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Par Preiļu novada domes izpilddirektoru ievēlēts Aldis Džeriņš

Preiļu parka Ādama un Ievas sala
Latvijas ainavu arhitektūras balvas
konkursā iegūst otro vietu

13. septembrī Rīgā, Klīversalā, pirmo reizi tika pasniegta Latvijas
Ainavu arhitektūras balva trijās nominācijās – Ārtelpa, Presonības
un Procesi. Pasākuma noslēgumā Preiļu parka Ādama un Ievas sala
tika atzinīgi novērtēta, piešķirot otro godalgoto vietu nominācijas
«Ārtelpa» kategorijā «Kultūrvēsturiskā ārtelpa».
Ādama un Ievas salas un tiltiņa būvprojekta izstrādātāji ir SIA
«Arhitektoniskās izpētes grupa» un SIA «Palisāde», būvnieks – AS
«Siguldas Būvmeistars».
Preiļu parka unikalitāte ir tālās skatu līnijas, skatu perspektīvas un
ainaviskie skati. Ādama un Ievas salai ir būtiska ainaviskā vērtība, tā
papildina parka noskaņu un gleznainos skatus jebkurā gadalaikā. Klasiski
romantiskais salas un koka tilta veidols harmoniski iekļaujas dabas vidē.
No salas apmeklētājiem bieži vien ir dzirdamas pozitīvas atsauksmes par
salas noskaņu un patīkamo enerģētiku. Šogad uz salas tika svinētas un
veiktas vairākas laulību reģistrācijas, sala tika izmantota kā kāzu pieturpunkts. Publiski pieejamā Ādama un Ievas sala ir izmantojama gan atpūtai,
personīgiem, svinīgiem un daudzveidīgiem publiskiem pasākumiem.
Balva ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sasniegumu
skate, kura tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts
pasākumu kopums. Balvas virsuzdevums ir veicināt izpratni par ārtelpu
kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu, kā
sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu.
Kopumā nominācijās bija iesniegts 81 pieteikums. Visus pieteikumus
klātienē izvērtēja konkursa žūrija, Preiļos tā viesojās 21. augustā.
Preiļu muižas komplekss ar parku ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ādama un Ievas sala ir saglabājusi savu vēsturisko nosaukumu,
kas ir radies grāfu Borhu valdīšanas laikā. Par salu ir saglabājušās
leģendas un nostāsti, savukārt padomju gados sala bija kultūras pasākumu
vieta – uz tās atradās deju laukums. 90. gados salas uzturēšana vairs
nenotika un tā aizauga, sabruka arī tilts, kas veda uz salu, palika vien
tilta balsta konstrukcijas. 2011. gadā tika izstrādāts salas un tilta atjaunošanas tehniskais projekts, kuru realizēja 2018. gadā. Izmantojot salas
ģeogrāfisko un ainavisko novietojumu, respektējot esošos parka apstādījumus un vēsturisko mantojuma informāciju par salu, atjaunošanas
projekts tika veidots ar atklātu terasi un nelielu estrādi, kā galveno materiālu izvēloties koku. Terase veidota daudzstūra formā ar divu līmeņu
laukumiem, nojume izveidota tā, lai vizuāli tā būtu pēc iespējas gaisīgāka
un vieglāka, lai neradītu tās dominanti uz salas.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece

26. septembrī notikušajā Preiļu novada domes
sēdē notika balsojums par jauno domes izpilddirektoru. Domes sēdē piedalījās 14 deputāti, un visi
vienbalsīgi par Preiļu novada domes izpilddirektoru ievēlēja Aldi Džeriņu.
Alda Džeriņa kandidatūra izpilddirektora amatam
tika izvēlēta konkursa kārtībā. Amata konkursā piedalījās 5 pretendenti, pēc pamatkritēriju izvērtēšanas
uz konkursa otro kārtu komisija aicināja divus pretendentus, kuri atbilda konkursa nolikuma prasībām.
Izvērtējot abas kandidatūras, komisija pieņēma
lēmumu, ka vispiemērotākā izpilddirektora amatam
ir Alda Džeriņa kandidatūra.
Aldis Džeriņš Baltijas Krievu institūtā ir ieguvis
jurista izglītību. No 2004. gada strādāja Preiļu novada
domē Juridiskās daļas vadītāja amatā. Iegūta pieredze
iepirkumu procedūru vadīšanā pašvaldībā un kapitālsabiedrībā, pieredze iepirkumu procedūru dokumen-

tācijas sagatavošanā, projektu juridisko jautājumu risināšanā, 9 gadu pieredze SIA valdes locekļa amatā, 11
gadu pieredze SIA jurista amatā, tiesvedībā un pārstāvībā tiesu iestādēs.
Pirms darba Preiļu novada pašvaldībā Aldis Džeriņš 14 gadus darbojies Latvijas tiesībsargājošo orgānu
sistēmā, tai skaitā guvis 8 gadu pieredzi vadošā darbā
pašvaldības policijā un 6 gadu pieredzi vadošā amatā
Valsts policijā. Zināšanas ar pašvaldības darbu saistītos
jautājumos regulāri papildinātas kursos un semināros.
Iepriekšējais Preiļu novada domes izpilddirektors
Vladimirs Ivanovs amatu pameta pēc paša vēlēšanās,
savstarpēji vienojoties ar pašvaldību. Vladimirs Ivanovs
lielāko daļu sava aktīvā darba mūža veltījis darbam
pašvaldībā, devis lielu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā un pašlaik devies pelnītā atpūtā.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu novadu vizītē apmeklēja
Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš

20. septembrī Preiļu novadu
darba vizītē apmeklēja Ministru
prezidents Arturs Krišjānis Kariņš. Preiļu novada domē Ministru prezidents tikās ar pašvaldības vadību un deputātiem. Sarunā piedalījās LR 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Latgales
plānošanas reģiona vadība un
pārstāvji, kā arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs, Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Lāčplēsis. Tikšanās laikā Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda iepazīstināja ministru
prezidentu ar paveikto Preiļu
novadā, realizētajiem projektiem
un nākotnes iecerēm.
Aldis Adamovičs klātesošos informēja par administratīvi teritoriālās reformas pašreizējām nostādnēm Saeimā un pateicās Arturam
Krišjānim Kariņam par to, ka valdības deklarācijā turpmākajiem gadiem iekļauts Latgales rīcības plāns.
Latgales Plānošanas reģiona
vadītājs, Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
raksturoja situāciju Latgales pašvaldībās un ieskicēja svarīgākos jautājumus – slimnīcu, valsts iestāžu
filiāļu un ceļu likteni tajās pašvaldībās, kuras turpmāk nebūs attīstības centri.
Jānis Lāčplēsis iepazīstināja ar
Latgales SEZ darbību, norādot, ka
tas ir instruments, kas palīdz attīs-

