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Preiļos izbūvēta jauna
aktīvās atpūtas zona

Kooperatīva ielā 3, Preiļos, blakus mākslīgā seguma futbola stadionam ir uzstādīti āra vingrošanas un pievilkšanās
stieņi, kas ir brīvi pieejami ikvienam pilsētas iedzīvotājam
un viesim.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris
Kristaps Určs pavēstīja, ka jaunā aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas darbus veica SIA «MV Koks». Laukumā ir ierīkoti dažādi
spēka vingrinājumu elementi, pievilkšanās stieņi, līdztekas, vertikālās un horizontālās spēka trepes un preses stieņi.
Aktīvās zonas laukuma iekārtošana tapusi no konkursā
«Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018» piešķirtās naudas balvas
par līgumsummu 2761,50 eiro.
Iedzīvotāji ir laipni aicināti izmantot ierīkoto aktīvo atpūtas
zonu – vingrot un uzturēt sevi veselīgā formā!
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu novada Kultūras centra vadītājs
Guntis Skrimblis saņem augstāko valsts apbalvojumu

3. maijā Latvijas Republikas
Valsts prezidenta pilī norisinājās
augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Par nopelniem
valsts, sabiedriskajā un kultūras
darbā, ieguldījumu tautas mākslas
tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā, jaunās paaudzes estētiskajā
un pilsoniskajā audzināšanā Valsts
prezidents Raimonds Vējonis IV
šķiras Atzinības krustu pasniedza
Preiļu novada Kultūras centra vadītājam Guntim Skrimblim. Augstajam apbalvojumam Gunti Skrimbli
pieteica Preiļu novada uzņēmējs,
fotomākslinieks Igors Pličs.
Guntis Skrimblis kultūras jomā
Preiļu novadā strādā kopš 2002. gada.
Sākotnēji vienu gadu ieņēma pasākumu koordinatora amatu, no 2003.
gada vada Preiļu novada Kultūras
centru.
Guntis Skrimblis sevi darbā ir pierādījis kā īsts kultūras jomas profesionālis – gan kā iestādes vadītājs,
ideju ģenerētājs, gan kā pasākumu
vadītājs un dejas pedagogs. Līdz
2008. gadam Preiļos darbojās Gunta
Skrimbļa vadītā džeza deju grupas
«Akcents» studija, Guntis Skrimblis
Preiļu novada pašvaldībā koordinēja
Latvijas valsts simtgades pasākumu
norisi, ir atbildīgais par Preiļu novada
tautas mākslas kolektīvu piedalīšanos
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju
svētkos.

Ar Gunta Skrimbļa iniciatīvu Preiļos katru gadu notiek iedzīvotāju
iemīļoti un profesionāli organizēti lieli
pasākumi – Starptautiskā baleta festivāla izrādes, ikgadējie pilsētas svētki,
Starptautiskā autorleļļu festivāla izstādes un Lielā vecgada balle. Augstā
profesionālā līmenī vienmēr tiek organizēti arī valsts svētku pasākumi.
Regulāri kontaktējoties ar savas jomas kolēģiem, kultūras darba speciālistiem, mūziķiem un skatuves māksliniekiem, Guntis Skrimblis uz Preiļiem
aicina profesionālus kolektīvus un
izpildītājus, ļaujot arī mazpilsētas
iedzīvotājiem baudīt kvalitatīvus koncertus, uzvedumus un teātra izrādes.

Pateicoties Kultūras centra darbībai, Preiļu novada pašdarbības kolektīvu sniegumu ir iepazinuši iedzīvotāji ne tikai Latvijā, bet arī festivālos, koncertos un konkursos ārzemēs.
Kā vadītājam Guntim Skrimblim
ir īpaši svarīgi radīt patīkamu vidi
apmeklētājam, sākot no kultūras nama
vestibila līdz pat tā skatuvei. Daudzu
gadu garumā kolektīvam ir izdevies
saglabāt gan kultūras iestādes vizuālo
izskatu, gan piedāvāt iedzīvotājiem
kvalitatīvus pasākumus.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Apstiprināti mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti

Pamatojoties uz Preiļu novada domes izsludināto atklāto projektu konkursu «Mazo
un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšana» un projektu vērtēšanas sēdes protokolu, kārtējā domes sēdē deputāti piešķīra
pašvaldības līdzfinansējumu iesniegto projektu īstenošanai.

Konkurss pašvaldībā ikgadēji tiek rīkots
ar mērķi sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecību) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar
paaugstinātu pievienoto vērtību produktus
un pakalpojumus, lai veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību, kā arī dažādotu
ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai
attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un
palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada
teritorijā.
Šogad konkursam tika iesniegti trīspadsmit projektu pieteikumi, deviņi no tiem tika
apstiprināti. Ar domes līdzfinansējumu tiks
īstenotas dažādu biznesa nozaru uzņēmēju
idejas, kas veicinās šo uzņēmumu darbības
paplašināšanos, jaunu pakalpojumu attīstību

un darba ražīguma un kapacitātes paaugstināšanos, kā arī jaunas saimnieciskās darbības
uzsākšanu. Īstenojot projektus, tiks radītas
arī jaunas darba vietas.
Saimnieciskās darbības veicēja Alina
Nesterjuka, kas darbojas reklāmas un suvenīru ražošanas jomā, projekta ietvaros kvalitatīvāka un augstāka līmeņa pakalpojuma
pieejamībai papildinās savu aprīkojumu ar
tiešās apdrukas printeri. Projekta rezultātā
tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 4850 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.
Saimnieciskās darbības veicēja Kristīne
Samsi-Špundzāne konkursā piedalījās ar
projektu «Aprīkojuma iegāde skaistumkopšanas pakalpojumu papildināšanai Preiļos».
Projekta rezultātā tiks iegādāts skaistumkop-

šanas salona aprīkojums jaunu pakalpojumu
ieviešanai un klientu piesaistei. Projekta
kopējās izmaksas – 2465 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 1232,50 eiro.
SIA «Zariņu medus» biškopības modernizācijai – medus ražošanas jaudas paaugstināšanai, realizējot projektu, iegādāsies
medus sviedi. Projekta kopējās izmaksas
sastāda 1435 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 717,50 eiro.
Saimnieciskās darbības veicējs Juris
Zīmelis, veicinot esošās saimnieciskās darbības pakalpojumu dažādošanu, iegādāsies
automašīnas piekabi un mucveida pirti. Projekta kopējās izmaksas – 4948 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.
Saimnieciskās darbības veicēja Tatjana
Ļedovskaja projekta «SDV Tatjanas Ļedovskajas saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana» īstenošanas rezultātā
iegādāsies triholoģijas diagnostiku, portatīvo
datoru un izies apmācības kursus, kā rezultātā radīs jaunu pakalpojumu – matu diagnostiku. Projekta kopējās izmaksas –
2777,71 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –
1388,86 eiro.
Saimnieciskās darbības veicēja Marina
Mūrniece skaistumkopšanas salona sniegto
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un
klientu piesaistei ar projekta palīdzību papildinās salona aprīkojumu ar masāžas kušeti,
regulējamu meistara krēslu, LED lampu ar
lupu, darsonvālu, UV staru glabātuvi un kosmetologa galdiņu. Projekta kopējās izmaksas
945 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –
472,50 eiro.
SIA «Roof trade» jumiķa pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai iegādāsies portatīvo
datoru un daudzfunkciju lāzerprinteri, lai
nodrošinātu efektīvu un ātrāku piedāvājumu,
tāmju un rēķinu sagatavošanu klientiem.

Projekta rezultātā tiks veicināta straujāka uzņēmuma attīstība, kā arī radītas divas jaunas
darba vietas. Projekta kopējās izmaksas
sastāda 1880 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 940 eiro.
SIA «Himalayan International», nodrošinot uzņēmuma ražošanas apjomu un
efektivitātes palielināšanos, kā arī radot
vienu jaunu darba vietu, iegādāsies vārkatlu
un žāvēšanas plauktus. Projekta kopējās
izmaksas – 6716,37 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.
SIA «MARATONS AV» projekta īstenošanas rezultātā iegādāsies riepu balansieri,
riepu montējamo, hidraulisko auto pacēlāju,
gaisa kompresoru, instrumentu kasti un pneimatisko pistoli autoservisa izveidošanai un
tā darbības nodrošināšanai. Projekta rezultātā
tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta
kopējās izmaksas 4075,70 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 2000 eiro.
Līdzfinansējumu projektiem finansē no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kopējais
domes piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir 20000 eiro gadā. Pieļaujamā
domes līdzfinansējuma intensitāte vienas
komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam ir līdz 50%
no projekta pieteikuma budžeta. Vienas
komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam maksimāli
pieļaujamais domes līdzfinansējuma apmērs
ir 2000 eiro.
Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa 2019. gadā sastāda 12751,36 eiro.
Konkurss Preiļu novada pašvaldībā tiek
organizēts kopš 2011. gada, līdzfinansējot
66 projektus par kopējo summu 68160,68.
2. maijā notika svinīga līgumu slēgšana
ar finansējuma saņēmējiem.
Jolanta Upeniece

2019. gada maijs

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu parkā noritējusi otrā restaurācijas apmācības meistarklase

Tuvojas noslēgumam Preiļu muižas apbūves galveno vārtu stabu
no Daugavpils ielas puses restaurācijas darbi. Lielākā daļa paredzēto
darbu tika paveikti aizvadītajā gadā, šobrīd norit noslēdzošie darbi
pie vārtu stabu apmetuma atjaunošanas, gruntēšanas un krāsošanas
ar kaļķa krāsu, ko, iestājoties neatbilstošiem klimatiskajiem apstākļiem, nebija iespējams pabeigt pērnajā rudenī.
15. maijā parkā tika aizvadīta Preiļu 1. pamatskolas un Rīgas
otrā restaurācijas apmācības meis- Tūrisma un radošās industrijas tehtarklase, kurā piedalījās Preiļu nikuma Preiļu struktūrvienības
novada domes pārstāvji, kā arī audzēkņi ar pedagogiem.

