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Nosaukti «Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā» šī gada nominanti

Jāzepa dienā, 19. martā, Rīgas Svētā Pētera baznīcā
tika atklāta piektā izstāde «Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas
ainavu glezniecībā». Šogad balvai 195 mākslinieki bija
iesnieguši 359 mākslas darbus, no tiem žūrija izraudzījusi
88 autoru 110 darbus, kas apskatāmi izstādē. Eksponētie
darbi jau tradicionāli ir atspoguļoti arī izstādes katalogā.
Izstādes atklāšanu ar skanīgām dziesmām bagātināja Preiļu
novada skolotāju koris «Latgale».
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā žūrijas
komisija 2019. gada galvenajai balvai nominējusi Agru Ritiņu
(«Tur plūst pilsēta»), Albertu Pauliņu («L. van Bēthovens»),
Krišjāni Beļavski («Alus dīķis»), Nukzaru Paksadzi
(«Pārmaiņu vējš»), Ilzi Mucenieci-Adamaiti («Sudrabojums»),
Patrīciju Brekti («Gaujas tilts») un Uldi Zuteru («Pa ceļam,
ziema»). Visi nominanti saņēma uzaicinājumu piedalīties piektajā Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktajā mākslas plenērā Preiļos,
kas šogad notiks no 9. līdz 13. septembrim.
Iesniegtos darbus vērtēja žūrijas priekšsēdētājs, mākslinieks
Jānis Plivda, galvenās balvas laureāts 2018. gadā, Mākslas
akadēmijas Latgales filiāles vadītāja Ilma Šteinberga, Preiļu
Pēterim Postažam piešķirto medaļu saņem mākslinieka vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju un izstāžu
mazmeitas līgavainis Alberts Jēkabsons
kuratore Silvija Berezovska, Leontīne Pīgozne un māksli-

Lielais Pavasara tirgus Preiļos

Lielais Pavasara tirgus Preiļos notiks 27. aprīlī
Raiņa bulvārī no pulksten 8.00 līdz 14.00.
Tirgotājiem informācija par pieteikšanos www.preili.lv
vai www.gadatirgi.lv.

Aicinām pieteikties
skolēnu nodarbinātības pasākumiem
Preiļu novadā

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

Uzsākta Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skolas stadiona pārbūve

Lai uzlabotu sporta infrastruktūru pilsētā un nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu vidi treniņiem un sporta sacensībām,
11. martā tika uzsākti 1. kārtas pārbūves darbi Preiļu novada Bērnu
un jauniešu sporta skolas stadionā, Aglonas ielā 24, Preiļos.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vaivods skaidro, ka nozīmīgākās pārmaiņas, kas skars stadionu
būvdarbu 1. kārtā, ir lietus kanalizācijas un elektrotīklu sistēmu izbūve, esošā žoga fragmentāra un stadiona nožogojuma pārbūve, nedzīvojamās ēkas, Sporta ielā 1a, demontāža, mūsdienīga un standartiem atbilstoša gumijas seguma ieklāšana un skrejceļa nožogojuma-barjeras
izbūve. Stadionā tiks izveidoti vieglatlētikas disciplīnu sektori – tāllēkšanai, trīssoļlēkšanai, kārtslēkšanai, augstlēkšanai, lodes grūšanai,
diska, vesera un šķēpa mešanai, šķēršļu skrējieniem. Tāpat paredzēta
elektroniskā tablo un karoga mastu uzstādīšana, kā arī teritorijas labiekārtošana.
Stadiona pārbūves pirmo posmu veic būvniecības uzņēmums
«Buildimpeks», kas ir specializējies sporta infrastruktūras būvju izbūvē.
Līguma cena par darbu izpildi sastāda 783653,64 eiro (ar PVN).
Būvdarbu realizēšanai nepieciešamo finansējumu sastāda valsts budžeta
dotācija 150 000 eiro apmērā un atlikusī summa, kas šajā gadījumā ir
633 653,64 eiro, ir pašvaldības līdzfinansējums.
Plānots, ka modernizētais stadions, kurā fizisko sagatavotību ikdienā
aktīvi uzlabo izglītības iestāžu audzēkņi, iedzīvotāji un sportisti, būs
apmeklētājiem atkal atvērts jūnija mēneša izskaņā.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka šobrīd būvprojektā nepiederošām personām atrasties ir aizliegts. Aicinām iedzīvotājus sporta aktivitātēm
izmantot citas pilsētā pieejamās atklātās sporta bāzes.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

nieki – Jānis Anmanis, Jānis Strupulis un Agnija Ģērmane.
Preiļu novada domes simpātiju balva šogad tika pasniegta
Jānim Ziņģītim, savukārt Rīgas domes simpātiju balvu un
iespēju rīkot savu darbu izstādi Rīgas Sv. Pētera baznīcā ieguva
mākslinieču apvienība V.I.V.A., kurā darbojas Vēsma Ušpele,
Ilze Griezāne, Vija Stupāne un Agra Ritiņa. Pasākuma laikā
tika nosaukti arī pagājušā gada skatītāju balvas ieguvēji – Rīgā
izstādes apmeklētāji augstāko novērtējumu bija devuši Rolanda
Krišjāņa darbam «Sarma», savukārt Preiļos – Alisei Mediņai
par darbu «Ovāls».
Šogad Preiļu novada pašvaldība nolēma sagādāt pārsteigumu izcilajam ainavistam Pēterim Postažam, ar kuru Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejam ir veiksmīga sadarbība
nu jau 2 gadus, piešķirot medaļu par mūža ieguldījumu ainavu
glezniecībā.
Līdz 21. aprīlim izstāde būs apskatāma Sv. Pētera baznīcā,
savukārt 14. septembrī norisināsies izstādes atklāšana Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejā un kļūs zināms 2019.
gada laureāts.
Ilona Vilcāne,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciāliste vēstures jautājumos