tīties spēcīgiem uzņēmumiem.
Preiļu novada domes deputāts
Aigars Zīmelis ierosināja parūpēties par turpmāko atbalstu māju siltināšanas procesam Latgalē, kas
šejienes iedzīvotājiem ir īpaši aktuāls, jo dzīvojamais fonds noveco.
Pašvaldības deputāte Ineta Liepniece izteica atbalstu dzīvojamā
fonda sakārtošanai un ierosināja
ieviest speciālu programmu jauno
speciālistu apgādei ar dzīvokļiem.
Vizītes laikā Preiļos Ministru
prezidents tikās ar AS «Preiļu siers»
valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu, iepazinās ar uzņēmumu, apmeklēja VUGD LRB Preiļu daļas
darbu, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāziju un Robotikas klubu.
Ministru prezidents guva ieskatu

novada infrastruktūras sakārtošanā,
klātienē aplūkojot Preiļu pili un
jauno Rietumu ielu.
Vizītes noslēgumā Preiļu Kultūras namā Ministru prezidents
tikās ar iedzīvotājiem un atbildēja
uz klātesošo jautājumiem. Arturs
Krišjānis Kariņš augstu novērtēja
redzēto akciju sabiedrībā «Preiļu
siers» un kvalitatīvās izglītības
iespējas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijā, atzīstot, ka Preiļi ir viens
no novadiem, kur šobrīd jau notiek
attīstība. Augsto viesi tikšanās laikā
sveica starptautisko konkursu laureāte – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas, Preiļu 1. pamatskolas
un Preiļu Kultūras centra deju kopa
«Gaida» (vadītāja Gaida Ivanova).
Maija Paegle

Līdz 4.novembrim tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv, autorizējoties ar sociālo tīklu kontiem
vai e-pastu, iedzīvotāji tiek aicināti nobalsot par ģimenei draudzīgu pašvaldību.
Šogad konkurss norit trīs kārtās. Vērtēšana tiks veikta piecās
pašvaldību grupās – Kurzemes plānošanas reģiona grupa, Latgales
plānošanas reģiona grupa, Rīgas
plānošanas reģiona grupa, Vidzemes plānošanas reģiona grupa un
Zemgales plānošanas reģiona grupa.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti
decembrī svinīgā pasākumā. Konkursa «Ģimenei draudzīgākā pašval-

dība 2019» rezultātā tiks noteiktas
piecas ģimenēm draudzīgākās pašvaldības – pa vienai katrā no plānošanas reģioniem. Tās saņems naudas balvu 15 000,00 EUR apmērā.
Tiks noteikta arī «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019»,
kas iegūs naudas balvu 25 000,00
EUR apmērā.
Pagājušajā gadā Preiļu novada
pašvaldība ieguva 1. vietu 21 reģionālas nozīmes attīstības centra novadu pašvaldību grupā un 15 000 eiro
balvu. Pateicoties iegūtajai naudas
balvai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā pilsētā šogad ir

labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi
pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» (Celtnieku ielā 10a un Mehanizatoru ielā 4), papildināti rotaļu
elementi rotaļu laukumā Pils ielā un
aktīvās atpūtas zonā Preiļu pilsētas
pludmalē, kā arī izbūvēta jauna aktīvās atpūtas zona pie mākslīgā futbola stadiona Kooperatīva ielā 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts
reģionālās attīstības aģentūras rīkotais konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» norisinās jau trešo gadu, un tā mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā
pašvaldības rūpējas par ģimenēm.

Iedzīvotājus aicina balsot par «Ģimenei draudzīgāko pašvaldību 2019»
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Aicinām novada iedzīvotājus uz tikšanos
ar domes deputātiem un speciālistiem

Cienījamie Preiļu novada iedzīvotāji!
Preiļu novada pašvaldība aicina jūs uz gadskārtējo tikšanos ar
domes deputātiem, speciālistiem un iestāžu vadītājiem. Iepazīstināsim
jūs ar paveikto 2019. gadā, ieplānotajiem darbiem nākamajam gadam
un uzklausīsim jūsu priekšlikumus.
Iedzīvotāji uz sarunu tiek aicināti no 25. līdz 28. novembrim:
• 25. novembrī plkst. 15.30 – Saunas pagasta Salas pamatskolas zālē
• 25. novembrī plkst. 17.00 – Saunas pagasta pārvaldes zālē
• 26. novembrī plkst. 16.00 – Aizkalnes pagasta Tautas nama zālē
• 26. novembrī plkst. 17.30 – Preiļu pagasta pārvaldes zālē
• 27. novembrī plkst. 13.30 – Pelēču pagasta Ārdavas saieta namā
• 27. novembrī plkst. 15.00 – Pelēču pagasta Pelēču kultūras
nama zālē
• 28. novembrī plkst. 17.30 – Preiļu kultūras nama lielajā zālē.
Aicinām būt aktīviem! Gaidām jūs ar priekšlikumiem un ierosinājumiem novada attīstībai un pašvaldības darba pilnveidošanai!
Preiļu novada dome

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
sadarbībā ar LPR LUC rīko

«IEDVESMAS BROKASTIS»
mazā biznesa veicējiem.

Pasākums notiks 26. novembrī pulksten 10.00
Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos.
Papildus informācija un pieteikšanās pa tālruni 26636243.

Aicinām studentus pieteikties
mācību stipendijai

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds» kopā ar stipendijas devējiem – Preiļu novada domi – aicina jauniešus pieteikties stipendijas saņemšanai studijām 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu izglītības
iestādēs 2019./2020. mācību gadā.
Šī gada 26. septembra domes sēdē deputāti noteica vairākas atbalstāmās profesijas: rehabilitologs, dietologs, klīniskais psihologs, endoskopists, oftalmologs, pediatrs, anesteziologs, reanimatologs, ķirurgs,
vecmāte, bērnu māsa, audiologopēds, radiologs, radiologa asistents.
Pieteikuma iesniegšanas vieta: Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds», Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads. Pieteikuma
iesniegšanas laiks no 2019. gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim plkst.
12:00.
Sīkāka informācija nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds»
mājas lapā www.vlpf.lv un Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv.
Neskaidrību gadījumā raksti uz vlpf@inbox.lv, zvani pa telefonu
28399197 – Evijai Caunei, vai nāc uz Viduslatgales pārnovadu fondu –
Tirgus laukumā 1, Preiļos.
Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar Preiļu novada domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/02 «Par Preiļu novada 2019. gada
pamatbudžetu» studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās
mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās.

Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi Preiļu novadā

Preiļu novada domei ir apstiprināts projekta pieteikums «Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās», kas augustā tika
iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, balstoties uz valsts
budžeta programmu «Prioritārais pasākums 2019.–2020. gadam
«Diasporas likuma normu īstenošanai. Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai»».
Domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Želvja vadībā izveidota darba
grupa, lai sekmētu remigrāciju, kā arī sniegtu praktisku atbalstu remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem, nodibinātu kontaktus ar diasporas organizācijām/ kopienām ārvalstīs. Projektā paredzētas vairākas
aktivitātes: aptauja internetā, lai noskaidrotu remigrantu un potenciālo
remigrantu vajadzības, papildu finansējums projektiem Preiļu novada
domes organizētajā Mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju līdzfinansēšanas konkursā 2020. gadā, konsultācijas
Uzņēmējdarbības centrā.
Pašvaldības mājas lapā www.preili.lv tiks izveidota informatīvā sadaļa
par dzīves un darba iespējām Preiļu novadā, kā arī video filmiņa.
Nozīmīga vieta projektā paredzēta semināriem un apmācībām pašvaldības
darbiniekiem par remigrāciju un komunikācijas prasmju attīstīšanu,
pašvaldības darbinieku vizītei uz Īriju diasporas informēšanai, Preiļu
novada Jauniešu centra «ČETRI» organizētiem pasākumiem, bet projekta
noslēgumā 2020. gada pavasarī plānots informatīvs pasākums Preiļu
novada iedzīvotājiem, tai skaitā remigrantiem.
Projekta ilgums – līdz 2020. gada 31. maijam, piešķirtais finansējums
10 tūkstoši eiro. Informācija par projekta gaitu un rezultātiem tiks ievietota Preiļu novada domes mājas lapā un Facebook.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, laika periodā
no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. jūlijam 109 personas bija
deklarējušas dzīvesvietas adresi Preiļu novadā, kuru iepriekšējā adreses
valsts nebija Latvija. Projekta aktivitātes dos iespēju izplatīt informāciju
un apzināt vairāk potenciālo remigrantu, kā arī veicinās saziņu ar cilvēkiem, kas jau atgriezušies no ārvalstīm.
Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

2019. gada oktobris

Eiropas Vietējās solidaritātes dienu laikā
Preiļos ieradīsies viesi no Ukrainas

Preiļu novada domei sadarbojoties ar Ņižinas
pilsētas pašvaldību Ukrainā, Preiļos pirmo reizi
tiks atzīmētas Eiropas Vietējās solidaritātes dienas.
Pasākums tiks organizēts ar mērķi informēt Preiļu
novada vietējo sabiedrību un veicināt labāku izpratni par Austrumu partnerības valsti Ukrainu.
Preiļu novada Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva informēja, ka pašvaldība ir guvusi atbalstu
Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā konkursā
attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām. Projekta ietvaros Preiļu novada dome kopā ar Preiļu Mūzikas un
mākslas skolu un biedrību «Preiļu NVO Centrs» no
16. līdz 20. novembrim Preiļos uzņems delegāciju no
Ņižinas deviņu cilvēku sastāvā.
Projekta aktivitātēs paredzēts organizēt starptautisku Latvijas-Ukrainas bērnu radošo darbu konkursa
«Roku rokā draugu lokā» izstādi Preiļu Mūzikas un
mākslas skolā. 18. novembrī ieplānota viesu dalība
izstādes atklāšanā un Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas 101. gadadienas svinīgajā pasākumā
Preiļu Kultūras namā, savukārt 19. novembrī notiks
divas tikšanās: pirmā paredzēta bērniem, jauniešiem

un pedagogiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, lai
apspriestu konkursa rezultātus un vienotos par tālāko
sadarbību izglītības un radošo mākslu jomā. Minētās
tikšanās laikā norisināsies arī 1. Starptautiskā radošā
meistarklase. Otrā tikšanās notiks ar novada iedzīvotājiem Preiļu NVO centrā, lai pārrunātu abu valstu
vēsturi un tradīcijas, kā arī diskutētu par attīstības
sadarbības un attīstības izglītības jautājumiem pašvaldību kontekstā.
Plānotās aktivitātes nostiprinās līdzšinējos kontaktus un paplašinās turpmāko Preiļu un Ņižinas sadarbību, jo Preiļu novada iedzīvotāji, it īpaši bērni un
jaunieši, tiešā veidā tiks iesaistīti attīstības sadarbības
un attīstības izglītības aktivitātēs.
Aktivitātes tiks finansētas no Latvijas Pašvaldību
savienības īstenotā un Eiropas Savienības līdzfinansētā
projekta «Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām
un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai
ES partnervalstīs» līdzekļiem, kā arī ar Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas finansējuma. Preiļu
novada pašvaldība nodrošinās vizītes sagatavošanu
un vizītes programmas sekmīgu norisi pašvaldībā.
Jolanta Upeniece

Uzstādīti jauni rotaļu elementi aktīvās
atpūtas zonā pilsētas pludmalē

Prioritārā secībā Preiļu pilsētā
turpinās bērnu laukumu labiekārtošana, un septembra mēneša izskaņā
Preiļu pilsētas aktīvās atpūtas zonā
ir uzstādīti divi jauni rotaļu elementi.
Turpmāk pludmales teritorijā pie jau
esošās rotaļu laukuma infrastruktūras mazākajiem preiliešiem par
prieku ir pieejams lielais karuselis un
batuts.
Elementi uzstādīti, pateicoties iegūtajai naudas balvai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā «Ģimenei draudzīga
pašvaldība». Atgādinām, ka saņemtās
naudas balvas ietvaros pilsētā šogad ir
labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
(Celtnieku ielā 10a un Mehanizatoru
ielā 4), papildināti rotaļu elementi rotaļu
laukumā Pils ielā, kā arī izbūvēta jauna
aktīvās atpūtas zona pie mākslīgā futbola stadiona Kooperatīva ielā 3.
Veidojot vides uzlabošanu ģimenēm
ar bērniem arī turpmāk pašvaldībā tiks
turpināta rotaļu laukumu, kas atrodas uz
pašvaldībai piederošas zemes, uzturēšana
un labiekārtošana, kā arī iespēju robežās
esošie rotaļu laukumi tiks papildināti ar
jauniem rotaļu elementiem.
Jolanta Upeniece

Projekts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveidošanai Preiļu novadā

Preiļu novadā tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanas 2. kārtas projekts Nr.9.3.1.1./
18/I/009 «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu
novadā».
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu
novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.
Projektā paredzētas aktivitātes divos Preiļu novada
Labklājības pārvaldes objektos:
• Pakalpojumu centrā «Līči», Jaunatnes ielā 1,
Preiļu novada Preiļu pagastā,
• Dienas aprūpes centrā Aglonas ielā 1a, Preiļos.
Pakalpojumu centrā «Līči» tiks izveidots fizioterapeita kabinets, nodrošinot sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo
ģimenēs. Paredzēta arī trīs āra infrastruktūras objektu
(aktivitāšu laukums, autostāvlaukums, lapene) izbūve.
Pakalpojumu centrā «Līči» ēkas otrajā stāvā tiks
izveidoti grupu dzīvokļi (16 personām), lai nodroši-
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nātu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt
valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta
smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes
grupa). Pie ēkas tiks izbūvēta lapene āra infrastruktūras uzlabošanai.
Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā tiks
veikts kapitālremonts un iegādāts mobilais pacēlājs.
Abos objektos paredzēta inventāra un aprīkojuma
iegāde pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas
prasmju apguvei, nodarbinātību veicinošo prasmju
attīstībai, mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanai, relaksējošām nodarbībām, kā arī vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta
13.06.2017. noteikumiem Nr.338 «Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem».
Kopējās projekta izmaksas ir 377 784,00 EUR,
t.sk. ERAF finansējums 299 732,95 EUR, pašvaldības
finansējums 39 667,32 EUR, valsts budžeta dotācija
17 000,28 EUR un cits publiskais finansējums (snieguma rezerve) 21 383,45 EUR. Projekta gaitā tiks
sniegta informācija gan Preiļu novada domes mājas
lapā: www.preili.lv, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.
Elita Jermolajeva, projekta vadītāja