Preilieši Baltā galdauta svētkos
atceras valsts neatkarības
atgūšanas smagos notikumus

4 . maijā Preiļu Kultūras namā pilsētas un novada iedzīvotāji
piedalījās Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītajos Baltā galdauta svētkos.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda, ielūkojoties valsts neatkarības atgūšanas notikumos un
aicinot ikvienu novērtēt to, ka dzīvojam brīvā valstī. Ja mēs aizmirsīsim
savu valsti, mēs aizmirsīsim arī paši sevi. Valsts neatkarība ir pamatu
pamats tam, ko mēs darām un mūsu iespējām, ko varam īstenot.
Pašvaldības vadītāja atzina, ka priekšā mums vēl daudz izaicinājumu,
tomēr ar daudziem paveiktajiem darbiem varam lepoties. Mūsu kļūdas
ir mūsu pašu, bet arī sasniegumi ir mūsu.
Šogad Baltā galdauta svētkos preiliešus ar savu klātbūtni bija pagodinājis režisors un kinooperators, režisora un operatora Jura Podnieka uzticamais komandas biedrs Aleksandrs Demčenko. Viesis dalījās
atmiņās par satraucošajiem neatkarības atgūšanas laika notikumiem
Latvijā un kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Kad Podnieka grupa
pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās sāka filmēt PSRS karstajos punktos, ar operatora kameru strādāja arī Aleksandrs Demčenko,
un tieši viņš 1991. gada janvārī Viļņā uzņēma kadrus, kas vēlāk visai
pasaulei pavēstīja par tanku un demonstrantu asiņaino sadursmi pie televīzijas.
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties Jura Podnieka radošās
komandas 1990. gadā uzņemto filmu «Krustceļš» un 1991. gada dokumentālo filmu «Postskriptum». Filmās no operatoru kameras atainoti
neatkarības atgūšanas smagie notikumi.
Preiļu novada Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis pasākuma laikā saņēma apsveikumus no pašvaldības un kolēģiem sakarā ar
augstā valsts apbalvojuma piešķiršanu. 3. maijā Valsts prezidents
Raimonds Vējonis Guntim Skrimblim pasniedza IV šķiras Atzinības
krustu.
Baltā galdauta svētkus ar muzikālu sveicienu kuplināja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koris skolotājas Daigas Koļesņičenko
vadībā, pasākumu ar emocionālām dzejas rindām papildināja Guntis
Skrimblis.
3. maijā valsts neatkarības atgūšanai veltītais pasākums, tikšanās ar
Aleksandru Demčenko un filmu «Krustceļš» un «Postskriptum» demonstrējumi norisinājās novada izglītības iestāžu audzēkņiem.
Maija Paegle

Meistarklases ievaddaļā Preiļu
muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova klātesošajiem pastāstīja, ka
parka un visa Preiļu muižas apbūves centra komplekss vēsturiski
sākās ar galvenajiem vārtiem, kas
veda uz muižas parādes pagalmu.
«Muižas galvenie vārti, kuru restaurācija šobrīd notiek, parādās jau
1784. gada dokumentos, tie ir
vecāki par pēdējo celto grāfu Borhu
pili, kuras rekonstrukcija notiek
paralēli vārtu stabu atjaunošanai.
Vārti ir uzskatāmi par vecākiem,
nekā pārējās parka būves, kuras
līdz mūsdienām vēl saglabājušās.
Tie celti klasicisma tradīcijā. Tā kā
parka pagalma parādes vārti ir celti
krietni agrāk, nekā smailloka sarkano ķieģeļu vārti Raiņa bulvārī un
Pils ielas pusē, tad vizuāli tie
būtiski atšķiras», vēstī S. ČinguleVinogradova.
Vārtu vērtnes līdz mūsdienām
nav saglabājušās. Pirms atjaunošanas uzsākšanas puslīdz bija saglabājušies trīs vārtu stabi, ceturtais

mazākais vārtu stabs bija sagruvis.
Pateicoties šai restaurācijas aktivitātei, vārtu stabi tiek atjaunoti un
to vēsturiskā vērtība saglabāta.
«Vārtu pirmatnējo profilējumu
grūti konstatēt, jo saglabājušās vietas ir stipri fragmentāras. Bez tam,
vārti ir iepriekš tikuši kapitāli
remontēti, jo to pirmatnējais profilējums, uzliekot jaunu apmetuma
kārtu, ir ļoti novienkāršots. Saglabājies vien neliels fragments no
mūra žoga, kas sajūgts ar esošo
mazāko vārtu stabu, to restaurācijas gaitā būvnieks ir atstājis kā vēsturisko liecību par žoga esamību
apkārt parka vēsturiskajai teritorijai», stāsta S. Čingule-Vinogradova.
Meistarklases ietvaros būvdarbu veicējs SIA «Preiļu celtnieks»
komercdirektors Egīls Stikāns
dalījās restaurācijas darbu pamatnostādnēs un uzņēmuma pieredzē,
atjaunojot Preiļu pili un parka
vārtus. Būvuzņēmuma meistari
pastāstīja par senču recepti apmetuma sastāva sagatavošanai, kā arī

demonstrēja to uzklāšanu. E. Stikāns skaidroja, ka, uzsākot pils
fasādes atjaunošanu, vēsturiskais
saglabājies apmetuma gabals tika
vests uz laboratoriju un izpētīts tā
sastāvs. Tādējādi tika iegūta senā
apmetuma sastāva recepte un noteiktas proporcijas materiālu sajaukšanai. Apmetuma uzklāšanas
aktivitātē iesaistījās arī klātesošo
skolu brašie puiši, iemēģinot savu
roku vārtu stabu restaurācijas
darbos.
Preiļu novada domes attīstības
daļas projektu vadītāja Sanita Meļko informēja, ka pilnajā tehniskajā būvprojektā vārtiem ir paredzētas arī vārtu vērtnes, tāpēc, turpinot
vārtu pilnīgu restaurāciju, pašvaldība ir iesniegusi Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei kultūras pieminekļu glābšanas programmā finansējumu vārtu vērtņu izgatavošanai.
Vārtu stabu restaurācijas darbus
paredzēts pabeigt līdz 2019. gada
1. jūnijam.
Jolanta Upeniece

Jasmuižas parkā norisināsies ekofestivāls
«Tuvāk DABAI»

Šī gada 31. maijā un 1. jūnijā Jasmuižas parkā
(Aizkalne, Preiļu novads) pirmo reizi norisināsies
ekofestivāls «Tuvāk DABAI», kas aicina ikvienu
videi draudzīga dzīvesveida atbalstītāju, ģimenes
ar bērniem, jauniešus un seniorus piebiedroties
un, radoši darbojoties un iesaistoties daudzveidīgās aktivitātēs, sajusties tuvāk dabai. Festivāla
apmeklētāji aicināti ierasties ar teltīm un nakšņot
telšu pilsētiņā. Pasākumu rīko Preiļu novada
pašvaldība projekta «Ekotūrisma attīstība Latvijā
un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» ietvaros.
Pasākums norisināsies gleznainā vietā – Jāņa
Raiņa jaunības dienu zemē, Jašas upes krastos. Pirmajā
dienā, 31. maijā, ierašanās no plkst. 16.00, kam sekos
organizēts velobrauciens pa Aizkalnes apkārtni.
Festivāla rīkotāji nodrošinās 20 velosipēdus, taču viesi
aicināti ņemt līdzi arī savus velosipēdus. Vakara programmā no plkst. 20.00 koncerts – uzstāsies ģitārists
Reinis Jaunais un eksperimentālā folka grupa «Rāva».
No plkst. 23.00 – omulīgas sarunas pie ugunskura un
nakts izbrauciens ar platriepu velosipēdiem (fatbike),
ko piedāvās «LitWild» no Lietuvas.
Sestdienas, 1. jūnija, aktivitātes iesāksies plkst.
8.30 ar rīta vingrošanu, kam sekos sportiskas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, ko organizēs Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skola, kanisterapijas nodarbības un lielo ziepju burbuļu pūšana. Pēcpusdienā
14.00–17.00 iesaistīties aicinās dažādas radošās nodarbības – krāsainās smiltis, ko piedāvās «Dabas vēstniecība», keramikas nodarbības ar Sintiju Loginu,
krāsu nodarbības (studija «DiCraft»), smaržu pogu
izgatavošana ar Inesi Aninu, ziepju gatavošana ar
Intu Reču, kā arī ārstniecisko ziežu gatavošana no
dabas materiāliem ar Gitu Usāni. Lielformāta spēles
piedāvās Preiļu Galvenā bibliotēka.
Savukārt zinātkārajiem izzināt dažādus dabas procesus palīdzēs Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas
izglītības centrs, AS «Latvijas Valsts meži», Daugavpils
sikspārņu centrs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti.
No plkst. 15.30 līdz 18.00 aicināsim māmiņas un

citus nogurušos dabas baudītājus veltīt mirkli sev –
Kristīne Stašulāne stāstīs par aromātiskajām eļļām,
Krista Džulija Kirkupa piedāvās iesaistīties gongu
meditācijā, savukārt Inga Karpiča vadīs Om skandēšanu. Līdzi jāņem paklājiņš, pleds un siltas zeķes.
Sadarbībā ar Zemessardzes 35. kājnieku bataljonu
festivāla apmeklētājiem, kas nakšņos teltīs, tiks nodrošinātas bezmaksas vakariņas, brokastis, pusdienas un
launags! Festivāla norises laikā darbosies izbraukuma kafejnīca.
Ieeja festivālā bez maksas!
Festivālu rīko Preiļu novada pašvaldība projektā
Nr. LLI – 349 «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» (LEARN ECO
TRAVEL), ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. –
2020. gadam. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma
iespējas Latgalē un Aukštaitijā, 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, tostarp Preiļu
novada domes līdzfinansējums – 24 973,20 eiro.
Sīkāka informācija www.latlit.eu vai www.preili.lv.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā
atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās Rīgas un Brīvības ielu atjaunošanas
un rotācijas apļa izbūves būvdarbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009
«Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība»
ietvaros. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2019.gada
augustā.
Līgums ar ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada un
ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība» realizāciju tika noslēgts
2018.gada 16.augustā. Projekts ir sadarbības projekts
ar Aglonas un Riebiņu pašvaldībām. Projekta vispārējais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu
teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām,
nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un

jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis
- paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu,
Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt
uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju,
uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās
teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu
sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu
nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Sanita Meļko,
Preiļu novada domes Attīstības daļas
projekta vadītāja

Turpinās rotācijas apļa izbūves būvdarbi
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Valsts pārvaldes atvērto durvju dienas 2019 – Preiļu pils

No 8. līdz 10. maijam valsts pārvaldes
iestādēs norisinājās ikgadējās Atvērto
durvju dienas, kuru mērķis ir sniegt
iespēju sabiedrībai uzzināt un saprast kā
strādā valsts. Galvenokārt pasākumi tiek
veidoti skolēnu grupām, bet to iespējams
apmeklēt ikvienam interesentam. Šogad
Latvijā savas durvis vēra vairāk nekā 40
dažādas valsts iestādes un to filiāles, organizējot ekskursijas, interaktīvus pasākumus, radošās darbnīcas, izstādes, konkursus un citas aktivitātes.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālā nodaļa sadarbībā
ar Preiļu novada domi, Preiļu muižas kompleksu un parku, piedāvāja ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar Preiļu kultūrvēstures mantojumu – Preiļu pili.
10. maijā notika tikšanās pie Preiļu pils,
kur Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas pārstāve
V.Brice iepazīstināja ar inspektoru darbu kultūras pieminekļu pārraudzībā un sadarbībā
ar citām kultūras pieminekļu aizsardzībā

iesaistītajām pusēm – pieminekļu īpašniekiem,
darbu veicējiem un sabiedrību. Preiļu muižas
kompleksa un parka vadītāja S. ČinguleVinogradova klātesošos interesentus iepazīstināja ar visa Preiļu muižas kompleksa
objekta pašvaldības aktivitātēm Eiropas
Savienības fondu līdzekļu piesaistē – kādi
projekti pēdējo gadu laikā ir uzsākti, pabeigti
un kādi ir plānoti parka teritorijā un tajā
ietilpstošajos kultūrvēsturiskajos objektos.
Kā nozīmīgākais rekonstrukcijas objekts
muižas kompleksā tika akcentēta Preiļu pils.
Šobrīd turpinās pils ēkas rekonstrukcijas
darbi. Par to gaitu, esošo situāciju, pieredzi
kultūrvēstures objektu atjaunošanā stāstīja SIA «Preiļu Celtnieks» komercdirektors
E. Stikāns.
Pasākumā piedalījās liels skaits interesentu. Sarunās V.Brice norādīja, ka Nacionālā
kultūras mantojuma pārvalde Preiļu pils arhitektoniski telpiskā veidola atdzimšanu uzskata par valsts mēroga izcilāko un pārsteidzošāko notikumu kultūras mantojuma
nozarē. Latgales reģionālās nodaļas valsts
inspektore nolasīja Preiļu pilij veltītos
vārdus, ko teicis Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs J. Dambis – «Šo
izcilo vērtējumu veido – pirmkārt, Preiļu
novada dome un Preiļu sabiedrība, kas ir
apzinājušies, ka pils ir jāatjauno. Un otrkārt,
veiksmīgā būvfirmas izvēle – amatnieku
rūpīgais un atbildīgais darbs, autentiskuma
jēdziena izpratne, materiālo un tradicionālo