Preiļu pilī uzstāda
logus

Janvāra mēnesī Preiļu pils ēkai tika uzstādīts
pirmais demo logs (pils fasādes Dienvidu pusē, pirmajā stāvā). Šobrīd uzmontēti ir jau 19 logi. Logu
rāmju toņa krāsojums no ārpuses ir saglabāts
autentiskais, kura paraugs tika konstatēts pēc veco
logu rāmju izpētes.
Šobrīd nenotiek uzmontēto logu apdare, jo šādi
būvdarbu procesi ir jāveic gada siltajos mēnešos, tomēr
tas netraucē logu montāžai. Pilī ir vairāku veidu un
izmēru logi, kas paildzina gan logu izgatavošanas,
gan montāžas un apdares darbus. Gadījumos, kad ir
kvalitatīvi un pieņemami saglabājušās atsevišķas
aplodas vai logu rāmji, tie tiek saglabāti. Piemēram,
pils tornī ir saglabājušies logu augšējie rāmji, kas tiks
restaurēti. Restaurācija ir arhitektūras pieminekļa vai
tā daļu, kas laika gaitā mainījušās vai ir sabojātas,
atjaunošana sākotnējā izskatā. Restaurācijas metodes
pilnībā balstās uz cieņu pret oriģinālajiem materiāliem,
oriģinālā projekta (ja tāds ir) un autentiskiem dokumentiem. Restaurācija ir nepieciešama, lai paildzinātu
ēkas vai tās daļu mūžu, atgrieztu tai sākotnējo senatnīgo izskatu, vienlaikus saglabātu kultūrvēsturisko
mantojumu un seno lietu, detaļu 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.
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.
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. 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.
S. Čingule-Vinogradova, projekta koordinatore

Saruna ar uzņēmēju, kura atgriezusies Preiļos

Aprīlī uzņēmēji tiek aicināti uz tikšanos ar Olgu Jermakovu, lai uzklausītu viņas stāstu par iespējām
attīstīt vaļasprieku par savu biznesu.
Tiekamies 9. aprīlī pulksten 15.00 Preiļos, Daugavpils ielā 42-21!
Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243, zvanot Inetai Liepniecei.

2019. gada marts
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Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2019. gada budžets
Pamatbudžeta ieņēmumi

5. martā Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti
apstiprināja pašvaldības budžetu 2019. gadam.
Budžeta ieņēmumi plānoti kopsummā 9 599 003 eiro,
ko veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un
pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un
pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2019. gada
1. janvāri sastādīja 1 853 095 eiro.
Lielākais īpatsvars plānotajos 2019. gada ieņēmumos ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas sastāda 4 551 354 eiro
jeb 47,41% no kopējiem ieņēmumiem un ir par 283 806
eiro jeb 5,53% mazāk nekā 2018. gadā.
Otrā lielākā budžeta ieņēmumu sadaļa ir dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – 2 019 204 eiro
jeb 21,04%, kas ir par 456 835 eiro jeb 3,45% vairāk nekā
2018. gadā.
Trešā lielākā sadaļa ir dažādas mērķdotācijas un dotācijas
no valsts budžeta – 18,98%, kas paredzēta Mūzikas un mākslas skolai, sporta izglītības programmām, brīvpusdienām
1.–4. klašu izglītojamajiem un asistentu pakalpojuma apmaksai. Maksas pakalpojumu ieņēmumi sastāda 4,68%,
nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par zemi – 264 443
eiro, par ēkām un būvēm – 90 670 eiro, par mājokļiem –
42 640 eiro, kas kopā sastāda 4,15%. Plānotie ieņēmumi no
citām pašvaldībām sastāda 240 400 eiro jeb 2,5%, tai skaitā
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un pansionāta «Preiļi» sniegtajiem pakalpojumiem.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 50 800 eiro
apmērā, maksas pakalpojumu ieņēmumi – 448 900 eiro
apmērā, bet nenodokļu ieņēmumi 68 572 eiro apmērā paredzēti no valsts un pašvaldības nodevām, naudas sodiem,
sankcijām un citiem ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi

Izglītībai 2019. gada pamatbudžetā paredzēti 5 120 060
eiro. Pirmsskolas izglītības iestādes finansēšanai plānoti 810
720 eiro, pamatizglītībai un vispārējai izglītībai – 2 158 482
eiro.
2019. gada novada budžetā ir plānots nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 5.–9.klašu skolēniem, 50% izdevumu segšanu ēdināšanai 10.–12. klašu skolēniem. Savukārt no valsts
budžeta plānots saņemt dotāciju 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai.
Tāpat kā iepriekšējos gados, ir plānots segt ceļa izdevumus skolēniem un skolotājiem, finansējums novada talantīgāko un aktīvāko audzēkņu un pedagogu atbalstam – olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai,
Ziemassvētku dāvanu iegādei.
Jau trešo gadu novada dome plāno līdzekļus pašvaldības
stipendijām augstskolu studentiem, līdzekļi paredzēti arī
norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem.
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai,
kā arī teritorijas attīstības izdevumiem 2019. gadā plānots
izlietot 2 065 216 eiro. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido
dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā, izdevumi ielu apgaismošanai,
novada attīstības objektu un infrastruktūras jauno projektu