Preiļu novada VÇSTIS

Skolotāju koris «Latgale» starptautiskā
konkursā saņem sudraba diplomu

Preiļu novada skolotāju koris
«Latgale» no 19. oktobra līdz
21. oktobrim piedalījās Starptautiskajā koru konkursā «Cantu Gaudeamus» belostokā (Polija).
Kora diriģents Edgars Znutiņš
pastāstīja, ka konkursa laikā kora
dalībnieki guva ne tikai fantastiskus iespaidus, bet arī vērā ņemamus panākumus.
Dziedātāji mājās atgriezās ar

sudraba diplomu, jo starptautiskā
žūrijas komisija Skolotāju kora
muzikālo izpildījumu novērtēja ar
87,03 punktiem.
Pārsteigums kora dziedātājus
sagaidīja konkursa noslēgumā. Pie
kora ieradās Harkovas Nacionālās
politehniskās universitātes koris un
Preiļu puses dziedātājiem pasniedza balvu, jo «Latgales» sagatavotā
programma un muzikālais izpildījums konkursā Harkovas kora

dalībniekiem ir paticis vislabāk.
Izrādījās, ka šim korim ir jauka
tradīcija – katrā konkursā, kurā viņi piedalās, tiek izraudzīts savs
favorīts.
Preiļu novada Skolotāju koris
«Latgale» pateicas Preiļu novada
domei un Preiļu kultūras centram
par iespēju savu profesionalitāti
parādīt ārpus Latvijas un kārtējo
reizi popularizēt Preiļu novadu.
Maija Paegle

Pamatojoties uz Pelēču pagasta
pārvaldes vadītājas Ivetas Stašulānes iniciatīvu, septembra Preiļu
novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piedalīties LEADER
projektu konkursā ar mērķi izbūvēt ielu apgaismojuma tīklu
Pelēču ciemā.
Saskaņā ar biedrības «Preiļu
rajona partnerība» izsludināto atklāto konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)» apakšpasākumā «Darbību

īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» pašvaldība plāno piedalīties
rīcībā «Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana» ar projektu
«Ielu apgaismojuma tīkla izbūve
Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas Preiļu novadā».
Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne norāda, ka projekts tiks realizēts iedzīvotāju drošības dēļ, jo pašreiz Pelēču ciemata
centrā un pie pagasta ēkas apgaismojuma praktiski nav. Iestājoties
diennakts tumšajam laikam, gājējiem un riteņbraucējiem pārvieto-

ties pa neapgaismotajām ielām ir
bīstami. Tāpat ciemata centrā atrodas sabiedriskā transporta pieturvieta, kur iedzīvotājiem ir neomulīgi gaidīt autobusu un izkāpt no
autobusa tumsā.
Projekta kopējais finansējums
sastāda 24349,71 eiro (ar PVN), tai
skaitā attiecināmās izmaksas
21914,74 eiro, publiskā finansējuma ELFLA daļa (90%) 21914,74
eiro, pašvaldības līdzfinansējums
sastādīs 10% (2434,97 eiro).
Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu taps zināms
nākošā gada pavasarī.
Jolanta Upeniece

Šī gada septembrī tika veikta
dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā
32 piesaistītā zemes gabala labiekārtošana – pagalma un piebraucamo ceļu remonts.
Uz dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala, par kuru mājas
iedzīvotāji maksā zemes nomu,
atrodas piebraucamais ceļš arī uz
piecstāvu dzīvojamajām mājām
Rēzeknes ielā 36, Rēzeknes ielā 34
un veikalu TOP. Piebraukšanai pie
savām mājām šo ceļu nereti izmanto arī pārējo Rēzeknes ielas
māju iedzīvotāji, citi pilsētas iedzīvotāji un viesi.
Dzīvojamo māju apsaimnieko
biedrība «Rēzeknes 32». Māja atrodas uz divu zemes īpašnieku zemes. Biedrības valde pašaizliedzīgi
un mērķtiecīgi rūpējas par mājas
apsaimniekošanu un veic pasākumus nekustamā īpašuma uzturēšanai un sakopšanai, taču visus ar
teritorijas labiekārtošanu saistītos
centienus, piemēram, gājēju ietves
ierīkošanu, autostāvvietu laukumu
izveidošanu u.c., nobremzē zemes
īpašnieki, kuri, iespējams, merkantilu iemeslu dēļ kategoriski nostājas
pret jebkuru teritorijas labiekārtošanas projektu un to vienkārši nesaskaņo. Zemes īpašnieku attiek-

smes dēļ visus pēdējos gadus mājas
iedzīvotāji bija spiesti brist pa dubļiem, pa piebraucamo ceļu ar bērnu
ratiņiem un saviem spieķīšiem lavierēt cauri veikalam pievedošo
preču furgoniem, ar mašīnām braukt
pa lielām un grūti izbraucamām
bedrēm, ar savu jau tā ierobežoto
automašīnu stāvvietu skaitu dalīties
ar blakus esošo māju iedzīvotājiem,
jo ir bijusi vēlme sadzīvot.
Situācija ar lietus ūdens sakrāšanos pie mājas, īpaši pie 4. sekcijas
ieejas, ļoti jūtami pasliktinājās pēc
Rēzeknes ielas rekonstrukcijas, jo
zemes līmenis ielai acīmredzot tika
paaugstināts. Ielas ūdens, plūstot
uz zemāku vietu, sakrājās un ilgstoši stāvēja pie mājas 4. sekcijas
iebrauktuves. Radusies situācija
vairs nebija tikai iedzīvotāju komforta, bet jau mājas saglabāšanas
tehniskā apdraudējuma jautājums.
Pateicamies Preiļu novada domes
vadībai, deputātiem M. Plivdai,
J. Želvim, Z. Ertam, J. Ertam, M. Pudnikai, K. Zarānei, N. Hļebņikovai,
Ē. Vilcānam, V. Madalānei, I. Liepniecei un domes darbiniekiem, kuri
atbalstīja un piešķīra līdzekļus piebraucamā ceļa un sekciju piebrauktuvju ieseguma ieklāšanai. Pašreiz
situācija ir kardināli uzlabojusies,