tehnoloģiju pielietojums un izaugsme restaurācijā». V. Brice uzsvēra, ka mēs varam
lepoties, ka mēs dzīvojam šeit, Preiļos, ka
pils acīmredzami top par skaistu objektu savā
autentiskajā izskatā. Un, savukārt, mums,
Eiropas dienu ietvaros, vajadzētu novērtēt
to, ko mums sniedz Eiropa caur sniegtajām
fondu projektu iespējām.
Pils rekonstrukcijas darbu gaitā E. Stikāns dalījās ar savu pieredzi, uzsverot, ka
sākotnēji patiesi veiksmīgs mirklis bija atrastais pils celšanas laika oriģinālais apmetuma gabals, kas tika aizvests uz laboratoriju
un izpētīts. Šajā mirklī, pēc izpētes, daudzi
senie mīti tika apgāzti. Piemēram, par olu
baltumu vai dzeltenumu lietošanu apmetuma sastāvā. Savukārt informācija par
piena, vājpiena, pilnpiena izmantošanu apmetuma sastāvam tika apstiprināta kā reāla – šos produktus senie meistari izmantoja
Preiļu pils apmetuma veidošanai. Minētie
produkti ūdeni padarīja mīkstāku, tādējādi palīdzot vieglāk veikt apmetuma uzklāšanu sienām.
Mūsdienu ārējās fasādes atjaunošana
Preiļu pilij tika veikta 1:1 pēc senajām, izmantotajām metodēm, veidojot sastāvu pēc
izpētītās senās formulas. Identiski pēc tāda
sastāva šobrīd tiek atjaunoti parka senākie
vārtu stabi.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa
un parka vadītāja

26. aprīlī Lielās Talkas aktivitāšu
ietvaros Preiļu novada Preiļu pagasta
Seiļu un Šoldru kapsētās valdīja rosība –
tika uzstādīti jauni centrālie krusti. Veco
krustu demontāžā un jauno krustu uzstādīšanā aktīvi iesaistījās LR 13. Saeimas
deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda,
Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs
Plivda un vietējie entuziasti kopā ar SIA
«Preiļu saimnieks» atbalstu ar tehniku un
strādniekiem.
Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs
Plivda atzīst, ka jauni centrālie krusti kapsētās bija nepieciešami, jo vecie krusti bija
savu laiku nokalpojuši un to stāvoklis bija
kritisks.
Krustu izgatavošanu no privātiem līdzekļiem atbalstīja LR 13. Saeimas deputāts Aldis
Adamovičs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada Preiļu
pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda.
Krustus izgatavoja SIA «Olūts», savukārt

Preiļu leļļu māksliniece Vladlena veiksmīgi
atjaunoja krustā sistā Jēzus tēlus no vecajiem
krustiem.
Noslēdzoties uzstādīšanas darbiem, Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda
pateicās ziedotājiem, kapu vecākajiem –
Vijai Kivleniecei un Staņislavam Mūrniekam, talciniekiem un visiem labas gribas cilvēkiem, kas iesaistās un palīdz kapu sakopšanā un labiekārtošanā.
Uzstādot jaunus centrālos krustus, ir
veikts kārtējais no soļiem minēto kapsētu
labiekārtošanā, saglabājot un pilnveidojot
mūsu pusei raksturīgās kapu tradīcijas un
sakrālo mantojumu. Kapsētas laika gaitā
mainās, bet kapu regulāras apmeklēšanas un
kopšanas tradīcija ir noturīga vairāku gadsimtu garumā. Kapsētās katru gadu tiek kupli
apmeklēti kapusvētki un svecīšu vakari. Šie
ir ikgadējie pasākumi, kur satiekas radinieki,
bijušie un esošie novadnieki.
Jolanta Upeniece

Divās Preiļu novada kapsētās uzstādīti jauni centrālie krusti

Preilieši aktīvi iesaistījušies Lielajā Talkā

SIA «Preiļu slimnīca» tiekas ar Dienas
stacionāra remontdarbu projektētājiem

27. aprīlī, dienā, kad visā Latvijā jau vienpadsmito reizi noritēja tradicionālā
Lielā Talka, arī Preiļu novada iedzīvotāji iesaistījās kopīgā talkošanā, sakopjot un
labiekārtojot dažādas novada sabiedriskās teritorijas. Mūsu novadā Lielā Talka aizsākās jau pirms oficiālās talkas norises datuma. Iepriekš talkoja vairākas pašvaldības
iestādes un novada izglītības iestāžu darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki, kā arī
uzņēmumu un organizāciju kolektīvi sakopa sev piegulošās teritorijas un tuvējo
apkārtni.
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka
iedzīvotāju aktivitāte un atsaucība kopumā bijusi liela – talkā piedalījušies vairāk kā 520
talcinieki, kuri kopīgiem spēkiem ir savākuši 6,2 tonnas atkritumu. Pilsētā lielākā rosība
norisinājās parka teritorijā, kur tika grābtas lapas, griezti pašizsējas saaugušie krūmi, sausie
un bīstamie koki vairāk kā 5 m3, tāpat arī tika tīrīti un mazgāti vairāki parka tiltiņi un Ievas
un Ādama saliņas konstrukcijas. Novada pagastos talcinieki kopa teritorijas, labiekārtoja
kapsētas un vāca atkritumus, lai novads kļūtu sakoptāks, skaistāks un tīrāks.
Pašvaldība izsaka pateicību ikvienam talciniekam par labi padarītu darbu, SIA «Preiļu
saimnieks» par atsaucību un tehnisko nodrošinājumu, kā arī Preiļu novada Lielās Talkas
galvenajai koordinatorei Zinaīdai Adamovičai par veiksmīgu talkas norisi novadā.
Paldies visiem, kur nežēloja laiku, enerģiju, resursus un iesaistījās! Paldies ikvienam,
kurš arī ikdienā rūpējas par tīru vidi sev apkārt!
Jolanta Upeniece

16. maijā SIA «Preiļu slimnīca» pārstāvji tikās ar uzņēmuma «Ren PRO» pārstāvjiem, lai kopīgi apspriestu vērienīgo remontdarbu projektu «SIA «Preiļu slimnīca»
dienas stacionāra pārbūve», ko paredzēts realizēt stacionāra 4. stāvā, kur arī šobrīd
atrodas dienas stacionārs un operāciju bloks. Sapulcē piedalījās SIA «Preiļu slimnīca»
administrācija un medicīnas personāls, projektētāji, būvnieki un konsultanti, kuriem
ir plaša pieredze medicīnas iestāžu remontu plānošanā.
Šobrīd telpu tehniskais plāns jau ir saskaņots un notiek darbs pie komunikācijas sistēmas
saskaņošanas. Projektēšanas darbi pagaidām rit nedaudz lēnāk nekā sākotnēji tika paredzēts,
jo nācās pārstrādāt iekštelpu plānu, sakarā ar projektētāju ieteikumu liftu izvietot slimnīcas
iekšpusē, nevis piebūvēt to pie ārsienas, kā tas sākotnēji tika iezīmēts projekta skicēs.
Šodienas darba kārtībā ir vienošanās par elektroinstalācijas elementu atrašanās vietām, kā
arī par ūdensvadu un kanalizāciju.
Ja turpmākie projektēšanas darbi noritēs veiksmīgi, faktiskais remonts SIA «Preiļu slimnīca» varētu sākties jau nākamā gada pirmajā ceturksnī. Paredzams, ka remontdarbi tiks
veikti aptuveni 12 mēnešu laikā. Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 26 mēneši –
12.2018. – 12.2020. Projekta kopējā attiecināmās izmaksas EUR 975 834,00 (ERAF finansējums sastāda EUR 85% – 829 458,90; Attiecināmais valsts budžeta finansējums 9% –
EUR 87 825,06; privātais paša uzņēmuma finansējums sastāda 6% – EUR 58 550,04).
Jau iepriekš informējām, ka 2018. gada 25. janvārī SIA «Preiļu slimnīca» noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) SAM 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru» projektu iesniegumu atlases
trešās kārtas īstenošanu.
Projekta ietvaros tiks attīstīts SIA «Preiļu slimnīca» dienas stacionārs, kas atrodas slimnīcas ēkas 4. stāvā. Pārbūvētajā dienas stacionārā atradīsies mūsdienīgas operāciju un manipulāciju zāles, gultas vietas 10 pacientiem un 3 manipulāciju krēsli īsākām procedūrām.
Projekta ietvaros tiks izbūvēts jauns lifts, kā arī remontētas kāpņu telpas.
Anete Urka,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālists

Bērnu un jauniešu centrs uzņem audzēkņus

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā notiek audzēkņu uzņemšana
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 dažādos interešu izglītības
pulciņos.
Adrese – Kooperatīva iela 6, Preiļos.
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SPA «Laba Sajūta»
aicina sievietes uz triju dienu nometni
«Es esmu sieviete»

BRĪVDIENIS sievietēm «Es esmu sieviete» norisināsies no
28. līdz 30. jūnijam Preiļu novada Dzeņu saimes mājās.

Triju dienu garumā tev būs iespēja:
• būt etno meditācijā ar etno mūzikas grupas «Tautumeitas»
dalībnieci ASNATI RANCĀNI,
• patiesi sajust sevi un savu elpu kopā ar Atdzimšanas elpošanas
meistari DITU ELKSNI,
• izjust dievu auga vībotnītes dziļo, stipro sievišķību un izdejot
savu dvēseles deju ar augu sievu un dvēseles skolotāju ININ NINI,
• INETA MELDERE liks aizdomāties par prāta atkļūdošanu un
hormoniem, kas ietekmē tavu dzīvi,
• defilē apmācības procesā iegūt iemaņas skaistas gaitas, stājas
un estētiskas uzvedības izkopšanā kopā ar horeogrāfi un pasākumu
režisori ANNU KRASTIŅU,
• ievibrēt dažādos mūzikas ritmos un sajust savu ķermeni,
• būt neaprakstāmi skaistā vietā un satikt brīnišķīgas sievietes,
• piepildīt savu dvēseli ar prieku un labām sajūtām.
Pieteikties Tu vari līdz 15. jūnijam,
zvanot pa tālruni 29392560 Ināra, 29188020 Kristīne
vai rakstot: brivdienispreilos@gmail.com .
Brīvdienis notiks jau trešo reizi Dzeņu dzimtas mājās, Preiļu
novada Dzeņos. Pasākumu organizē «Laba Sajūta».
Atļauj sev, dvēselei un ķermenim BŪT! BŪT Brīvdienī! Sieviete
vēlas būt vidē, kur justies brīvi, atklāt sevi, baudīt un just. Mēs
radām tādu vietu, un tas ir BRĪVDIENIS.