Pamatbudžeta ieņēmumi

ekspertīžu veikšanai, būvdarbu un pakalpojumu veikšanai,
novada teritorijas ikdienas apsaimniekošanas izdevumiem
un dažādu investīciju projektu realizācijai.
Tāpat tiek plānoti pašvaldību investīciju projekti, kuriem
nepieciešams ņemt aizdevumus Valsts kasē ar līdzfinansējuma nodrošinājumu 25% apmērā. Kopējā pašvaldību investīciju projektu kopsumma sastāda 1 002 353 eiro, līdzfinansējums projektiem ieplānots 250 588 eiro.
Sociālajai aizsardzībai 2019. gadā paredzēts finansējums 1 134 467 eiro apmērā. No sociālās nodrošināšanas
līdzekļiem tiek finansēta Labklājības pārvaldes, pansionāta
«Preiļi», Krīzes centrs, Dienas aprūpes centrs un pakalpojumu centrs «Līči» darbība. Budžetā ietverts atbalsts dažādiem sociālās aizsardzības pakalpojumiem un aktivitātēm:
pensionāru, invalīdu, un dažādu biedrību pasākumiem, bērnu
vasaras nometņu rīkošanai, Ziemassvētku dāvanu iegādei
bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes. Plānoti izdevumi
arī savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem.
Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Piešķirtās sociālās palīdzības apjoms
ir nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija novadā joprojām ir
samērā smaga – trūkst darba vietu, pastāv zināmas problēmas
lauksaimniecības produkcijas realizēšanā un samaksas
saņemšanā. 2019. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus
iepriekšējos sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, un no
šī gada nācis klāt pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Preiļu novada skolas
un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā. Pabalstu nodrošināšanai budžetā plānoti 275 999 eiro. Pašvaldība sniedz
finansiālo atbalstu arī iedzīvotājiem ārkārtas situācijās.
Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti
167 153 eiro, kas paredzēti donoru kustības finansējumam,
fizioterapeita pakalpojumu nodrošināšanai novada izglītības
iestādēs, finansējums biedrības «Sarkanais Krusts» Preiļu
komitejai, ieguldījums SIA «Preiļu slimnīca» pamatkapitālā
– 135 509 eiro, LEADER projekta līdzfinansējums slimnīcas
āra teritorijas labiekārtošanai un finansējums feldšeru–vecmāšu punktiem.
Lai attīstītu kultūras infrastruktūru un nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī
kultūras pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, veicinātu
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iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, atpūtas un kultūras
nozarei pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 917 660 eiro.
Līdzekļi ieplānoti Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja, Preiļu novada kultūras centra, Preiļu novada galvenās bibliotēkas, jauniešu centra «Četri» darbības nodrošināšanai, Preiļu muižas kompleksa attīstības un labiekārtošanas darbībai, valsts dotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju
atalgojumam un dažādiem projektiem kultūras jomā.
Vispārējiem valdības dienestiem budžetā ieplānoti
līdzekļi 1 652 309 eiro apmērā. Finansējums paredzēts
pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un
klientu apkalpošanai: domei un pagastu pārvaldēm, aizņēmumu un procentu maksājumiem Valsts kasei, deputātu un
komisiju izdevumiem, dzimtsarakstu nodaļai, būvvaldei,
iedzīvotāju informēšanai, reprezentatīvajiem izdevumiem
un aizdevumu atmaksai.
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido
Preiļu novada Pašvaldības policijas un bāriņtiesas funkciju
nodrošināšana, kas sastāda 126 757 eiro. Sadaļā «Pārējā
ekonomiskā darbība» ieplānoti līdzekļi 267 476 eiro apmērā, kas paredzēti nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, sabiedriski nozīmīgu projektu atbalstam, nevalstisko
organizāciju projektu līdzfinansējumam, Tūrisma informācijas centra darbības uzturēšanai, skolēnu nodarbinātības
atbalstam vasarā, atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī ekonomiskās darbības atbalstam komercsabiedrībām, saimnieciskā darbības veicējiem un lauksaimniekiem.

Speciālais budžets

Domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības speciālais
budžets 2019. gadam, kas ieņēmumos sastāda 330 768 eiro
un naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 189 124 eiro.
Speciālā budžeta izdevumi sastāda 519 892 eiro. Speciālo
budžetu veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai, ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.
Ar plašāku informāciju par pašvaldības 2018. gada budžetu varat iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu novada VÇSTIS

Darba vizītē Preiļu novadu apmeklē Labklājības
ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs

1. martā darba vizītē Preiļu novadu apmeklēja Labklājības ministrijas parlamentārais
sekretārs Roberts Spručs, kuru
pavadīja Saeimas deputāta Jāņa
Vitenberga palīdze Iveta Ziemele. Dienas gaitā amatpersonas
tikās ar Preiļu novada domes
priekšsēdētāju Marutu Plivdu,
pašvaldības deputāti, SIA «Preiļu
slimnīca» valdes priekšsēdētāju
Ivetu Stari, sociālās jomas jautājumi tika pārrunāti ar Preiļu
novada Labklājības pārvaldes
direktoru Lauri Pastaru un direktora vietniekiem Irēnu Stašulāni un Anitu Gāgu.
Viesiem tika rādīta prezentācija
par pārvaldes un pakalpojumu
izveidi, par piesaistīto finansējumu
pakalpojumu infrastruktūras uzla-

