Grupā «Ģimenes mājas pilsētu un ciematu teritorijā» 1. vietas
Diploms pasniegts Pēterim Rožinskim un Mārai Pudnikai –
īpašums Torņa iela 6, Aizkalnē.
2. vietu ieguvusi Noviku ģimene – īpašums «Bērzmalīte» Preiļu
pagastā. 3. vieta piešķirta Ivetai
un Aleksandram Zinovikiem –
īpašums Mehanizatoru iela 2, Prīkuļos.
Grupā «Viensētas pagastu teritorijās» 1. vietā ierindojās Valdis
un Elita Kresses – īpašums «Bērziņi» Saunas pagastā. 2. vietu ieguva Linkeviču ģimene – īpašums
«Linsētas» Pelēču pagastā. 3. vieta
grupā – Saunas pagasta «Sirmīši» īpašniecei Zinaīdai Ūzuliņai
un Casno ģimenei – īpašums
«Jaunciems» Preiļu pagastā.
Anitai un Andrim Vjaksēm –
īpašums «Dēļupe» Saunas pagastā – un Salas pamatskolas kolektīvam par dalību konkursā Vērtēšanas komisija pasniedza Pateicības.
Apsveicam šī gada sakoptāko
māju īpašniekus!

Mazmoto tehniskās jaunrades pulciņa audzēkņu un skolotāja
Viktora Boļšakova darbu izstāde «PULKSTENIS IET!»

To, ka Rīgā ir Laimas pulkstenis un tieši tur ir
jāsatiekas, zina visi. Bet vai Jūs zināt, ka Preiļu
novada bērnu un jauniešu centrā ir skatāma
Mazmoto tehniskās jaunrades pulciņa skolotāja
Viktora Boļšakova un viņa audzēkņu darbu izstāde
«PULKSTENIS IET!»?
No 20. augusta līdz 30. septembrim izstādē

apskatāmi astoņpadsmit oriģināla dizaina pulksteņi.
To tapšanā autori ir izmantojuši dažādu automašīnu
detaļas un ne tikai tās.
Septembrī izstāde «Pulkstenis iet» varētu būt
tieši tā vieta, kur bērniem un jauniešiem satikties,
iepazīties ar interešu izglītības programmām (pulciņiem) un izvēlēties sev tīkamo nodarbi!

SIA «Preiļu saimnieks» viesnīca tiek atvērta apmeklētājiem

Apmeklētājiem tiek atvērta SIA «Preiļu saimnieks» viesnīca Preiļos. Ja vēlaties pieteikt naktsmājas, aicinām zvanīt uz tālruni 65322592 (darba laikā) vai 29117103.
Mūsu novada viesi tiek laipni aicināti pieteikt naktsmājas Preiļos
un izbaudīt atpūtas un brīvā laika piedāvājumu Preiļu novadā!

SIA «Preiļu slimnīca» pasākumi septembrī

Katru septembra otrdienu plkst. 10.00 «Māmiņu skola» medicīnas fitnesa centrā «PS FIT».
Dalībnieku reģistrācija notiek SIA «Preiļu slimnīca» poliklīnikas reģistratūrā – 65307750.
• 3.09. – Grūtniecība – ginekologa lekcija un
pirmsdzemdību vingrošana ar fizioterapeitiem,
• 10.09. – Dzemdības – vecmātes lekcija, ekskursija pa dzemdību nodaļu un dzemdību elpošanas
vingrinājumi,
• 17.09. – Jaundzimušais – pediatra lekcija un
fizioterapeits runās par mazuļa hendlingu,
• 24.09. – Krūts barošana – bērnu māsas lekcija un fizioterapeits par vingrošanu pēc dzemdībām.