Noslēgta partneru vienošanās
par LAT-RUS projekta
«Parki bez robežām» īstenošanu

20. maijā Preiļu novada domē tika parakstīts 7 partneru
sadarbības līgums par LAT-RUS programmas projekta «Parki bez robežām» («Parks without borders», LV-RU-023) īstenošanu.
Starp Gulbenes novada pašvaldību, kā vadošo projekta partneri, un
Preiļu, Daugavpils novadiem no Latvijas puses, Pleskavas apgabalu,
Porhovas rajona administrāciju, Veļikije Luki pilsētas administrāciju
un Kuņas rajona administrāciju Krievijā tika noslēgts partnerības līgums
par kopīga projekta īstenošanu Latvija-Krievija pārrobežu sadarbības
programmā 2014.–2020. gadam.
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.
gadam stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienības ārējās pierobežas teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas
Savienību, esošā potenciālā ilgtermiņa izmantojumu. Kopējā programmas darbības teritorija ir Vidzemes, Latgales, Zemgales, Pierīgas,
Rīgas teritorijas un Pleskavas apgabals, Ļeņingradas apgabals,
Sanktpēterburga no Krievijas puses teritorijas. Kopējais programmas
budžets sastāda EUR 27 082 276,20.
Projekts «Parki bez robežām» tika iesniegts tematiskā mērķa «Vides
aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās» 2.1. prioritātē
«Efektīva dabas resursu pārvaldība». Projekta laikā sadarbības partneru
izvēlētajās parku teritorijās tiks veiktas daudzveidīgas aktivitātes, ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos parku teritorijās, stiprināta
sadarbība un pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem,
ilgtspējīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde tūrisma veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Projekta aktivitāšu kvalitatīvai realizācijai tika piesaistīti 2 asociētie partneri – Latvijas
Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava) un Bērnu un jauniešu attīstības
un radošuma centrs (Pskovas reģions).
Preiļu novads projektā darbosies kā projekta partneris, un aktivitātes
tiks veiktas Preiļu parka teritorijā. Plānotās aktivitātes būs vairākos
virzienos. Tiks veikti parka labiekārtošanas darbi – atjaunots celiņa
segums starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A.Paulāna
ielai, atjaunoti 2 parka tiltiņi, uzstādītas papildus miskastes un soliņi,
ierīkota Zaļās klases vieta. Tiek plānoti 3 semināri Preiļos par parku
apsaimniekošanu, uzturēšanu, mārketinga pasākumiem tūrisma veicināšanā, kā arī organizēti mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz
Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem. 2020. gadā
tiks organizēts Preiļu parka festivāls. Preiļu novada kā partnera finansējums projektā sastāda EUR 68 000,00 (Preiļu pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb EUR 6 800,00).
Pārējie projekta partneri savu teritoriju parkos plāno veikt dažādus
uzlabošanas un labiekārtošanas darbus – atjaunot celiņus, ierīkot apgaismojumu, attīrīt ūdenstilpnes, uzstādīt soliņus, miskastes, ierīkot skatu
laukumus, izkopt aizaugušās teritorijas. Plānots uzstādīt mazās arhitektūras formas, ierīkot spēļu laukumus, futbola un volejbola laukumus
u.c. Projekta «Parki bez robežām» ilgums ir 24 mēneši, kopējās izmaksas
EUR 700 000,00, programmas finansējums – EUR 630 000,00.
Sanda Čingule-Vinogradova

2019. gada maijs

Prāvestu Onufriju Pujatu godina skaistajā
priesterības jubilejā

12. maijā Jasmuižas Romas katoļu draudzes
baznīcā 60 priesterības gados sveicām Vārkavas
un Jasmuižas draudžu prāvestu Onufriju Pujatu.
Pēc svētdienas Svētās Mises priesteri skaistajos
svētkos godināja Jasmuižas draudze, Preiļu novada
domes vadība un Aizkalnes pagasta pārvaldes pārstāvji.
Pateicībā par ilggadēju un nesavtīgu darbu
Jasmuižas draudzē, garīgo vērtību nešanu cilvēkiem
prāvesta Onufrija Pujata rokās gūla ziedi, skanēja laba
vēlējumi turpmākajam kalpošanas darbam.
Prāvests Onufrijs Pujats dzimis 1933. gada 28.
aprīlī astoņu bērnu ģimenē. Savas priesterības gaitas
iesācis 1959. gadā, pirmā Mise noturēta dzimtajā pusē
– Nautrēnu Romas katoļu baznīcā. Pa vienam gadam
Onufrijs Pujats kalpoja Varakļānu, Viļānu un Preiļu
draudzēs. Vēlāk kalpošana Dievam turpinājās
Andrupenes draudzē.
Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Onufrijs
Pujats sāka vadīt Vārkavas draudzi, kur turpināja arī
Andrupenē iesākto darbu pie garīga satura literatūras
iespiešanas. Tajā laikā 5000 eksemplāru reliģisku grā-

matu saņēma Vārkavas un apkārtējo draudžu ļaudis,
kuri padomju iekārtas gados bija izslāpuši pēc garīgas
literatūras. Kalpojot Vārkavas draudzē, prāvests
Onufrijs Pujats 25 gadus apkalpoja Znotiņu draudzi
un jau 32 gadus vada Jasmuižas draudzi.
Neskatoties uz laika apstākļiem, prāvests regulāri
ierodas Jasmuižas baznīcā un notur dievkalpojumus.
Savlaicīgi un iedzīvotājiem vēlamā laikā tiek sniegti
visi baznīcā pieejamie pakalpojumi. Neskatoties uz
lielo darba slodzi un aizņemtību, prāvesta atbalsts un
padoms ir pieejams ikvienam cilvēkam jebkurā diennakts laikā.
Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvests
Onufrijs Pujats ir cilvēku iemīļots priesteris. Pie prāvesta cilvēki griežas prieka un sāpju brīžos, arvien
saņemot padomu, mierinājumu un spēku turpmākai
dzīvei.
Novēlam prāvestam Onufrijam Pujatam izturību
atbildīgajā cilvēku garīgo vērtību kopšanas laukā. Lai
Dieva mīlestība un svētība prāvestu pavada visos
iesāktajos un iecerētajos darbos!
Maija Paegle

Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris no 3.
līdz 6. maijam piedalījās IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu orķestru un mažorešu festivālā «Royal
Lion».
Ukrainas kultūras galvaspilsēta Ļvova šo festivālu
organizē pilsētas svētku ietvaros, tāpēc kultūras programma bija ļoti plaša. Festivāls sākās ar krāšņu
gājienu Ļvovas vecpilsētas ielās, kurās varēja iepazīt
Ukrainas skaisto arhitektūru. Neaizmirstams bija koncerts baznīcā, kurā orķestris atskaņoja latviešu komponistu skaņdarbus, prezentējot savu kultūru un savas
valsts nacionālās īpatnības. Klausītāji bija ļoti atsaucīgi
un ar lielu aizrautību klausījās mūsu orķestra sniegumā. Arī mums bija ļoti interesanti klausīties daudzos

ukraiņu, poļu, rumāņu orķestru priekšnesumus, defilē
programmas un mažorešu parādes. Noslēguma koncertā skatītāji varēja balsot par sev tīkamāko orķestri,
un Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris ierindojās
3. vietā.
Orķestra dalībnieki un viņu vecāki saka paldies
Preiļu novada domei par finansiālu atbalstu, bez kura
šis brauciens nebūtu ticis īstenots, savukārt, mēs sakām
paldies pašiem orķestrantiem, viņu vadītājiem Oļegam
Koļesņičenko un Jānim Livdānam par ieguldīto darbu,
izturību un muzicēšanas prieku, nesot Preiļu novada
un Latvijas vārdu pasaulē.
Edgars Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris
koncertē Ļvovā
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Preiļu novada VÇSTIS

Projekta RISK-FREE tikšanās Preiļos

14. maijā Preiļos tikās projekta LLI402 «Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm»
(risk-free) partneri: Latgales plānošanas reģions, Latgales reģiona attīstības
aģentūra, Visaginas pašvaldības administrācija un Ignalinas Kultūras un sporta
centrs. Tikšanās laikā Preiļu novada
Jauniešu centra «Četri» vadītāja Santa
Ancāne-Novikova pastāstīja par līdz šim
paveikto darbu ar jaunatni Preiļos, ietverot darbu ar riska grupas jauniešiem un
preventīvo darbu.
Santa Ancāne Novikova informēja, ka
darbs ar jaunatni vecumā no 13 līdz 25 gadiem
Preiļu novadā tika uzsākts jau 2013. gadā.
Jau ceturto gadu Preiļos visiem jauniešiem,
arī riska grupas jauniešiem, ir pieejamas
Jauniešu centra «ČETRI» telpas lietderīgai
brīvā laika pavadīšanai, notiek pasākumi, un
jaunieši iesaistās dažādās aktivitātēs. Gadā
tiek organizēti vairāk kā 60 pasākumi tieši
jauniešiem. Darbā ar jaunatni daudz nozīmīga tika paveikts arī 2018. gadā, iesaistot

arī mazāk aktīvus jauniešus, kuri pakļauti
dažādiem riska faktoriem savā dzīvē.
Preiļu novadā ir izveidota Jauniešu
Dome, kurā darbojas 21 aktīvs jaunietis. Lai
attīstītu jaunatnes politiku novadā un starpinstitucionālo sadarbību, kā «tilts» starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem ir izveidota
Jaunatnes Konsultatīvā padome. Jauniešu
centrs «ČETRI» šogad uzsācis īstenot jaunatnes mobilo darbu pagastos – projekta
«Kopā varam!» ietvaros norisinās jaunatnes
darbs Pelēču pagastā, kura laikā jaunieši
apgūst jaunas prasmes, attīsta sadarbību,
darba tikumu un savas personības izaugsmi.
Lai uzlabotu un mazinātu riskam pakļauto
jauniešu skaitu novadā, 2018. gadā nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, īstenoja Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus «Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos». Preiļu novadā
notiek aktīvs darbs arī ar NEET jauniešiem (kuri nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu) ESF projektā «PROTI un DARI!» –

izstrādājot katram jaunietim individuālu
programmu 2-6 mēnešiem, kuras īstenošanas laikā jaunietim tiek sniegts individuāls mentora un programmas vadītāja atbalsts, kā arī dažādi atbalsta pasākumi, lai
«atgrieztu» jaunieti atpakaļ sabiedrībā un
aktīvajā dzīvē.