bošanā, budžeta rādītājiem sociālajai aizsardzībai, kā arī aktuālajām
darbībām iestādes publicitātes un
organizācijas kultūras attīstībā.
R.Spučs ļoti atzinīgi novērtēja
redzēto, detalizēti iedziļinoties jautājumos par asistenta pakalpojuma
pilnveidošanu, par aktuālajām darbībām deinstitucionalizācijas pasākumā, kā arī pieskaroties sociālā
darba darbam ar ģimeni un bērniem
aktualitātei. Savu redzējumu parlamentārais sekretārs aicināja paust
arī par pagaidu sabiedrisko darbu
lietderību, par sadarbību ar labklājības ministra pārraudzībā esošajām
valsts tiešās pārvaldes iestādēm un
potenciāli veicamajām darbībām,
lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazo
pensiju saņēmējiem. R.Spručs
atzina, ka Preiļu novada Labklājī-

bas pārvalde ir ieguldījusi milzīgu
darbu labklājības nozarē, izsakot
vēlmi tuvākajā laikā atkārtoti tikties Preiļos.
Preiļu novada pašvaldība jau
ilgstoši ir sadarbojusies ar LR
Labklājības ministriju, sekmīgi īstenojot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, nodrošināt sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus
savas pašvaldības iedzīvotājiem.
Preiļu novada Sociālais dienests
(šobrīd – Preiļu novada Labklājības
pārvalde) bija viens no pirmajiem,
kas 2010.gadā veica visu savu
sniegto sociālo pakalpojumu reģistrāciju Labklājības ministrijas
sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā, tādejādi apliecinot administratīvo, cilvēkresursu, ugunsdrošības un citu kritēriju atbilstību
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā.
Tāpat Preiļi ir to pašvaldību skaitā,
kas iesaistījusies un sekmīgi īsteno
2016.gadā deinstitucionalizācijas
projektu sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, kā arī aizvadītā
gada nogalē iesniegusi projektu
pasākumā «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai». Sekmīgas projekta īstenošanas gadījumā
pašvaldībā būs pieejami jauni sabiedrībā balstīti pakalpojumi sociāli
mazaizsargāto personu grupām.
Anita Gāga,
Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi
saimnieciskajos jautājumos

Preiļu novada pašvaldība piedalīsies Latvijas-Lietuvas
pārrobežu projektā par dabas daudzveidības saglabāšanu

Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projekts LLI-306 «Dabas daudzveidības
saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus»
(OPEN LANDSCAPE) tika uzsākts 2018. gada aprīlī,
kurā Preiļu novada pašvaldība piedalījās biedrības
«Eiroreģions «Ezeru zeme»» sastāvā. Šī gada sākumā
notika projekta partneru maiņa, un Preiļu novads pārņēma biedrības «Eiroreģions «Ezeru zeme»» partnera
aktivitātes, lai sekmīgi turpinātu iesāktos darbus un
sasniegtu projekta mērķi – izveidotu kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai LatvijasLietuvas pierobežas reģionos. Projekta pasākumi notiek Natura 2000 teritorijās, un projekta partneri Lietuvā
ir: Sartai un Grazute reģionālo parku administrācija
(projekta vadošais partneris), Biržai reģionālā parka
administrācija, Dabas mantojuma fonds, bet Latvijā –
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija un Viesītes novada pašvaldība.
Preiļu novada Pelēču ezera purvs kā viens no
nedaudziem pārejas tipa purviem Latvijā ar tajā
konstatētajiem floras un faunas pārstāvjiem var
kļūt par unikālu dabas objektu ne tikai valsts, bet
arī starptautiskā mērogā. Projekta ietvaros tiks izstrādāts dabas lieguma «Pelēču ezera purvs» dabas aizsar-

Remonti SIA «Preiļu slimnīca»

SIA «Preiļu slimnīca» notiek vairāki remontdarbi, kas saistīti ar vides pieejamības, drošības
un darba kvalitātes uzlabošanu uzņēmumā. Lai arī
tehniskie darbi pie poliklīnikas lifta jau beigušies,
vēl joprojām norit dokumentācijas kārtošana, lai
to varētu nodot ekspluatācijā. Poliklīnikas ēkā tiek
uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, bet stacionārā veikta karstā ūdensapgādes sistēmas pārbūve
ēkas pagrabstāvā, kas nodrošina daudz labāku
karstā ūdens cirkulāciju visā ēkā.
SIA «Preiļu slimnīca» poliklīnikas lifts vēl nedarbojas, jo notiek dokumentu saskaņošana visās par būvi
atbildīgajās institūcijās – būvvaldē, Veselības inspekcijā un Valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienestā.
Tā kā lifts ir paaugstinātas bīstamības būve, tā saskaņošana ir laikietilpīga un notiek ļoti detalizēti un precīzi. Uzņēmums un atbildīgie dienesti rūpējas, lai
dokumentācija tiktu sagatavota iespējami raiti, bet
nedrīkst pieļaut nekādas atkāpes, tādēļ tiek plānots,
ka process turpināsies vēl kādu laiku.
Šobrīd «E.Gulbja laboratorijas» pakalpojumus iespējams saņemt arī poliklīnikas pirmajā stāvā – 108. kabi-