ūdens neuzkrājas bīstami tuvu
mājas pamatiem, mājās varam ieiet
ar kurpēm, pa līdzenu ceļu varam
piebraukt un pieiet mājai. Projekta
realizācijā ieguldīti arī biedrības
«Rēzeknes 32» līdzekļi, ko var
uzskatīt par mājas iedzīvotāju
dāvanu visiem tuvumā esošo māju
iedzīvotājiem.
Pateicamies mājas apsaimniekotājiem – biedrības «Rēzeknes 32»
valdei un valdes priekšsēdētājai
Agafijai Trusovai par neatlaidību
un ieguldīto darbu projekta realizācijā.
Aicinām arī citus daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus īstenot
teritoriju labiekārtošanas pasākumus, jo tikai visi kopā strādājot
varam padarīt pievilcīgāku mūsu
pilsētu jauniem cilvēkiem, celt
mūsu īpašumu konkurētspēju un
ilgtspējīgu attīstību.
Mēs būtu pateicīgi dzīvojamā
kvartālā esošo daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem, ja viņi painteresētos
par savu māju piesaistīto zemes
gabalu teritoriju sakārtošanu un savas
automašīnas stāvēšanai nenovietotu uz zemes, par kuru nodokļus
maksā mūsu mājas iedzīvotāji.
Dzīvojamās mājas Rēzeknes
ielā 32, Preiļos, iedzīvotāji

2019. gada oktobris

Preiļu novada pašvaldība pievienojusies
iniciatīvai «Draudzīga vieta bērnam»

Preiļu novada pašvaldība un tās iestādes vienmēr ir bijusi tā vieta, kur neparedzētās situācijās ārpus mājām un skolas ikviens bērns var ienākt, lūgt palīdzību, un viņu atbalstīs. Tagad pašvaldība ir pievienojusies iniciatīvai «Draudzīga vieta bērnam», par ko liecina pie
ieejas durvīm piestiprinātā uzlīme.
Ņemot vērā ikdienas dzīves situācijas,
piemēri, kad bērnam nepieciešams palīdzēt,
var būt pavisam dažādi. Bērnu uz ielas var pārsteigt negaiss, spēcīgs lietus vai sniegs. Gadās,
ka bērns nokavē autobusu un viņam jāsagaida nākamais transports. Dažkārt palīdzība bērnam nepieciešama, kad jāuzlādē mobilais tālrunis, lai steidzīgi
piezvanītu vecākiem, gadās, ka bērnam ir vajadzība
izmantot labierīcības. Šādos gadījumos bērns var apjukt
un nesaprast, kur meklēt palīdzību.
Pašvaldības darbinieki ir informēti par nepieciešamību vajadzības
gadījumā bērnu atbalstīt, un jau šogad ikviens iedzīvotājs, arī izglītības
iestāžu audzēkņi, tiks aicināti uz Atvērto durvju dienu Preiļu novada
domē. Tikšanās laikā skolēni tiks informēti par iespēju griezties pašvaldībā, kur nepieciešamības gadījumā varēs saņemt palīdzību.
Akcijai «Draudzīga vieta bērnam» Preiļu novadā pirmā pievienojās
Labklājības pārvalde. Iniciatīvas nozīme drīz parādīsies arī pie Jauniešu
centra «Četri» ieejas durvīm un citām iestādēm.
Sociālās akcijas «Draudzīga vieta bērnam» iniciators ir Alūksnes
novada uzņēmējs Māris Vīgups, kurš atzīst, ka doma par šādu akciju
radusies no pieredzes. Uzņēmējs arī uzsver, ka tas ir tik cilvēcīgi, nav
vajadzīgs finansiāls ieguldījums, bet var palīdzēt bērnam.
Par akciju bērni un viņu vecāki vairāk var uzzināt sociālajos tīklos.
Vienojoša visām iestādēm un uzņēmumiem, kuri pievienojušies iniciatīvai,
ir akcijas uzlīme. Tāpēc aicinām ikvienu bērnu, ja radusies steidzīga nepieciešamība, droši vērt pašvaldības ēkas durvis, ienākt un lūgt palīdzību.
Maija Paegle

Laukums pie Preiļu novada domes
nodēvēts par Svētku laukumu
Preiļu novada dome piedalīsies LEADER projektu konkursā

Labiekārtota dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32
pagalma un piebraucamā ceļa teritorija
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28. septembrī Preiļos, atjaunotajā laukumā Raiņa bulvārī 19a
visas dienas garumā norisinājās laukuma iedancošanas pasākums –
deju maratons, kurš sevī ietvēra dažādu deju stilu priekšnesumus,
aizraujošas deju meistarklases un interesantas viktorīnas. Pasākums
notika par godu atjaunotajam laukumam, kura renovācijas noslēgumu ar nepacietību bija gaidījuši kā pilsētas iedzīvotāji, tā arī viesi.
Laukuma atjaunošanas gaitā tajā tika izbūvēta lietusūdens kanalizācija, elektroapgādes tīkls un strūklaka, ieklāts bruģis, ierīkotas apstādījumu zonas un uzstādīti soliņi. Nu laukums ir ieguvis jaunu elpu, savukārt
preilieši priecājas par otro strūklaku pilsētā. Mēs esam ieguvuši par
vienu iekoptu teritoriju vairāk, lai turpmāk šī vieta kļūtu par iecienītu
pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu svētkos un preiliešiem nozīmīgās reizēs.
Laukuma atjaunošanas laikā tika izsludināts konkurss ar mērķi noteikt
interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu tam. Izvērtējot
iesniegtos priekšlikumus, tika atbalstīta iecere laukumu nodēvēt par
Svētku laukumu.
Iedancošanas pasākumā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda savā uzrunā pavēstīja, ka konkursa žūrijas locekļiem nācās
pieņemt atbildīgu un sarežģītu lēmumu, jo kopumā tika iesniegtas 53
pieteikuma anketas ar 62 laukuma nosaukuma priekšlikumiem. Žūrijas
viedoklis bija vienprātīgs, ka jaunajam laukuma nosaukumam ir jābūt
atbilstošam laukuma funkcijām, viegli saprotamam, kā arī pieņemamam
vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Laukuma iedancošanas laikā tika godināti trīs Svētku laukuma nosaukuma idejas autori – Imants Babris, Santa Ancāne-Novikova un Diāna
Pastare, kuri konkursa galveno balvu 200 eiro vērtībā sadalīja, kā bija
lēmusi konkursa žūrija.
Vērtējot laukuma nosaukuma pamatojumus, vērtēšanas žūrija izcēla
Imanta Babra sniegtā priekšlikuma pamatojumu, kurā tika uzskaitīti vēsturiski fakti un attēlota vēsturiska 1938. gada fotogrāfija, kas
apliecina, ka minētais laukums vairākus gadu desmitus pilsētai kalpo
kā svētku organizēšanas vieta.
Pašvaldība pateicas ikvienam konkursa dalībniekam par atsaucību
un izdomu bagātību, kas apliecina, ka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
bijušajiem novadniekiem ir nozīmīga pilsētas attīstība un interese par
notiekošo novadā.
Jolanta Upeniece