Septembra pirmdienās un ceturtdienās, sākot
ar 5.09., «Nūjošana ar fizioterapeitu Preiļos». (5.,
9., 12., 16., 19., 23., 26., 30. septembris)
Tikšanās vieta: Preiļu parka estrāde. 1. grupa –
no plkst. 16.00 līdz 17.00, 2. grupa no plkst. 17.00
līdz 18.00. Notiek dalībnieku reģistrācija. Sīkāka
informācija SIA «Preiļu slimnīca» Rehabilitācijas
nodaļā – tālr. 65307748.
Pasākumi ir bezmaksas un tiek organizēti Eiropas
sociālā fonda līdzfinansēta 9.2.4. specifiskā atbalsta
9.2.4.2. pasākumu projekta Nr. 9.2.4.2./16/1/078
«Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros.
Informāciju sagatavoja SIA «Preiļu slimnīca»
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Daugavpils biznesa inkubatora Info diena

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa
inkubators aicina uz «Info dienu Preiļos»
11. septembrī no plkst. 9.00 līdz 11.00 Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva iela 6 (3. stāvs).

Mobilā diagnostika Preiļos

4., 26. septembrī un 14. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
Preiļos, Raiņa bulvārī 22, pie VID ēkas, mobilā diagnostika.
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta,
tālrunis 25431313.

Vebinārs par darījumiem skaidrā naudā

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs rīko Jadvigas Neilandes, sertificētas nodokļu konsultantes, vebināru par tēmu
«Darījumi skaidrā naudā – riski un sankcijas. Kases aparātu,
sistēmu, biļešu un kvīšu noteikumi un aktualitātes tirdzniecībā.»
Vebināra norises datums – 17. septembris.
Vebināra norises laiks: plkst. 10.00-14.00.
Vebināra norises vieta: Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centrs, Kooperatīva iela 6 (3. stāvs). Vebināram pieteikties, zvanot
pa tālruni 26636243 vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv .
Vebinārs ir bezmaksas

Preiļu NVO centrs piedāvā
mācību kursus

Biedrība «Preiļu NVO centrs» (LR izglītības un zinātnes
ministrijas iestāde reģ. Nr. 4260800593) organizē sekojošus
maksas kursus:
• Grāmatvedība «No 0 līdz bilancei» (72 h);
• Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Krivulis»
(8 h);
• Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Zalktis»
(16 h);
• Projektu izstrāde un vadība (36 h);
• Datorzinības (72 h);
• Angļu sarunvalodas pulciņš (24 h);
• Angļu valoda I līmenis (56 h);
• Angļu valoda II un III līmenis (72 h);
• Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem (24 h);
• Šūšanas pamati (36 h);
• Telpu interjera dizains un mēbeļu rekonstrukcija (36 h);
• Stila ābece (24 h);
• Fotografēšanas pamati (24 h);
• Saldumu meistarklase (16 h).
Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot
pa tālruni 28340855 vai 29287410,
personīgi piesakoties Kooperatīva iela 6 (3. stāvs), Preiļos
vai rakstot preilinvo@inbox.lv .

Kultūras centra pasākumi

v 2. septembrī plkst. 18.00 Preiļu KN skolas gaitas uzsākot, atnāc
uz animācijas filmu «LIELAIS CEĻOJUMS/BIG TRIP» visai ģimenei!
Ieeja – brīva
v 8. septembrī plkst. 14.00 Preiļu KN aicinām uz Tēvu dienas
pasākumu «No visas sirds, TĒTI»
v 12. septembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu amatierteātra izrāde
«Visi radi kopā» pēc Aivara Bankas lugas motīviem. Piedalās: Aina
Kravale, Edgars Krekels, Rihards Brišķa, Aivars Skutelis, Ināra Skutele,
Ilze Briška, Lolita Vainiņa, Gunta Katkeviča, Daina Pliča, Gunārs
Vilcāns, Iveta Pudņika. Ieeja par ziedojumiem
v 18. septembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Raimonds Pauls un Andris
Bērziņš koncertā «Es šonakt sēdēšu uz jumta». Biļetes izpārdotas
v 24. septembrī plkst. 18.00 Preiļu KN U. Cipsta spēlfilma «TUR».
Biļetes cena – EUR 3
v 28. septembrī plkst. 9.00–14.00 Preiļos, Raiņa bulvārī, Miķeļdienas rudens tirgus
v 28. septembrī plkst. 13.00 Preiļu KN Senioru dienas sarīkojums

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