dzības plāns un veikti Pelēču ezera purva apsaimniekošanas darbi. Vēl projektā tiks izstrādāta metodoloģija
mitrāju biotopu atjaunošanas/ apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un ilgtermiņa monitoringam; Rokasgrāmata par dažādām pielietotajām
mitrāju apsaimniekošanas metodēm Latvijas-Lietuvas
pierobežas reģiona īpaši aizsargājamās dabas teritorijās,
kā arī tiks organizēti apmācību semināri ieinteresētajām
pusēm (zemes īpašnieki, pašvaldības, atbildīgās iestādes) par mitrāju saglabāšanu un apsaimniekošanu.
Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2018. – 02.04.2020.
(24 mēneši). Projekta kopējās izmaksas – 374 367,84
EUR, tai skaitā Preiļu novadā – 65 444,11 EUR, no
kuriem ERAF finansējums – (85%) 55 627,49 EUR,
valsts finansējums – (5%) 3 272,20 EUR, bet nepieciešamais finansējums no Preiļu novada domes –
(10%) 6 544,41 EUR.
Papildus projekta aktivitātēm tiek plānots izveidot
dabas taku un skatu laukumu pie Pelēču ezera purva
sadarbībā ar AS «Latvijas valsts meži», lai attīstītu šo
vietu kā tūrisma objektu un dotu iespēju skolēniem,
dabas pētniekiem un citiem interesentiem iepazīties
ar unikāliem dabas elementiem.
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

netā – Vakcinācijas kabinetā. Uz lifta darbības pārtraukuma laiku arī citi poliklīnikas speciālisti var pieņemt
pacientus 1. stāvā – 104. kabinetā. Pacientam vai viņa
tuviniekam jāgriežas ar lūgumu reģistratūrā un reģistratūras darbinieki noorganizēs nepieciešamo vizīti vai
izmeklējumu. Pacientiem pastāv iespēja arī izsaukt pacēlāju, kas viņus nogādās nepieciešamajā stāvā. Pacēlāju var izsaukt, zvanot pa tālruni – 28893974 (Ēvalds).
Poliklīnikas ēkā sākusies arī ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana 1. un 2. stāvos. Visās telpās tiks
uzstādīti dūmu detektori, bet gaiteņos – trauksmes
pogas un sirēnas. Ugunsdrošības signalizācija tiks
savienota ar Uzņemšanas nodaļu, lai ugunsgrēka trauksmes gadījumā brīdinātu tur esošo personālu – nakts
laikā un brīvdienās. Ugunsgrēka trauksmes gadījumā
arī atslēgsies ventilācijas sistēma un lifts, kurš
nobrauks pirmajā stāvā un automātiski atslēgsies.
Būvdarbi, kas saistīti ar karstā ūdens apgādes sistēmu
jau noslēgušies. Šobrīd ir krietni uzlabojusies karstā
ūdens cirkulācija, ja iepriekš visās SIA «Preiļu slimnīca»
stacionāra nodaļās bija jāgaida līdz pat vairākām
minūtēm, kamēr pieplūst karstais ūdens, tad tagad tas
notiek nekavējoties. Tas atvieglo gan pacientu aprūpes
darbu, gan uzkopšanu un higiēnas nodrošināšanu.
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2019. gada marts

Apstiprināts Preiļu novada autoceļu fonda
līdzekļu sadalījums

Februāra domes sēdē Preiļu novada domes deputāti nobalsoja
par Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda sadali 2019. gadam. Kopumā
šajā gadā no fonda līdzekļiem paredzēti darbi 446748,47 eiro apmērā,
no kuriem 303768 eiro ir VAS «Latvijas Valsts ceļi» piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējā summa (142980,47 eiro) ir līdzekļu
atlikums uz šī gada 1. janvāri. Valsts piešķirtā mērķdotācija ir saglabājusies pagājušā gada līmenī, lai gan būvdarbu izmaksas ir augušas.
Šobrīd autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā novirzīti 83907,92
eiro, no kuriem 47607,92 eiro ieplānoti izlietot pilsētā, bet 36300 eiro –
pagastu teritorijās. Caurteku, segumu uzturēšanai un kopšanai atvēlēti
282840,55 eiro un satiksmes organizēšanas darbiem 17000 eiro (satiksmi
regulējošo ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, horizontālā marķējuma –
brauktuves apzīmējumu atjaunošana un luksoforu apkalpošana).
Būvprojektēšanai (Aglonas, Kooperatīva un Kārsavas ielām) un
citiem ar to saistītiem izdevumiem paredzēti 33000 eiro, savukārt 10000
eiro atvēlēti autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Fondā iezīmēti 20000
eiro neparedzētiem darbiem. Salīdzinoši ar aizvadīto gadu, Preiļu novada
autoceļu (ielu) fonda līdzekļu apmērs ir audzis, līdz ar to ļaujot 2019.
gada periodā turpināt realizēt ieplānotos autoceļu un ielu infrastruktūras
sakārtošanas darbus lielākā apmērā.
Jolanta Upeniece

Preiļu novada pašvaldība uzsākusi divus ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas projektus