Preiļu novada VÇSTIS

Forums noslēdzies, darbs turpinās

Uz gaišas dziesmas nots Vārkavas jauniešu izpildījumā Preiļos
noslēdzās piecu novadu iedzīvotāju forums «Darām pa savam».
Forums pulcēja iedzīvotājus no Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu
un Vārkavas pašvaldībām. Foruma sākumā uzrunu teica Preiļu
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis. Fonda valdes
priekšsēdētāja Evija Caune izstāstīja par ietvaru, kurā notika
forums, proti, iedzīvotāju saiets ir noslēdzošā aktivitāte valsts budžeta
«NVO programmas» projektā «Labdarības un brīvprātīgā darba
atbalsts un popularizēšana».
Projekta ietvaros visu vasaru notika apkaimes iedzīvotāju ideju darbnīcas, kurās iedzīvotāji tika aicināti paust savu redzējumu un idejas par
novada dzīves kvalitātes uzlabošanu. Vasarā ir tapušas arī trīs īsfilmas
par Viduslatgales pārnovadu fonda veiktajiem darbiem, kā arī tās popularizē brīvprātīgo un labdarības darbu. Īsfilmas piedzīvoja pirmizrādi
forumā. Foruma darba grupās dalībnieki sprieda par brīvprātīgā un labdarības darba izaicinājumiem un iespējām, sadarbības veicināšanu starp
iedzīvotājiem, pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī iedzīvotāju iesaisti
sabiedriskajā dzīvē. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicināja klātesošo biedrību līderus parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales
NVO sadarbības memorandu. Forumu vadīja Juris Viļums un Valija
Vaivode.
Viduslatgales pārnovadu fonds pateicas visu piecu novadu domes
administrācijām par sadarbību iedzīvotāju uzrunāšanai, informēšanai un
transporta nodrošināšanai. Liels paldies novadu nevalstiskajām organizācijām par atbalstu un sadarbību! Un, protams, sirsnīga pateicība visiem
darba grupu vadītājiem, rakstvežiem un foruma raitas darba gaitas nodrošinātājiem. Apkopotās idejas, viedokļus un priekšlikumus darīsim
zināmus plašākai publikai jau drīzākajā laikā.
Evija Caune,
biedrības «Viduslatgales pārnovadu fonds» valdes locekle

Preiļu Galvenajā bibliotēkā atvērts
literāro darbu krājums
«PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā»

21. septembrī, Dzejas dienās, Preiļu Galvenajā bibliotēkā tika
atklāts literāro darbu krājums «PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas
Savienībā».
Lai rosinātu interesi un izpratni par Eiropas Savienības nozīmi mūsu
dzīvē un Preiļu kultūrvides un infrastruktūras attīstībā un aicinātu caur
literāriem darbiem paust personisko attieksmi pret Preiļu novadā notiekošajiem procesiem, Preiļu Galvenā bibliotēka bija izsludinājusi literāro
darbu konkursu «PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā».
15 autori konkursam iesniedza 28 darbus, bet saskaņā ar žūrijas vērtējumu grāmatā tika iekļauti 12 autoru 22 darbi. Krājumā lasāma Lauras
Kampānes, Lidijas Ulivanovas, Valērija Jefremova, Anitas Určas, Annas
Dzidras Bernānes, Rasmas Zariņas, Janas Skrivļas-Čeveres, Nikolaja
Kovaļova, Lauras Grigules, Anitas Betleres, Otīlijas Kromānes un Andras
Gaigalas dzeja un esejas. Literāros darbus ilustrēja Preiļu mūzikas un
mākslas skolas audzēkne Zane Rizga. Konkursa speciālbalvu par dabas,
kultūrvides un sociālo izmaiņu akcentēšanu Preiļos pēdējo 15 gadu laikā
saņēma Andra Gaigala. Atvēršanas pasākumā autori iepazīstināja ar sevi
un lasīja savus darbus. Par muzikālo noskaņu rūpējās Alberts Vucāns,
savas kompozīcijas izpildīja Aleksandrs Kalinovs.
Krājumā apkopotie autori darbos atklāj savu īpatno redzējumu par
Preiļiem un dzimto pusi, bet krājums veido kopainu un atklāj mūsu
šābrīža sajūtas un redzējumu par Preiļiem. Galvenie dzejas motīvi ir
mīlestība pret Preiļiem un dzimto pusi, gaišas bērnības atmiņas un piederība tagadnes mirkļiem, Preiļu parks, kas rosina sapņot un iztēloties
senatnes ainas, kā Preiļu pils izskatījās toreiz, un arī kā mūsdienas izskatītos tālaika acīm. Autori vārsmās pievēršas Preiļu straujajai šābrīža attīstībai. Mēs esam Eiropas daļa, taču, lai cik tālu mēs būtu aizceļojuši
pasaulē, visi ceļi mūs tik un tā ved atpakaļ uz Preiļiem.
Grāmata nav komerciāls produkts un ikvienam interesantam ir pieejama Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Literāro darbu konkurss tika rīkots
projektā «Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru
atlase 2018. – 2020. gadam», pamatojoties uz 2018. gada 9. janvāra
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības noslēgto partnerības pamatlīgumu Nr. COMM/RIG/ED/2018–
2020/Rezekne.
Inese Šņepste,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece
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Izcilā komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos

Mēs esam bagāti ar saviem novadniekiem latgaliešiem – izcilām personībām – ārstiem, inženieriem, podniekiem un, protams, mūziķiem.
Viens no tādiem ir 1906. gada 9. oktobrī Preiļu
pagasta Babru sādžā dzimušais komponists, pianists
un pedagogs Jānis Ivanovs. Par viņu Letonikā raksta:
Visievērojamākais latviešu simfoniķis, kura devums
šajā žanrā neatpaliek no pasaules mūzikas virsotnēm.
Vienīgais komponists Latvijā, kurš sacerējis 21 simfoniju, tostarp simfoniju, veltītu savam novadam –
Latgales simfoniju.
Pagājušā gadsimta otrajā pusē vairākkārt Preiļos
tika rīkotas J.Ivanova dienas, bet šajā gadsimtā aktualizēts J.Ivanova vārds tika 2016. gadā, kad, pieminot
komponista 110. dzimšanas dienu, Preiļu Kultūras
namā notika Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas
kamerorķestra un Preiļu novada skolotāju kora
«Latgale» koncerts (ar VKKF atbalstu). Ideja par ikgadēju pasākumu – Jāņa Ivanova dienām Preiļos – atdzima 2018. gadā, kad Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvs uzkopa J. Ivanova piemiņas vietu un
sarīkoja J. Ivanova kamermūzikas koncertu.
Šogad, pateicoties VKKF Latgales programmas
piešķirtajiem līdzekļiem, pasākums varēja būt vēl
vērienīgāks. Tika iesākts jaundarbu konkurss mūzikas
un mākslas skolu audzēkņiem, kas rosināja visu
Latvijas mūzikas skolu audzēkņus dziļāk iepazīt šo
Latgales komponistu, viņa darbus, mākslas skolu
audzēkņiem – ieklausīties viņa vokalīzēs, lai savas
sajūtas atspoguļotu krāsās.
Preiļu apkaimes iedzīvotājiem un viesiem jaunas
šķautnes komponista personībā ļauj atklāt izstāde
«Jānis Ivanovs krāsās un skaņās» un piemiņas pasākums, kurā skanēja J. Ivanova mūzika Latgales jauno
talantu – Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas
audzēkņu, Daugavpils Universitātes Mūzikas un
mākslu fakultātes studentu un jau pieredzējušu un
tautā ļoti mīlētu mākslinieku priekšnesumā.