SIA «Preiļu slimnīca» jākļūst par stabilu
un augošu veselības aprūpes uzņēmumu

9. maijā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē
notika SIA «Preiļu slimnīca» kapitāldaļu turētāju
sapulce. Preiļu novada domes priekšsēdētāja un
pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāve uzņēmumā
Maruta Plivda pavēstīja, ka uz sapulci bija ieradušies
abi kapitāldaļu turētāju pārstāvji un uzņēmuma
valdes locekļi Svetlana Morozova un Aleksandrs
Poplavskis. SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja Iveta Stare uz dalībnieku sapulci nebija ieradusies slimības dēļ.
Sapulces darba kārtībā bija vairāki jautājumi. Tika
apstiprināts uzņēmuma gada pārskats un nolemts, ka SIA
«Preiļu slimnīca» peļņa tiks novirzīta iepriekšējo gadu
zaudējumu segšanai. Dalībnieku sapulces laikā tika atbrīvota SIA «Preiļu slimnīca» valde un ievēlēta pagaidu
valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova. Maruta Plivda
informēja, ka pagaidu valdes priekšsēdētāja amatā darbosies tik ilgi, kamēr konkursa kārtībā tiks ievēlēta jaunā
uzņēmuma valde.
SIA «Preiļu slimnīca» valdes atlaišanas iemesli, kā
komentēja Maruta Plivda, ir vairāki. Sniedzot atskaiti
par 2018. gada finanšu rādītājiem uzņēmumā, valde
nespēja atbildēt uz vairākiem jautājumiem par finanšu
līdzekļu izlietojumu, par filiāles atvēršanas nepieciešamību Varakļānos un tās šī brīža darbību. Tika pārkāpti
arī SIA «Preiļu slimnīca» statūti, jo valde nevar sākt
jaunus darbības veidus, nesaskaņojot ar kapitāldaļu turētājiem. Tāpat arī netika sniegti paskaidrojumi par nenumurētajām «PS FIT» dāvanu kartēm un «PS FIT» kuponiem bezmaksas nodarbībām. 2018. gadā uzņēmuma
valde vairākkārt nebija arī pildījusi kapitāldaļu turētāju
norādījumus, kas neradīja turpmāku uzticēšanos esošās
valdes darbam. Drīzumā būs jālemj par uzņēmuma valdes
turpmāko sastāvu un darbības veidu.

Domes priekšsēdētāja norādīja uz to, ka jaunajai
valdei, kas tiks ievēlēta, būs jāsaprot, ka viņi nebūs uzņēmuma īpašnieki, bet gan dalībnieku iecelti pārstāvji.
Konkursā, kas tiks sludināts, kapitāldaļu turētāji labprāt
redzētu arī iepriekšējo valdes locekļu pieteikumus. Kopīgi
varētu pārrunāt uzņēmuma attīstības redzējumu nākotnē.
Maruta Plivda uzsvēra, ka Preiļu novada pašvaldībai
pieder 74,14% no SIA «Preiļu slimnīca» kapitāldaļām,
un dome tās neplāno pārdot. Valdes atlaišana ir notikusi,
lai veicinātu labāku uzņēmuma pārvaldību.
Par SIA «Preiļu slimnīca» pagaidu valdes priekšsēdētāju ieceltā Skaidrīte Žukova ir ieguvusi plašu darba pieredzi administratīvajā darbā, privātajā uzņēmējdarbībā un
pedagoģijā. Pēdējos gados karjera lielākoties bijusi saistīta
ar komercdarbību un darbu Eiropas struktūrfondu apguvē.
Skaidrīte Žukova informēja, ka jaunajā amatā galvenais uzdevums ir novērtēt esošo situāciju uzņēmumā,
apzināt visu uzņēmuma potenciālu, iespējas un riskus.
Pēc tam, sadarbojoties ar uzņēmuma darbiniekiem un
kapitāldaļu turētājiem, izvirzīt konkrētus attīstības
mērķus. Jau šobrīd ir skaidrs, ka darbiniekiem un novada
iedzīvotājiem nav pamata uztraukties vai izteikt bažas
par uzņēmuma stabilitāti.
Preiļos ir izveidojusies ļoti spēcīga Rehabilitācijas
nodaļa. Tā kā šī nozare tiek atbalstīta, un tās nozīmīgums
tiek uzsvērts visā pasaulē, rehabilitācijas pakalpojumi
tiks attīstīti un pilnveidoti. Nevienā nodaļā sniegto pakalpojumu klāsts vai apmērs netiks samazināts. Nākotnes
plānos iezīmēts plašāks ambulatoro pakalpojumu klāsts,
kā arī medicīnas pakalpojumu klāsts, ko mūsu novada
iedzīvotāji šobrīd lielā apmēra iegūst ārpus uzņēmuma.
Mērķis ir viens – stabils un augošs veselības aprūpes
uzņēmums Preiļos, – tā savu redzējumu izklāstīja pagaidu
valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova.
Maija Paegle

26. aprīlī Labklājības pārvaldes zālē norisinājās
Preiļu novada Invalīdu biedrības kopsapulce, lai
lemtu kārtējos darba jautājumus. Sapulce tika sākta
ar klusuma brīdi, veltītu mūžībā aizgājušajai biedrības vadītājai Inārai Bogdanovai.

Sapulces gaitā Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktors Lauris Pastars klātesošos informēja par pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī atzina, ka plaši attīstījies un pieprasīts ir asistenta pakalpojums, par ko vairāk
informācijas ir pieejams Labklājības pārvaldē pie sociālajiem darbiniekiem.
Invalīdu biedrības valdes pārstāvis Artis Utināns sniedza izklāstu par līdz šim notikušajām aktivitātēm biedrībā,
kā arī patlaban aktīvo sportisko darbību. Patreiz biedrības
aktīvisti pulcējas Jauniešu centra «Četri» telpās, taču drīzumā
Invalīdu biedrībai plānots ierādīt pastāvīgu darbības vietu.
Neatņemama kopsapulces sastāvdaļa bija jaunās
valdes ievēlēšana. Tika apstiprināta valdes komanda:
Artis Utināns, Iveta Amosova, Anastasija Vinogradova,
Irēna Suhadoļska. Kopīgi tika izlemts par valdes priekšsēdētāju iecelt Natāliju Skuteli-Jeronoviču. Valde tika ievēlēta spēcīga, katrs tās loceklis ir savas sfēras pārzinējs.
Jauno komandu apsveikt bija ieradusies Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Pašvaldības vadītāja
atbildēja arī uz klātesošo aktuālajiem jautājumiem.
Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Marija Briška novēlēja veiksmi un izturību, plānojot kopīgos sadarbības pasākumus. Kopsapulce
noslēdzās patīkamā atmosfērā, baudot sarūpēto tēju, kafiju,
pīrādziņus, debatējot par jaunu apvāršņu sasniegšanu.
Antons Valainis,
Preiļu novada Invalīdu biedrības revidents

Preiļu novada Invalīdu biedrību vadīs
Natālija Skutele-Jeronoviča
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Tikšanās laikā Preiļos projekta partneri
apmeklēja Celtnieku ielas mikrorajona bērnu
sporta laukumu, kur, piesaistot šī projekta
līdzekļus, tika iegādāti un uzstādīti pārvietojamie strītbola grozi un izveidots labiekārtots futbola laukums.
Maija Paegle

Jāņa Plivdas gleznu izstāde
Rīgas Sv.Pētera baznīcā

No 31. maija līdz 30. jūnijam Rīgas Sv. Pētera baznīcā
būs apskatāma «Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu
glezniecībā» 2018. gada galvenās balvas ieguvēja mākslinieka Jāņa Plivdas izstāde «Padebeši».
Izstādē «Padebeši» būs apskatāmas ainavas no mākslinieka
dzimtās Latgales, kas tapušas vairāku gadu garumā – gleznas
ar Preiļu, Rēzeknes, Krāslavas un to tuvākās apkārtnes skatiem,
kā arī pagājušajā gadā tvertās impresijas no jūras piekrastes.
Eksponētie darbi atspoguļo mākslinieka radošo periodu pēc
atgriešanās no Itālijas, kas būtiski ietekmēja viņa motivāciju
nodoties glezniecībai.
Izstādē būs skatāmas arī Jāņa Plivdas draugu un domubiedru, Latgales mākslinieku – Agras Ritiņas, Vijas Stupānes,
Vēsmas Ušpeles, Ilzes Griezānes, Aivja Pīzeļa, Voldemāra
Kokoreviča, Osvalda Zvejsalnieka, Anatolija Zelča, Ingas
Onževas, Dārtas Hapanionekas, Jolantas Jonikānes un
Vjačeslava Fomina – gleznas.

Preiļu novada pašvaldības
darbinieki papildina zināšanas

Pavasara mēneši ir saspringts laiks ne tikai izglītības
iestādēs, kad notiek gatavošanās ieskaitēm un eksāmeniem, bet
arī pašvaldības darbiniekiem ir iespēja papildināt savas zināšanas un uzzināt aktualitātes, piedaloties dažādos semināros,
kas tiešā veidā saistīti ar viņu ikdienas darbu attīstības plānošanā, projektu izstrādē un realizācijā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 26. aprīlī Rēzeknē organizēja semināru par Eiropas
Savienības fondu 2014.–2020. gada īstenotajiem ieguldījumiem
un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai. Semināra materiāli, piemēram, Swedbank galvenā ekonomista Latvijā pienākumu
izpildītājas Agneses Bucenieces prezentācija «Reģionālās atšķirības
Latvijā» apstiprināja, ka reģionālajā attīstībā joprojām ir vairāki
izaicinājumi – iedzīvotāju skaits samazinās visos reģionos, izņemot
Pierīgu, bet Latgalē pēdējos desmit gados tas ir samazinājies gandrīz
par 20 %, tāpēc aizvien aktuālāki kļūst jautājumi par cilvēkresursu
piesaisti reģioniem.
Arī uzņēmējdarbība un nefinanšu investīcijas joprojām koncentrējas Rīgas reģionā, tāpēc nākamajā plānošanas periodā 2021.–
2027. gadā nepieciešams īstenot efektīvākus reģionālās attīstības
atbalsta pasākumus, nekā tas ir bijis darīts līdz šim – uz to norādīja
VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors R.Bremšmits
prezentācijā «Reģionālās politikas nākotne». Pārresorsu koordinācijas centra vadītājs P.Vilks informēja par Nacionālā attīstības plāna
līdz 2027. gadam izstrādes gaitu, bet J. Turlajs pievērsās reģionālās
attīstības izaicinājumiem no publisko pakalpojumu sniegšanas perspektīvas reģionos. Semināra materiāli pieejami VARAM mājas
lapā: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=27138.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) reģionālajā seminārā 30. aprīlī tika sniegta informācija par labo praksi
Eiropas Savienības projektu īstenošanā. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists Mārtiņš Zemītis stāstīja par Eiropas
Komisijas vadlīnijām investīcijām Latvijā 2021–2027, CFLA
Latgales reģiona nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane informēja par aktualitātēm ES fondu projektu ieviešanā. Tika sniegta
informācija par izmaksas pamatojošiem dokumentiem projektos,
būvdarbu iepirkumiem un līgumu kontroli u.c.
Īpaši lietderīga bija citu pašvaldību pieredze: Rēzeknes pilsētas
domes realizētie projekti un degradēto teritoriju reģenerācija
Daugavpils pilsētas un novada teritorijā.
Semināra materiāli pieejami CFLA mājaslapā:
https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2019/labas-prakses-seminarucikla-noslegums-rezeknes-novada
Elita Jermolajeva, Dr.oec. Attīstības daļas vadītāja
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NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Izlaidumi
Preiļu novada
izglītības
iestādēs

• 26. maijā plkst. 15.00 Preiļu Kultūras namā – Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu izlaidums
• 13. jūnijā plkst. 17.30 Preiļu Kultūras namā – Preiļu 1. pamatskolas 9. klases
• 15. jūnijā plkst. 13.00 Pelēču Kultūras namā – Pelēču pamatskolas 9. klase
• 15. jūnijā plkst. 15.00 Preiļu 2. vidusskolā – Preiļu 2. vidusskolas 9. klase
• 15. jūnijā plkst. 18.00 Salas pamatskolā – Salas pamatskolas
9. klase
• 15. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu Kultūras namā – Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klases
• 16. jūnijā plkst. 15.00 Preiļu Kultūras namā – Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas 9. klase
• 21. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu Kultūras namā – Preiļu 2. vidusskolas 12. klase
• 28. jūnijā plkst. 17.00 VSIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums» 4. kurss
• 4. jūlijā plkst. 18.00 Bērnu un jauniešu sporta skolā – Bērnu
un jauniešu sporta skolas audzēkņu izlaidums