2016. gada beigās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicināja pašvaldības iesniegt projektu iesniegumus
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
«Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās» otrajā kārtā. Atlasot projekta kritērijiem atbilstošos objektus, Preiļos tika apzinātas vairākas pašvaldībām piederošās
ēkas, kuram būtu nepieciešami energoefektivitātes pasākumi. VARAM
izsludināto projektu konceptu priekšatlasē tika pieteiktas divas Preiļu
novada pašvaldībai piederošās ēkas – Rēzeknes ielā 26 un Raiņa bulvārī
19, kas arī veiksmīgi tika apstiprinātas.
Projekta «Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos» realizēšanai iepirkumu procedūras
rezultātā tika noslēgti divi būvdarbu līgumi ar būvuzņēmēju SIA
«Siguldas Būvmeistars» par kopējo summu 1 583 749.53 eiro, autoruzraudzību veic SIA «Arhitektu birojs Krasts», bet būvuzraudzību – SIA
«Alteh Building». Projekts sadalīts trīs kārtās: 1. kārta «Ēkas fasādes siltināšana un galvenās ieejas mezgla izbūve», 2. kārta – «Ēkas iekšējo inženiertīklu un apdares darbu izbūve» un 3. kārta – «Ārējo inženiertīklu un teritorijas labiekārtošana». Projekta kopējās izmaksas ir
1 605 650,53 eiro, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums
ir 240 952 eiro, valsts budžeta finansējums – 83 119,24 eiro. Būvdarbus
paredzēts pabeigt līdz vasaras beigām.
Projekta «Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos» realizācijai iepirkumu procedūras
rezultātā tika noslēgts būvdarbu līgums ar PS «A.A.&būvkompānijas»
par kopējo summu 384 010.55 eiro. Būvuzraudzību veic SIA «RS
Property» un autoruzraudzību – SIA «Rēzeknes nams». Projekta ietvaros
plānots īstenot fasādes un jumta siltināšanu, cokola un zem zemes
līmeņa sienu siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, pilna apkures sistēmas rekonstrukciju, ēkas gaismas ķermeņu modernizāciju, zibens aizsardzības izbūvi, lietus kanalizācijas izbūvi, labiekārtošanu. Projekta
kopējās izmaksas ir 399 466,12 eiro, no tām ERAF finansējums projekta
īstenošanai ir 102 987,00 eiro, Valsts budžeta dotācija pašvaldībai –
67 602,56 eiro. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz vasaras beigām.
I.Vutnāne-Kojāne,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projekta vadītāja

Preiļu novada Vēlēšanu komisijas paziņojums

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu tiek veidotas Preiļu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta
vēlēšanu nodrošināšanai. Preiļu novada vēlēšanu komisija izsludina
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu darbam
sekojošos Preiļu novada vēlēšanu iecirkņos: Nr. 705 (Preiļos);
Nr. 706 (Preiļos); Nr. 708 (Aizkalnē); Nr. 717 (Pelēčos); Nr. 721 (Prīkuļos).
Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:
reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām, vēlētāju grupai,
ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji, Preiļu novada vēlēšanu komisijas
loceklim. Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai
vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā
iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju, kurš
prot latviešu valodu, kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, kurš
nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs, kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas
pilsētas domes vai novada domes deputāts, nav citas vēlēšanu vai
iecirkņu komisijas loceklis.
Pieteikumi jāiesniedz Preiļu novada Vēlēšanu komisijas sekretārei
Anitai Rumpei (tālr. 26598727) līdz 2019. gada 5. aprīļa plkst. 16.00,
Preiļu poliklīnikas 4. stāvā 417. kabinetā, Raiņa bulvārī 13, Preiļos.
Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija un komisijas
locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas pieejamas CVK mājas lapā:
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropasparlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni
Preiļu novada vēlēšanu komisija
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Preiļu muzejs dāvinājumā saņēmis
Sibīrijā tapušas dziesmu klades

25. martā apritēja 70 gadi kopš 1949. gada deportācijām, kad vairāk nekā 42 tūkstoši Latvijas
iedzīvotāju tika izsūtīti uz attāliem PSRS nostūriem. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
krājumā uzņemti vairāki jauni, ar 1949. gada 25.
martā izsūtīto cilvēku piemiņu saistīti priekšmeti,
kas atspoguļo tā laika ikdienas dzīvi Sibīrijā. Īpaši
interesantas ir divas 1950. gados Omskas apgabala
Isiļkulā un Tambovkā rokrakstā sarakstītas
dziesmu klades, kas piederēja māsām no Preiļu
pagasta – Monikai Balodei (1930.–2005.) un
Genovefai Viļumai (1932.–2017.). Dziesmu klades
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam dāvināja viņu radiniece, Preiļu novada represēto biedrības «Likteņa ceļš» vadītāja Natālija Rubine.
Genovefas Viļumas atmiņas un dziedātās dziesmas iemūžinātas arī Preiļu novada represēto biedrības
«Likteņa ceļš» dokumentālajā filmā «Rozes zem
sniega», kas veltīta no Latgales izsūtīto cilvēku spējai
saglabāt savu kultūru, tradīcijas un valodu. Filmu

ikviens interesents varēja noskatīties ikgadējā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākuma
laikā.
Atmiņu un dziesmu klažu rakstīšana bija populāra
20. gadsimtā – tajās ierakstus veica ne tikai klades
īpašnieks, bet arī viņa draugi, radi, skolasbiedri un
citi tuvi cilvēki, parasti pievienojot arī kādu īsāku
vai garāku novēlējumu atmiņai. Muzeja rīcībā nodotās klades ir īpašas ar to, ka rakstītas izsūtījuma laikā
no 1953. līdz 1956. gadam. Tajās apkopotas Sibīrijā
dziedātās dziesmas, dzejoļi un novēlējumi gan latviešu, gan krievu valodā. Tā kā dziesmas bieži tika pierakstītas no atmiņas vai citām kladēm, tajās redzamas
atkāpes no dziesmu sākotnējā teksta un, iespējams,
arī apzināti veikti pārveidojumi.
Dziesmu klades ir ļoti vērtīgs materiāls tālākai
izsūtīto ikdienas dzīves izpētei, jo tās liecina ne vien
par dziedāšanas tradīcijām, bet arī atspoguļo cilvēku
savstarpējās attiecības gan starp izsūtītajiem latviešiem, gan arī ar vietējiem iedzīvotājiem.