Paldies sakām Riebiņu novada domei par pieminekļa apkārtnes uzpošanu. Lai gan laika apstākļi
8. oktobrī nelutināja, tas nebija šķērslis ieklausīties
Mūzikas un mākslas skolas direktora Edgara Znutiņa
uzrunā, nolikt ziedus, dalīties atmiņās, dziedāt dziesmas un pat, iespaidojoties no apkārtējās dabas, žigli
izdomāt savus vokalīžu nosaukumus.
9. oktobrī notika piemiņas pasākums, kurā skanēja
J. Ivanova mūzika – solodziesmas Elīnas Spridzānes
(koncertmeistare Žanete Solovjeva), Laimas Tihovskas
(koncertmeistare Romualda Dāvida), Ilonas Bageles
(koncertmeistare Arnita Tāraude) atskaņojumā, klaviermūzika Elgara Murāna un Kristinas Saulišas sniegumā, daļas no koncerta vijolei ar orķestri (atskaņoja
Igors Ozuns un Elīna Bambāne) un koncerta čellam
ar orķestri (atskaņoja Justīne Bauļina un Elīna
Bambāne).
Pasākumā tika apbalvoti pirmā Jāņa Ivanova jaundarbu konkursa mūzikā un mākslā laureāti. Grand prix
jeb galvenā balva ir mūsu pašu mākslinieces Ilonas
Abdulajevas radīts mākslas darbs. Pēc punktu vērtējuma par augstāko sasniegumu mūzikā šāds apbalvojums tika pasniegts Kristapam Lāsam no Ādažiem,
savukārt mākslā galvenā balva palika Preiļos – tā tika
piešķirta Laurai Čerpakovskai.
Liels paldies skolotājiem, kuri iedvesmoja audzēkņus jaundarbiem un, protams, pašiem audzēkņiem,
kuri uzdrošinājās un ļāvās radīt – savus vienreizējus,
neatkārtojamus mākslas darbus!
Godināsim un cienīsim savu novadnieku, profesionāli, kompozīcijas meistaru un izcilu pedagogu
Jāni Ivanovu!
Edgars Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

Moskvinas vecticībnieki viesojās
Veļikijnovgorodā

Trīs dienu garumā no 27. līdz 30. septembrim
Veļikijnovgorodā norisinājās starptautiska zinātniski-praktiska konference «Vecticībnieki Krievijas ziemeļrietumos un baltijas valstīs». Konferencē
ar 30 ziņojumiem uzstājās zinātnieki no Krievijas,
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Konferencē piedalījās un Preiļu novadu pārstāvēja
neatkarīgā vecticībnieku vēstures pētniece Latvijā
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Tatjana Kolosova-Peresta, uzstājoties ar lekciju par
Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nama zvana vēsturi,
kas 1928. gadā tika atvests no Krievijas, aizstājot evakuācijas laikā pazaudēto 1916. gada zvana torni.
Ziņojums konferences auditorijā tika uzklausīts ar
lielu interesi.
Konferences otrajā dienā ar garīgajiem dziedājumiem uzstājās Moskvinas vecticībnieku draudzes pārstāvji (attēlā). Neskatoties uz to, ka kolektīvs uzstājās
nepilnā sastāvā, dziedātāji piesaistīja vērā ņemamu
konferences dalībnieku uzmanību.
Papildus dalībai konferencē Moskvinas vecticībnieku draudzes pārstāvji apskatīja Novgorodas Kremli,
piedalījās dievkalpojumā Novgorodas vecticībnieku
kopienā, apmeklēja Krestcu ciematu, apskatot, kā norit
vecticībnieku baznīcas būvniecība. Jāatzīmē, ka gan
Novgorodā, gan Krestcos kalpo vecticībnieki no
Latgales, tie ir – Mihails Lavrenovs un Aleksejs Delikatnijs. Konferences dalībnieki viesojās arī Ziemassvētku eglīšu rotājumu izgatavošanas fabrikā, kur piedalījās bumbiņu krāsošanā. Dalībnieki apmeklēja
novadpētniecības muzeju, iepazīstoties ar ekspozīciju,
kas veltīta unikālam un senam izšuvuma veidam
«Крестецкая строчка». Ar lielu interesi vecticībnieki
viesojās vecticībnieku sētā, kur bija vērojama interesanta ekspozīcija par vecticībnieku iedzīvi. Noslēgumā
katrs brauciena dalībnieks varēja piedalīties senās
spēlēs vai izgatavot talismanu mājas aizsardzībai.
Tatjana Kolosova-Peresta,
Vecticības vēstures pētniece
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Preiļu novada VÇSTIS

Uzņēmēju ikmēneša tikšanās

Uzņēmēju ikmēneša tikšanās norisināsies otrdien, 12. novembrī, pulksten 15.00 Preiļu
novada Saunas pagasta Prīkuļos, «Atvasēs». Savā pieredzē dalīsies biškopis un graudkopis,
z/s «Tūmeņi» īpašnieks Edgars Soldāns.
Interesentiem lūgums pieteikt dalību pasākumā pa tālruni 26636243 vai elektroniski
ineta.liepniece@preili.lv. Tiks nodrošināts transports.
Uz tikšanos!
Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante

Aicinām uzņēmējus sniegt informāciju

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs aicina novada uzņēmējus
izmantot iespēju veicināt sava uzņēmuma atpazīstamību un sniegt informāciju par savu uzņēmumu. Informācija tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība» – Preiļu uzņēmēji
piedāvā.
Aizpildītu uzņēmuma apraksta veidlapu ar uzņēmuma logo un/vai fotogrāfijām
nosūtīt uz e-pasta adresi: ineta.liepniece@preili.lv vai jolanta.upeniece@preili.lv
Apraksta veidlapa ievietota www.preili.lv .