Daugavpils Universitātē noslēdzies
projekts «Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai»

2018. – 2019. mācību gadā Daugavpils Universitātē tika īstenots
projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai». Tā
ietvaros DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes docētāji un pētnieki vadīja pētniecisko darbu nodarbības un mācību ekskursijas
pa DU zinātniskajām un mācību laboratorijām Preiļu 1. pamatskolas
8. – 9. klašu skolēniem.
Projekta mērķis: raisīt izglītojamo interesi par dabaszinātnēm, iepazīstināt ar studiju un karjeras iespējām dabaszinātņu jomā Daugavpils
Universitātē.
Sešās mācību nodarbībās skolēni, veicot pētnieciskos laboratorijas
darbus, mācījās strādāt ar fizikālām ierīcēm un atklāt fizikas likumus,
vēroja fizikas eksperimentu demonstrējumus, uzzināja, kādi mehāniskie
un elektriskie procesi notiek cilvēka organismā, kas ir nanotehnoloģijas, kā darbojas roboti, un ko šajās jomās pēta DU zinātnieki. Skolēni
apmeklēja DU Astronomisko observatoriju, Ķīmijas un ģeogrāfijas
katedras laboratorijas, Lāzertehnololoģiju un metālapstrādes laboratoriju.
G. Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centra laboratorijās skolēni uzzināja,
ar kādām ierīcēm strādā DU pētnieki, kādas ir elektronmikroskopu izmantošanas iespējas. Skolēni guva priekšstatu par zinātnieku darbu, guva
atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem un uzzināja, kādas profesijas var apgūt Daugavpils Universitātē.
Projekts īstenots Fizikas gada ietvaros ar Preiļu novada domes finansiālu atbalstu. Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada decembris – 2019.
gada maijs.
L. Jonāne
Fizikas un matemātikas katedras docente

Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus

Preiļu novada Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus
2019./2020. mācību gadam sekojošās programmās:
• klavieru spēle, vijoles spēle, vokālā mūzika – kora klase – apmācību ilgums 8 gadi,
• akordeona spēle, pūšaminstrumentu spēle – apmācību ilgums 6 gadi,
• vizuāli plastiskā māksla – apmācību ilgums 7 gadi.
Uzņemšanas pārbaudījumi notiks 27. maijā plkst. 18.00
un 3. jūnijā plkst. 18.00. Skolas adrese – Raiņa bulvāris 26,
Preiļi, tālrunis saziņai – 65322542.

Godināti Preiļu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu laureāti un viņu pedagogi

16. maijā Preiļu Kultūras namā norisinājās
Preiļu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu laureātu un viņu pedagogu apbalvošanas
svinīgais pasākums, kura laikā tika godināti un
prēmēti mūsu novada 83 talantīgākie un mērķtiecīgākie audzēkņi un 42 viņu pedagogi par gūtajiem
augstajiem sasniegumiem šajā mācību gadā.
Svinīgo sarīkojumu ar uzrunām atklāja Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu
novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.
Pasākumu kuplināja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopas «Rūtoj», Preiļu 1. pamatskolas
deju kopas «Dancari», Preiļu 2. vidusskolas deju kopas
«Asorti», Salas pamatskolas folkloras kopas «Dzeipureņš» un Pelēču pamatskolas solistes Anastasijas
Utinānes sagatavotie priekšnesumi.
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo
skolu un metodiskā darba speciāliste Skaidrīte Ūzuliņa
pavēstīja: «Šajā mācību gadā uzdrīkstējās pieņemt
izaicinājumu startēt kopumā 23 starpnovadu valsts
mācību priekšmetu olimpiādēs 426 novada audzēkņi.
Pedagogu atbalstītie un sagatavotie Preiļu novada
audzēkņi valsts mācību priekšmetu olimpiāžu starpnovadu (starp Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu
novadu izglītības iestāžu audzēkņiem) posmā ir guvuši
izcilus panākumus – 61 pirmo vietu, 69 otrās vietas,
77 trešās vietas un 45 atzinības.»
Uzrādot izcilus rezultātus valsts mācību priekšmetu olimpiāžu starpnovadu posmā, vislabākie no vislabākajiem Latvijas skolēniem saņēma uzaicinājumus
startēt mācību priekšmetu olimpiāžu valsts posmā jeb
3. kārtā. No Preiļu novada uzaicinājumu piedalīties
mācību priekšmetu olimpiāžu valsts posmā saņēmuši
un piedalījušies sekojoši novada izglītības iestāžu
audzēkņi: latviešu valodas (mazākumtautību izglītības
programma) olimpiādē Preiļu 2. vidusskolas audzēknis
Dāniels Kitovs (skolotāja Rita Lazda), latviešu valodas
olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
audzēknis Sandis Mauriņš (skolotāja Silvija Kivko),
ekonomikas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Arvils Prikulis (skolotāja Zenta
Juranča), matemātikas olimpiādē Salas pamatskolas
audzēkne Sabīne Vaivode (skolotāja Valentīna Madalāne), matemātikas olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas audzēkne Ieva Poplavska (skolotāja

Katrīna Madžule), matemātikas olimpiādē Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Darina Luriņa (skolotāja Ineta Ivanova), ķīmijas olimpiādē Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Jadviga Mežniece
(skolotāja Valentīna Pastare), ķīmijas olimpiādē Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Anastasija
Dementjeva (skolotāja Valentīna Pastare), ķīmijas
olimpiādē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
audzēknis Sandis Mauriņš (skolotāja Valentīna
Pastare), mūzikas olimpiādē 1. un 2. vietu reģionā
attiecīgi ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
audzēknes Anastasija Dementjeva un Evita Saleniece,
jaunietes sagatavoja skolotāja Ilze Rožinska.
Pierādot, ka preilieši sevi var ieskaitīt Latvijas
talantīgāko, neatlaidīgāko, mērķtiecīgāko skolēnu
pulkam, tika izcīnītas vairākas godalgotās vietas valsts
līmenī: 3. vietu ķīmijas olimpiādes valsts posmā izcīnīja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis
Matīss Sondars (skolotāja Valentīna Pastare), atzinību
vēstures olimpiādes valsts posmā ieguva Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Anete Haritonova
(skolotāja Ināra Krusta), atzinību ģeogrāfijas olimpiādes valsts posmā ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas audzēknis Egons Rebainis (skolotāja Vija
Caune), atzinību mūzikas olimpiādes valsts posmā
ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne
Nadīna Stella Ivdre (skolotāja Ilze Rožinska).
Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 2. pakāpes
diplomus Latgales reģionā un uzaicinājumus piedalīties valsts posmā saņēma Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas audzēknes Ilze Borbale (skolotāja Iluta
Kotāne) un Anastasija Dementjeva (skolotāja Ilze
Čamane), 3. pakāpes diplomus saņēma Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Darina Luriņa
(skolotāja Mārīte Lisova) un Preiļu 2. vidusskolas
audzēkne Ksenija Zabalujeva (skolotāja Anda Mihailova).
Preiļu novada pašvaldība lepojas ar audzēkņu uzrādītajiem sasniegumiem un izsaka pateicību skolēnu
vecākiem un skolotājiem par atbalstu un motivēšanu
jauniešus iegūt kvalitatīvas zināšanas un attīstīt savas
spējas!
Novēlam turpināt tiekties pēc zināšanām, ļauties
iedvesmai un būt centīgiem!
Jolanta Upeniece

Pelēču pamatskolas pieredze Horvātijā

Erasmus+ projekta «Healthier Breakfasts, Wiser Minds»
(Veselīgas brokastis, gudrāki prāti) ietvaros jau gadu Pelēču pamatskolas skolēni aktīvi darbojas gan
skolā, gan arī ārpus tās. Skolēni
apgūst veselīga uztura pamatprincipus, gatavo uzturvielām
bagātus ēdienus, kā arī popularizē iegūtās zināšanas. Skolēni
regulāri izmanto iespēju paplašināt savus zināšanu apvāršņus,
izkāpjot no ierastās komforta
zonas un pārbaudot savas spējas
dažāda veida aktivitātēs.
Projekta vadītāja, Pelēču pamatskolas skolotāja Jolanta Macenko
pastāstīja, ka skola īsteno projektu
sadarbībā ar 4 dažādu Eiropas valstu
partneriem – Spāniju, Horvātiju,
Poliju un Portugāli. Šajā mācību
gadā skolēni ar entuziasmu piedalījās mācību braucienā uz Poliju,
savukārt no 13. līdz 17. maijam
6 skolēniem – Ilvai, Dagnijai, Va-
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lentīnai, Jānim, Markusam un
Amandai, kā arī 2 skolotājiem –
Jolantai Macenko un Marijai Zīmelei tika dota iespēja pārbaudīt
savas prasmes un spējas mācību
brauciena laikā uz Horvātiju, kur
tika noslēgts pirmais projekta gads,
izanalizējot paveikto, kā arī sastādot plānus un izvirzot jaunus mērķus nākamajām tikšanās reizēm

Portugālē, Spānijā un Latvijā.
Kopumā ņemot, skolēni ir ieguvuši ļoti daudz – jaunus iespaidus, komunikācijas prasmes svešvalodā, labus draugus no citām valstīm, plašāku redzesloku, izpratni
par to, kas notiek aiz mūsu valsts
robežām, daudz pozitīvu iespaidu
un vēlēšanos turpināt darbošanos
projektā.

Preiļu novada VÇSTIS
Noskaidroti Latgales atklātā individuālā
čempionāta galda tenisā uzvarētāji

SPORTS

V60+ grupā sudraba godalgu izcīnīja Leonīds Valdonis, bet
Feoktistam Pušņakovam bronzas godalga V65+ grupā. S45+
grupā mūsu dāmas Iveta Belousova un Žanete Beča ierindojās attiecīgi 5. un 7. vietās. 5 km distancē 5.vietu S35+
grupā izcīnīja Natālija Krupina.

Franciska Liniņa pārstāv Latviju
treniņnometnē Luksemburgā

5. maijā noslēdzās 2019. gada Latgales atklātais individuālais čempionāts galda tenisā, kas sportistus pulcēja Preiļu
Bērnu un jauniešu sporta skolas zālē. Sacensību galvenais
tiesnesis Voldemārs Limans pastāstīja, ka sacensībās piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām un arī no kaimiņu valsts Lietuvas.
Noslēdzošajā trešajā kārtā tika atklāti un godināti turnīra
laureāti. Čempionāta kopvērtējumā godalgoto 1. vietu izcīnīja
Deniss Vasiļjevs (Rēzekne), aiz sevis atstājot preiliešus –
trenera Anatolija Isajeva audzēkni Aleksandru Pahomovu
un Aināru Mūrnieku. Sieviešu konkurencē labākā izrādījās
Almina Saibutyte no Lietuvas, 2. vietu ieguva daugavpiliete
Vera Gurtajute un 3. pozīcijā – rēzekniete Linda Laduse.
40-50 – gadīgo grupā 1. vietu izcīnīja lietuvietis Arunas
Petruskevičius, 2. vietā – Edgars Pikšteins no Aizkraukles,
trešais spēcīgākais – Vladimirs Laduss (Rēzekne).
50-60 gadu vecuma grupā 1. vietu ieguva Mindaugas
Šedys no Lietuvas, 2. vieta – daugavpilietis Jurijs Šmagra,
trešajā pozīcijā ierindojās Aivars Kokins no Jēkabpils.
60 un vecāki grupā 1. vietu čempionātā ieguva rēzeknietis
Andrejs Rešetņikovs, 2. vietu izcīnīja Algirdas Šukys
(Lietuva), trešajā vietā – Viktors Martinovs no Preiļiem.