Preiļu džudistu panākumi

Latvijas 2019. gada individuālajā čempionātā
galda tenisā vīriešu konkurencē labu rezultātu uzrādīja Aleksandrs Pahomovs, ierindojoties 18. vietā,
Emīls Lutinskis ieguva 13. vietu, Ainārs Mūrnieks –
27. vietā.
Sieviešu konkurencē spožu rezultātu parādīja
Diāna Afanasjeva, kļūstot par 6. labāko galda tenisa
sportisti valstī. Arī sieviešu dubultspēlē Diāna spēja
pakāpties augstu un ierindojās 3. vietā, spēlējot kopā
ar Sabinu Musajevu (Rīgas 3. BJSS).

SPORTS

Aprīlī startē novada čempionāts
basketbolā

9. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes sporta zālē norisinājās turnīrs «Jelgavas
džudo kauss 2019», kurā piedalījās sportisti no
Latvijas un Baltkrievijas, tostarp arī Preiļu džudo
kluba «Jaunība LV» pārstāvji.
Preiliešiem izdevās sacensībās apliecināt savu
varēšanu un mājup atgriezties ar vairākām izcīnītām
medaļām. Zelta medaļa savā vecuma grupā un svara
kategorijā šoreiz Iļjam Volkovam, godpilnā 2. vieta
savā vecuma grupā un svara kategorijā iegūta Arturam
Valteram, Dāvidam Verzem un Robertam Gžibovskim,
savukārt 7. vieta – Germanam Poplavskim.
17. martā Aizkraukles sporta hallē tika aizvadītas
Latvijas meistarsacīkstes džudo U-14 un U-16 vecuma
grupās (2006. – 2008./ 2004. – 2005. gadā dzimušiem
jauniešiem un jaunietēm).
268 dalībnieku konkurencē savus spēkus pārbaudīja arī Preiļu džudo kluba sportisti. Savā vecuma un
svara kategorijā godalgotajā 2. vietā ierindojās Iļja
Volkovs, 5. vietu izcīnīja Dāvids Verze un 7. vietu
ieguva Arturs Valters.
Jāatzīmē, ka čempionātā piedalījās džudisti, kuriem kvalifikācija atbilst ne zemāka par 5. KYU.

Preiļu sportistiem labi rezultāti
Latvijas čempionātā galda tenisā

3. martā noslēdzās Latvijas 2019. gada individuālais čempionāts galda tenisā, kas divas dienas norisinājās Saldus sporta kompleksā. Finālsacensībās piedalījās 16 sievietes un 32 vīrieši. Preiļu galda tenisa
saimi pārstāvēja Diāna Afanasjeva, un Aleksandrs
Pahomovs. Latvijas individuālā čempionāta finālsacensībās piedalījās arī bijušie Preiļu Bērnu un jauniešu
sporta skolas trenera Anatolija Isajeva audzēkņi Ainārs
Mūrnieks un Emīls Lutinskis.

Tradicionāli ar pavasara atnākšanu startē arī Preiļu
novada čempionāts basketbolā. Atceroties iepriekšējo
gadu spraigās cīņas, arī šogad ceram uz tikpat aizrautīgu spēkošanos.
Čempionātā iespēja ir ne tikai pārbaudīt savu meistarību iecienītajā sporta veidā, bet arī satikt jaunības
dienu skolas draugus, ar kuriem basketbola laukumos
pavadīta ne viena vien stunda. Arī jaunajiem šī sporta
veida censoņiem ir iespēja parādīt gada griezumā pieaudzēto meistarību gan draugu, gan vecāko biedru
priekšā.
Iepazīstieties ar nolikumu www.preili.lv, pieslīpējiet meistarību un, sakomplektējuši savas komandas,
tiekat gaidīti basketbola laukumā!

Tuvojas «Cīruļputeņa» laiks

Nu jau trīspadsmito reizi aprīļa sākumā Preiļos
notiks skrējiens, bet trešo reizi arī soļojums pa Preiļu
pilsētas ielām «Cīruļputenis – 2019»! Protams, tāpat
kā iepriekšējos gados, tiks gaidīta ne tikai pašmāju
skrējēju saime, bet priecāsimies arī par visiem skrietgribētējiem no attālākiem novadiem, kuri būs ieplānojuši 13. aprīlī pievienoties mūsu skrējiena cienītāju
pulkam. Tā būs lieliska iespēja pārbaudīt savu gatavību
seriāla Skrien Latvija Daugavpils un Rēzeknes posmiem, kā arī pārliecināties par ziemā paveiktā efektivitāti pirms garās vasaras sezonas sākuma. Nolikums
skatāms www.preili.lv, un uz tikšanos 13. aprīlī
«Cīruļputenī – 2019»!

Trešo reizi notiks
Parka pusstundas skrējiens

Jau trešo reizi pašā aprīļa sākumā starts tiks dots
seriālam «Parka Pusstundas skrējiens» (PPS).
Skriešanas seriālu ir iecienījuši daudzi aktīvā dzīvesveida piekritēji Preiļos – gan tie, kuri sper pirmos
soļus savā fiziskajā pilnveidē, gan arī tie, kuriem draudzība ar skriešanu mērāma vairākos gadu desmitos.
Te katram ir iespēja atrast savai sagatavotībai un meistarībai līdzvērtīgu sparingpartneri un domubiedru.
PPS nav iedomājams bez Vārkavas novada veselīgā dzīvesveida atbalstītājiem sporta skolotāja
Staņislava Stankeviča vadībā, kuri divu gadu garumā
nav izlaiduši nevienu posmu. Iecienīts seriāls ir arī
Riebiņu, Aglonas un Rudzātu skrienošās saimes
aprindās. Arī šogad, piedaloties skriešanas seriālā,
katrs uzdevumu sev nosprauž pats – citam tā būs spēkošanās par iekļūšanu labāko trijniekā savā vecuma
grupā, citam redzēt savu izaugsmi ar katru nākošo
posmu, citam tā būs iespēja pārvarēt savu kūtrumu,
bet vēl kādam – pabūt pozitīvu cilvēku vidū, kopīgi
izbaudot Preiļu parka daudzveidību, sākot no vizbuļu
laika un beidzot ar zelta rudens ienākšanu. Iepazīsieties
ar nolikumu un tiksimies Preiļu parkā jau 11.aprīlī!
Informāciju sagatavoja Jolanta Upeniece, Maija
Paegle un Leonīds Valdonis
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Cienījamie vecāki!

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

27. aprīlī – Lielā Talka

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī, un
talkas laikā iedzīvotāji tiek aicināti ne tikai
vākt atkritumus, bet iet vienu soli tālāk –
tos vācot – šķirot. Atkritumu šķirošanai
šogad paredzēti divu veidu maisi – zilās
krāsas maisos vāksim visa veida plastmasu, baltās krāsas maisi būs pārējiem
atkritumiem.
Par talkas norises vietām Preiļu novadā aicinām iedzīvotājus
sekot informācijai www.preili.lv vai sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks» atbildīgajiem speciālistiem.

Kultūras centra pasākumi aprīlī

v 4. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN Mūzikas grupas «BARITONI»
un MC Orķestra koncerts. Biļetes iepriekšpārdošanā Preiļu KC un
www.bilesuparadize.lv kasēs. Biļešu cenas: EUR 8; 10; 12; 15
v 5. aprīlī plkst. 12.00 Preiļu KN filma bērniem «LOTE un pazudušie PŪĶI». Biļetes iepriekšpārdošanā Preiļu KC kasē. Biļešu cena:
EUR 2
v 5. aprīlī plkst. 20.00 Aizkalnes TN ansambļa «Visiem dzīves
gadījumiem» 5 gadu jubilejas koncerts «LAI DZĪVO SVEIKS».
Pasākumu vadīs vienmēr atraktīvais Juris Vucāns. Jautru, muzikālu un
atraktīvu noskaņu garantē draugu kolektīvi. Ieeja – brīva
v 5. aprīlī plkst. 22.00 Aizkalnes TN BALLE. Par muzikālo noformējumu rūpēsies grupa «Nakts Expresis». Ieeja – EUR 3. Balle notiks
pie galdiņiem
v 6. aprīlī plkst. 10.00 Preiļu KN seminārs «Latgales fotogrāfu
darbības vēstures izpēte un datu apkopošana». Ieeja – brīva
v 7. aprīlī plkst. 13.00 Preiļu KN Mazo izpildītāju konkurss
«Cālis – 2019». Ieeja – brīva
v 13. aprīlī plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu deju apriņķa /Aglonas,
Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novads/ jauniešu, vidējās paaudzes
un senioru deju kolektīvu koncerts – skate «Aprīlim, aprīlim, pilieni
nav kā līdz šim…». Ieeja – brīva
v 21. aprīlī Preiļu KN terasē LIELDIENU BUMS:
• plkst. 14.00 – šūposimies, iesim rotaļās, ripināsim olas un svinēsim
Lieldienas,
• plkst. 15.00 – Lielo Leļļu teātra «Pārsteiguma tēli» interaktīva izrāde «Nu, kas par dieniņu!» Ja vēlies piedalīties konkursā «Skaistākā
ola Preiļos» un iegūt balvas olu ripināšanas sacensībās, tad līdzi ņem
krāsainas olas!
v 22. aprīlī Saunas TN PAVASARA SAULGRIEŽU LUSTES:
• plkst. 12.00 – Baltinavas teātra «Palādas» izrāde, ieeja – EUR 3,
• plkst. 14.00 – atpūtas laukumā Olu meklēšanas sacensības, Olu
ripināšana, kaulēšanās, konkursi, rotaļas, Lieldienu zaķa skulptūru veidošana, mīklu minēšana. Līdzi – krāsotas olas, neliels groziņš brīvdabas
maltītei, laba oma un draudziņš.
v 22. aprīlī Pelēču KN OTRĀS LIELDIENAS PELĒČOS:
• plkst. 15.00 – Lieldienu olu ripināšana
• plkst. 16.00 – Baltinavas teātra «Palādas» izrāde, ieeja – EUR 3
v 25. aprīlī plkst. 17.00 Preiļu KN deju kopas «GAIDA» pavasara
koncerts. Ieeja – brīva
v 27. aprīlī plkst. 8.00–14.00 Preiļos, Raiņa bulvārī, LIELAIS
PAVASARA TIRGUS
v 27. aprelī plkst. 10.00 Preiļūs, Raiņa bulvārī 28, svinēsim kūpā
pyrmo Latgolys kongresa /1917. goda 26.–27. aprels/ dīnu!
v 30. aprīlī plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas sarīkojums
«Par skolas godu». Ieeja – brīva
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