Preiliešiem kārtējie panākumi galda tenisā

12. maijā Saldus Sporta kompleksa sporta zālē norisinājās
noslēdzošais posms Latvijas Republikas 2018. – 2019. gadu
sezonas čempionātā galda tenisā.
Preiļu novada galda tenisa menedžeris Voldemārs Limans
informēja, ka šajā sezonā piedalījies rekordliels dalībnieku
skaits – vīriešu sešas līgas pulcējušas kopā 48 komandas un
sieviešu līga sacensībām apvienojusi 7 komandas. Mērojoties
spēkiem starp labākajiem Latvijas galda tenisa spēles lietpratējiem, augstus rezultātus ir uzrādījuši Preiļu galda tenisisti.
Pēc veiksmīgi aizvadītiem diviem apļiem, Preiļu
komanda pusfinālā ar rezultātu 4:3 pārspēja spēcīgo komandu
«GTK Namejs-Baltais», savukārt finālā ar rezultātu 4:1 uzvarēja komandu «Zelta Veterāni», tādējādi nodrošinot čempionātā sev augsto 1. vietu 1. līgā, kas pēc reitingiem ir otrā
spēcīgākā līga vīriešu konkurencē. Komandas sastāvā spēlēja
Ainārs Mūrnieks, Deniss Vasiļjevs, Aleksandrs Pahomovs
un Raimonds Mūrnieks.
Sieviešu līgā, pārstāvot spēcīgo komandu «GTK NamejsRTU», čempionātā startēja preiliete Diāna Afanasjeva.
Jauniete kopā ar savām komandas biedrēm čempionātā
ieguva bronzas medaļu.

Pavasara krosā startē veterāni

Luksemburgā nedēļas garumā norisinājās projekta
«Eirotalants» aktivitātes – treniņnometne un turnīrs jaunajiem
galda tenisa sportistiem, kurā piedalījās dalībnieki no 15
valstīm. Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas galda tenisa
treneris Anatolijs Isajevs, kurš vadīja Latvijas sportistu delegāciju, pastāstīja, ka no Latvijas treniņnomentnē piedalījās
tikai preiliete Franciska Liniņa, kuru vienīgo no jaunajiem
galda tenisistiem uz Luksemburgu izvirzīja Latvijas Galda
tenisa federācijas pārstāvji. Mūsu galda tenisiste gan bija
gadu jaunāka par pārējām treniņnometnes dalībniecēm,
tomēr, spēkojoties ar citu valstu pārstāvēm, godam aizstāvēja
Latvijas vārdu. Noslēguma turnīrā gūstot trīs zaudējumus,
Franciska izrādījās pārāka par sportistēm no Izraēlas un
Baltkrievijas.
Galvenais treniņnometnes treneris Čens Bins (Chen Bin)
atzina, ka Franciska Liniņa ir labi apguvusi galda tenisa tehniku, tagad tikai jāstrādā un jāgūst lielāka pieredze starptautiskās sacensībās, lai varētu attīstīt savu meistarību.

Latvijas 2019. gada jauniešu
komandu čempionātā uzvaras gūst
Preiļu galda tenisisti

20. aprīlī Birzgales pamatskolas sporta zālē norisinājās
Latvijas Republikas 2019. gada komandu čempionāts jauniešiem (2001.–2003. gadā un 2006. – 2007. gadā dzimušiem) – zēniem un meitenēm. Preiļu novadu čempionātā
pārstāvēja trīs komandas, plūcot uzvaras laurus un parādot
augstus rezultātus galda tenisā.
Meitenēm 2001.-2003. gadā dzimušo grupā augsto rezultātu un 1. vietu izcīnīja Preiļu Bērnu un jauniešu sporta
skolas (Preiļu BJSS) komanda. Komandas sastāvā startēja
Diāna Afanasjeva un jēkabpiliete Valērija Naumova, kura
jau ilgāku laiku trenējas Preiļos pie Anatolija Isajeva.
Preiļu BJSS meitenes uzvaras laurus plūca arī 2006. –
2007. gadā dzimušo grupā. Jaunākās grupas meiteņu
komandas sastāvā startēja Franciska Liniņa un Nellija
Afanasjeva.
Zēnu komanda – Aleksandrs Pahomovs un Romāns
Streļčuks – čempionātā ierindojās 2. vietā.

Aizritējušas MTB sacensības

11. maijā Jēkabpilī notika LSVS 56. pašvaldību sporta
spēļu finālsacensības pavasara krosā, kur Preiļu novadu pārstāvēja pieci seniori.
Distances garumā no 1 km līdz 8 km pulcēja dalībniekus
vecumā no 35 līdz 80 gadiem no visas Latvijas. 3 km distancē
uz starta stājās četri Preiļu novada fizisko aktivitāšu cienītāji.

Sacensības parka celiņos 500 m un 1 km distancēs uzsāka
bērni 4-5 un 6–7-gadīgo vecuma grupās bez laika kontroles.
Kā balva katram censonim par cīņassparu un atdevi distancē – saldā šokolāde no «Ādamustobys», par ko parūpējās
Juris Vucāns. Uz starta savos koridoros pulcējas arī pārējie
150 dalībnieki – 37 km, 22 km, 15 km un 8 km distancēs.
Kuplāko dalībnieku skaitu pulcēja 22 km distance.
Vislielāko interesi skatītājos izsauca spēkošanās distancēs, kur notika cīņas par 1.-6. vietām absolūtajā vērtējumā
vīriešiem (37 km) un 22 km sievietēm. Šoreiz absolūti ātrā-
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2019. gada maijs
kais distancē bija Raimonds Brics no Pļaviņām. Tālāk sekoja
daugavpiliešu pāris Aleksandrs Zilis (Zilis team) un Dmitrijs
Andrejevs (TK Sniegpulkstenīte). Taktiskā cīņa par augstāku
vietu starp Gintu Grīnbergu (Selonija) un Renāru Valdoni
(LiVelo/Zelta Zeme) noslēdzās par labu pirmajam, bet sešnieku noslēdza Artis Ludboržs (Rēzekne Revelo). Dāmām
pirmā mērķa līniju šķērsoja daugavpiliete Vija Frīda (TK
Sniegpulkstenīte), aiz sevis atstājot dobelnieci Anniju
Pušņakovu. Trešajā pozīcijā Evita Bauska (Selonija), bet
ceturtajā pozīcijā pamanījās iebraukt Lietuvas veterāne
Viktorija Barinova (Visagino NOVEL), tālāk universālā
Ļubova Pavļukova (SK Sportas) un sešnieku noslēdza mājiniece Iveta Žihare.
Preiļu novada vērtējumā uzvaras lauri Renāram Valdonim
un Ivetai Žiharei. Uz goda pjedestāla 2. pakāpiena kāpa
Rihards Spīķis un Anita Vilcāne, bet trijnieku noslēdz Martins
Mironovs un debitante šajā jomā Dita Pīķe.
Pie garšīgajām Agritas Zīmeles sarūpētajām balvām no
SIA «Primo KK» tika uzvarētāji komandu vērtējumā –
LiVelo/Zelta Zeme/Jaunība un pieredze, 2. vietas ieguvēji –
Zilis team+SK Sportas, bet trešie – Selonijas velobraucēji.
Balva no SIA «Primo KK» saliedētajam Valsts Policijas
kolektīvam un plus vēl balva no SIA «Dēkaiņi» – vienas
dienas ceļojums ar laivām.
Patīkami bija vērot, ka MTB riteņbraukšana ir populāra
daudzās ģimenēs, kuras te tika arī kupli pārstāvētas –
Pušņakovi, Šķēpi, Melušķāni, Kliederi, Maļinas, Ziļi, Frīdi
un te vēl varētu minēt daudzus. Paldies tienešiem, Valsts un
Pašvaldības policijai, ZS 35.NBN, Jānim Ziedam-Ziediņam
un visiem, kuri pielika roku, lai mums šī velo diena izdotos!

Galda tenisa sportisti piedalās
turnīrā Azerbaidžānā

No 2. maija līdz 3. maijam Latvijas jaunie galda tenisisti
Franciska Liniņa (Preiļi), Nellija Afanasjeva (Preiļi), Kirils
Terentjevs, Artūrs Spalis un Preiļu Bērnu un jauniešu sporta
skolas treneris Anatolijs Isajevs sadarbības projekta ietvaros
piedalījās starptautiskā jaunatnes turnīrā Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku Sporta pilī.
Patiesu gandarījumu pauda Anatolijs Isajevs, pavēstot,
ka preiliete Franciska Liniņa no 16 savas grupas sportistēm
turnīrā ierindojās 6. vietā.
Turnīrs bija organizēts Azerbaidžānas un piecu sadarbības
valstu – Irānas, Turcijas, Krievijas, Gruzijas un Latvijas –
jaunajiem sportistiem. Katru valsti pārstāvēja 2-4 galda tenisisti. Jaunākajā grupā (2008. gadā dzimušie un jaunāki) par
uzvaru turnīrā sacentās 16 zēni un 16 meitenes. 2004. gadā
dzimušo grupā piedalījās 24 dalībnieki.

Preiliešiem augsti rezultāti
Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensībās galda tenisā

18. maijā Salaspils Sporta Namā norisinājās Latvijas
2018./2019. gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību IV posms. Sacensībās piedalījās 2007. gadā dzimušie un jaunāki zēni un meitenes, kā arī 2001. g. – 2006.
gadā dzimušie zēni un meitenes.
Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas treneris Anatolijs
Isajevs informēja, ka pēdējā – 4. kārtā – vecākajā grupā meitenēm uzvaras laurus plūca Diāna Afanasjeva, iegūstot
1. vietu arī visu posmu kopvērtējumā.
Labu rezultātu jaunākajā grupā parādīja Franciska Liniņa,
kura šajā posmā izcīnīja 1. vietu, kopvērtējumā STIGA
izcīņas sacensībās ierindojoties 2. vietā.
Starp 2001. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem
Aleksandrs Pahomovs – 5. vietā, Romānam Streļčukam –
6. vieta sacensībās.
Preiļu jaunie sportisti jau gatavojas nākamajām sacensībām. 26. maijā notiks Latvijas 2019. gada jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā minikadetu («D») grupā (2008. gadā
dzimušie un jaunāki). Drīz pēc tam - līdz 6. jūnijam jāpiesaka
valsts komandas sastāvs Eiropas čempionātam minikadetu
grupā, kas notiks Strasbūrā. Anatolijs Isajevs cer, ka komandā
būs arī kāds no Preiļu jaunajiem sportistiem.
Informāciju sagatavoja Maija Paegle, Jolanta Upeniece
un Leonīds Valdonis

2019. gada maijs

Preiļu novada VÇSTIS

Aicinām uz bezmaksas sporta nodarbībām Preiļu novadā

Nūjošana ar fizioterapeitu Preiļos 3., 5., 10., 12., 17., 19., 26. un 28. jūnijā:
1. grupa – plkst. 16.00–17.00 pie Preiļu estrādes,
2. grupa – plkst. 17.00– 18.00 pie Preiļu estrādes.
Vingrošana ar fizioterapeitu Ārdavā 3., 6., 10., 13., 17., 20., 25. un 27. jūnijā Ārdavas Tautas namā
plkst. 17:00-19:00.
Uz sporta nodarbībām notiek dalībnieku reģistrācija. Sīkāka informācija SIA «Preiļu slimnīca»
Rehabilitācijas nodaļā, tālrunis 65037748.
Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta 9.2.4 specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2
pasākuma projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei» ietvaros.

Mākslinieku plenēru darbu izstāde

Līdz 25. jūnijam Preiļu kultūras nama izstāžu zālē (Raiņa bulvārī 28, 2. stāvā) aplūkojama
Jāzepa Pīgožņa vārdā nosaukto plenēru darbu izstāde no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja krājuma.
Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktie profesionālu mākslinieku plenēri Preiļos tiek organizēti kopš
2015. gada rudens. Tos organizē Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, finansiāli atbalsta Preiļu
novada dome.
Ideja par Jāzepa Pīgožņa vārdā nosaukto mākslinieku plenēru organizēšanu Preiļos dzima reizē ar
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā iedibināšanu. Mākslinieki Preiļos ierodas septembrī,
Jāzepa Pīgožņa dzimšanas dienas (15. septembris) nedēļā. Plenērs apvieno dažādu paaudžu māksliniekus no visiem Latvijas novadiem. Dalība plenērā ir kļuvusi par goda lietu ainavistiem,
jo dalībnieku skaits ir ierobežots. Četru gadu laikā plenērā Preiļos piedalījušies
37 mākslinieki, kopumā muzeja mākslas kolekcijai dāvinot 63 darbus
18 000 EUR vērtībā. Plenēra noslēguma pasākums un darbu izstādes
atklāšana notiek Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā
pasniegšanas ceremonijas dienā.

Preiļos atklāta Metāla mākslas galerija

4. maijā Preiļos, A. Upīša ielā
20, apmeklētājiem durvis vēra
unikāls tūrisma objekts – Metāla
mākslas galerija «Nester Custom». Kupli apmeklētā galerijas
atklāšanas ceremonijā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, iestāžu
un uzņēmumu pārstāvji, pilsētas
un novada iedzīvotāji, aptuveni
200 motociklistu no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Polijas un
Vācijas valstīm, kā arī jauno
mākslinieku atbalstītāji, talanta cienītāji un draugi.
Svinīgo lenti pārgrieza mākslas
galerijas īpašnieki – Aleksandrs
un Alīna Nesterjuki, pēc tam sekoja
apsveikuma uzrunas, kurās māksliniekiem tika novēlēti radoši
panākumi un veiksme ideju realizēšanā arī turpmāk.

Vieta

Preiļu pilsēta

Atklājot pasākumu, uzņēmuma
«Nester Custom» vadītājs Aleksandrs Nesterjuks savā uzrunā atzina, ka ir grūti savaldīt emocijas,
bet sajūtas atklāšanā ir patīkamas:
«Šī ir kulminācija un tagad mūsu
durvis ir atvērtas katram. Es pats
veidoju skulptūras. Tas ir mūsu
dzīves atspulgs, paralēlā pasaule
no metāla», viņš uzsvēra.
Galerijas atklāšanas pasākumā
apmeklētājiem bija iespēja vienuviet sagaidīt motociklistus, kuri
Preiļos bija ieradušies moto sezonas atkāšanas ietvaros, savukārt
turpinājumā pasākuma apmeklētāji vēroja motocikla «Narushenie»
prezentāciju, baudīja dueta «Santehniķi», kas muzicē uz santehnikas caurulēm, muzikālo šovu, kā
arī piedalījās dažādās atrakcijās

un aktivitātēs galerijas pagalmā.
Moto & Metal NESTER CUSTOM galerija ir Nesterjuku ģimenes un viņu komandas kopdarba
rezultāts. Galerijas izstāžu zālēs ir
eksponēti restaurēti vai pilnībā no
jauna uzbūvēti motocikli un no
vecu motociklu un automašīnu
detaļām veidotas skulptūras un
interjera priekšmeti. Industriālā
dizaina galerijas interjeru izveidoja
radošā komanda no «NESTER
CUSTOM visual service».
Jaunajā tūrisma objektā var
nesteidzīgi uzspēlēt metāla šahu
vai, iekārtojoties stilizētajā kafejnīcā, nobaudīt kafiju kopā ar uz
vietas veidoto šokolādi zobratu,
uzgriežņu vai aizdedzes sveču formā. Galerijas dizaina veikalā var
iegādāties autora radītos interjera
priekšmetus, kā arī apģērbus, suvenīrus un rotaslietas, ko radījusi
dizainere Alina Nesterjuka.
Galerijā ikvienam būs iespēja
tieši iepazīties ar darbnīcas pakalpojumiem un iespējām dizaina
jomā, reklāmas produktu ražošanā,
ārējā un interjera dizainā, tai skaitā
arī ar darbnīcas pamata darbības
sfērām – metālapstrādi, krāsošanu,
pulēšanu, restaurāciju un automoto aplīmēšanu.
Galerija apmeklētājus pieņem ik dienu no plkst. 10.00 līdz
plkst. 19.00. Plašāka informācija
par muzeju atrodama: https://www.
nester-custom.com/?lang=lv
Jolanta Upeniece

Kapusvētki Preiļu novada kapsētās
Kapsēta

Preiļu jaunie kapi
Preiļu pilsētas kapi
Preiļu vecie kapi
Preiļu pagasts
Rībuļu kapi
Ivdrīšu kapi
Pupāju kapi
Seiļu kapi
Šoldru kapi
Dzeņu kapi
Aizkalnes pagasts Jasmuižas kapi
Bleidenes kapi
Gāgu kapi
Daugaviešu kapi
Raipoles kapi

Datums Laiks
3.08.
4.08.
18.08.
22.06.
13.07.
14.07.
13.07.
10.08.
11.08.
1.06.
1.06.
8.06.
22.06.
23.06.

14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Pelēču pagasts

Saunas pagasts

Pelēču kapi
Gornijašu kapi
Bramaņu kapi
Džeriņu kapi
Solkas kapi
Vecumu kapi
Krasnogorkas kapi
Jakušu kapi
Aizupiešu kapi
Betišķu kapi
Pauniņu kapi
Prīkuļu kapi
Skuteļu kapi
Smelteru kapi
Orīšu kapi
Anspoku kapi
Lakausku kapi

8.06.
8.06.
8.06.
15.06.
2.06.
20.07.
20.07.
14.06.
8.06.
13.07.
6.07.
2.07.
27.07.
6.07.
6.07.
3.08.
20.07.
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12:00
13:00
14:00
12:00
14:00
12:00
13:00
08:00
13:00
11:00
15:00
15:00
11:00
11:00
13:00
15:00
15:00

Seminārs ražošanas efektivitātes
kāpināšanai biškopības saimniecībās
31. maijā plkst. 10.00
LLKC Preiļu konsultāciju birojā
(Raiņa bulvāris 21b, Preiļi)
notiks seminārs biškopjiem.

Programmā: varrozes apkarošana
biškopības saimniecībās, vaska pārstrāde
un maiņa.
Lektori: Guntars Melnis, Ivars Geiba.

Zāļu dienas tirgus Preiļos

22. jūnijā plkst. 9.00 – 13.00 Preiļos, laukumā Raiņa bulvāris
19, Zāļu dienas tirgus.
Aicinām pieteikt dalību tirdzniecībai siera sējējus, alus darītājus,
zāļu sievas, amatniekus un zemniekus.
Tirgu rīko Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu
novada kultūras centru. Pieteikšanās dalībai tirgū līdz 17. jūnijam.
Sīkākai info tālr. 26636243.
Pieteikuma anketa tirgotājiem www.preili.lv vai www.gadatirgi.lv

Kultūras centra pasākumi jūnijā

v 1. jūnijā Preiļu parka estrādē Vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums:
• plkst. 19.00 – Tautas deju kolektīvu koncerts «Dancot vedu sav’
māsiņu, Vedu dižu, vedu mazu...»,
• plkst. 20.30 – grupas «DUNDURI» koncerts,
• plkst. 22.00 – grupas «TRANZĪTS» koncerts – balle
• DJ MART INC līdz plkst. 03.00
Biļešu cena: iepriekšpārdošanā uz visu pasākumu – EUR 5, pasākuma dienā no plkst. 19.00 līdz 22.00 biļetes cena – EUR 3, no plkst.
22.00 – EUR 4. Izvēloties apmeklēt atsevišķus koncertus, biļešu
cena – EUR 3. Bērniem līdz 12 gadiem ieeja brīva. Senioriem biļetes
cena – EUR 3.
1. un 2. grupas invalīdiem ieeja – bez maksas.
v 7. jūnijā plkst. 21.00 Pelēču KN Jauniešu centra «Četri» jauniešu programmas projekta ietvaros rīkotais deju vakars jauniešiem
v 9. jūnijā plkst. 14.00 Preiļu KN Bērnības svētki – Pasaku
zemē
v 13. jūnijā plkst. 17.30 Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 15. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 16. jūnijā plkst. 15.00 Preiļu KN Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas 9. klašu izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 20. jūnijā plkst. 18.00 Pelēču KN Jauniešu centra «Četri» jauniešu
programmas projekta ietvaros rīkotais ideju vakars pie ugunskura
v 21. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas izlaiduma
svinīgs sarīkojums
v 21. jūnijā plkst. 21.00 Saunas TN atpūtas laukumā Vasaras
saulgriežu ieskandināšanas pasākums «Līgo, Līgo…»
v 22. jūnijā plkst. 9.00 – 13.00 laukumā Raiņa bulvārī 19, Preiļos,
Zāļu dienas tirgus
v 23. jūnijā plkst. 22.00 Preiļu saliņas atjaunotajā estrādē
Jāņuguns iedegšana un lustīga danču nakts ar latgaliešu grupu «Moras
olūts». Ieeja – brīva
v 27. jūnijā plkst. 22.00 Preiļu KN terasē brīvdabas kino seanss.
Anta Aizupe un Āris Matesovičs režisores Alises Zariņas pilnmetrāžas
filmā «Blakus». Ieeja – brīva
v 28. jūnijā plkst. 20.30 Aizkalnes pagasta Jasmuižas parka
estrādē Muzikāli izklaidējošs atpūtas vakars «Dziesmu duelis»
v 29. jūnijā Pelēču KN Pelēču pagasta svētki Pēterdienas
noskaņās «Es piederu vasarai»:
• plkst. 6.00 – Makšķernieku sacensības
• plkst. 11.00 – Sporta spēles
• plkst. 12.00 – 16.00 – Piepūšamās atrakcijas bērniem
• plkst. 13.00 – tikšanās ar veselīga dzīvesveida, dabīgo ārstniecības
līdzekļu un dabīgās kosmētikas piekritēju, nutricioloģi Veltu Popu
• plkst. 18.30 – Svētku zupa
• plkst. 19.00 – Svētku concerts. Piedalās: Pelēču KN pašdarbības
kolektīvi, īpašie viesi – Māsas Legzdiņas,
• svētku izskaņā – nakts balle kopā ar Oskaru.
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