Pieredzes apmaiņas brauciens
par mitrāju apsaimniekošanas metodēm

Projekta LLI-306 «Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus»
(OPEN LANDSCAPE) ietvaros no 23. septembra
līdz 25. septembrim norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens pa Latvijas un Lietuvas mitrājiem.
Pasākuma piedalījās vides eksperti, purvu apsaimniekotāji, pašvaldību speciālisti no projekta partneru teritorijām – kopumā 34 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Preiļus pārstāvēja pašvaldību
speciālisti un vides eksperts, kas ir atbildīgs par
Pelēču purva apsaimiekošanas darbu veikšanu,
atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātām Pelēču
ezera purva dabas aizsardzības plānam.
Pirmajā pieredzes apmaiņas dienā dalībnieki
apmeklēja Cenu tīreļa purva taku. Cenas tīrelis ir īpaši
aizsargājama teritorija – dabas liegums. Savulaik
Cenas tīrelis bijis otrais lielākais purvs Latvijā tūlīt
aiz Teiču purva, taču cilvēka darbības rezultātā tā kopplatība šobrīd ir sarukusi līdz 6000 ha. Pasākuma
dalībnieki tika iepazīstināti ar lielāko daļu purva teritorijas un tā dažādo floru un faunu, kā arī ar purva
apsaimniekošanas labākajām metodēm. Par Cenu tīreļa
apsaimniekošanas metodēm stāstīja vides eksperts –
gids Edmunds Račinkis.
Otrā dienā pasākuma dalībnieki apmeklēja Lielo
Ķemeru tīreli un tika iepazīstināti ar ūdens līmeņa un
purva dabiskās veģetācijas atjaunošanu bijušajos kūdras
izstrādes laukos. Vides eksperte Agnese Priede sniedza
informāciju par purva veģetācijas atjaunošanu, rādot
divas purva teritorijas – laukumus, kuros 2018. gadā
tika sastādītas sfagnu sūnas, kas ļaus pārbaudīt, vai
iespējama purvam raksturīgās veģetācijas atjaunošanās
teritorijā pēc kūdras izstrādes, kā arī zinātniskā eksperimentā noteikt efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu,
kuru varēs izmantot bijušajos kūdras izstrādes laukos
arī citviet Latvijā, izvēloties renaturalizāciju kā degradēta kūdrāja teritorijas apsaimniekošanas veidu. Četros
izmēģinājumu teritorijas laukumos tika sastādīta
dažādu sugu sfagnu sūnas – Magelāna, brūno, iesarkano un zaļo sfagnu – un citus purva augus dažādās
kombinācijās. Trīs no laukumiem tika sagatavoti,
noņemot mineralizējušos kūdras virskārtu. Nākošais
mitrājs, ko pasākuma dalībnieki apmeklēja, bija
Kaņiera ezers, kura dabas daudzveidībai ir starptautiska
nozīme – kā viens no pasaules vērtīgākajiem mitrājiem
tas iekļauts Ramsāres konvencijā, kā arī atzīts par putniem starptautiski nozīmīgu vietu. Kaņiera ezers ir
sekls – tā vidējais dziļums mazāks par vienu metru,
tāpēc gaisma spēj sasniegt ezera gultni, kuru lielās platībās klāj mieturaļģu paklājs. Ūdensaugi kalpo par
bagātu barības bāzi putniem un zivīm, bet niedrāju
labirinti un salas (daļa no tām ir mākslīgi veidotas)
sniedz putniem drošas ligzdošanas vietas. Pie Kaņiera
ezera ir viena no lielākajām kadiķu audzēm Latvijā.
Pateicoties kaļķainajiem augšanas apstākļiem un regulārai zālāju apsaimniekošanai, daudzviet Kaņiera ezera
piekrastē un uz tā salām izveidojušās kadiķu audzes.
Pēcpusdienā pasākuma dalībnieki veica pārbraucienu uz Lietuvu un apmeklēja Kamanu dabas rezer-

vātu, kurā ir stingri aizliegtas jebkādas cilvēku darbības (izņemot pētījumus) un pieeja sabiedrībai (izņemot
regulētas nelielas apmeklētāju grupas). Tas ir lielākais
mitrāju komplekss Lietuvas ziemeļos. Mitrāju kompleksā ietilpst liels paaugstināts purvs, pārejas purvi,
Kamanos ezers un vairāk nekā 120 mazu baseinu.
Vides eksperts Vaidotas Grigaliūnas pasākuma
dalībniekus iepazīstināja ar dažādiem eksperimentiem,
kas tiek veikti, lai uzlabot un aizsargātu purva bioloģisko daudzveidību. Vides eksperts dabā demonstrēja
dažādas purva ūdens līmeņa atjaunošanas metodes,
kā arī prezentēja labi apsaimniekotu, izkoptu purvu
un parādīja teritoriju, kas vēl nav izkopta. Vaidotas
Grigaliūnas dalījās savā ilgstošajā pieredzē par purvu
izkopšanas un apsaimniekošanas labākajām metodēm.
Trešajā dienā tika apmeklēts vēl viens Lietuvas
mitrājs – Pusčios purvs. Puščios kūdrāja 78,4 hektāru
ainavu galvenokārt veido noārdījušies augstie purvi
(kas joprojām var būt spējīgi dabiski atjaunoties) un
kūdras substrātu ieplakas. Blīvs meliorācijas grāvju
tīkls (kopējais garums aptuveni 35 kilometri) rada
nelabvēlīgus hidroloģiskos apstākļus. Tikmēr tipiskā
kūdrāja veģetācija ir stipri bojāta. Tas ir bijušais kūdras
izstrādes lauks, kurā pašreiz notiek purva atjaunošana.
Šajā triju dienu pieredzes apmaiņas mācību braucienā pa Latvijas un Lietuvas mitrājiem projekta partneru dalībnieki ieguva jaunas praktiskās zināšanas
par mitrāju biotopu labākajām apsaimniekošanas
praksēm un metodēm. Visi pasākuma dalībnieki bija
apmierināti ar šo praktisko mācību braucienu un
iegūtās zināšanas tiks izmantotas savu teritoriju purvu
ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Par projektu:
Projekts «Dabas daudzveidības saglabāšana LVLT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus» (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam
atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada
2. aprīlim. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai LatvijasLietuvas pierobežas reģionos. Preiļu novada dome ir
viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais
partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija
Lietuvā. Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības
fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no
Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un
Viesītes novada pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas
ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro, Preiļu
novada domes projekta budžets 65 444,11 EUR.
Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai
www.preili.lv
Inese Matisāne,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
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Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI»
uzsāk projektu «Esi daudzpusīgs»

Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI» jūlijā iesācis īstenot
valsts budžeta finansētu projektu jauniešiem «Esi daudzpusīgs»,
kura ietvaros tiek plānots attīstīt un pilnveidot divus jaunatnes darba
virzienus Preiļu novadā – jauniešu neformālo izglītību un lietderīga
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Šobrīd jaunieši brīvo laiku pavada interešu izglītības pulciņos Preiļu
novada Bērnu un jauniešu centrā vai Preiļu novada Jauniešu centrā
«ČETRI» – komunicējot ar citiem jauniešiem un apmeklējot centra organizētās aktivitātes un pasākumus. Lietderīga brīvā laika pavadīšana un
neformālā izglītība ir būtiska jauniešu izaugsmes veidotāja. Mācīšanās
ārpus skolas un formālajām mācībām māca darot – attīsta un pilnveido
kompetences un prasmes, kas ir būtiskas darba tirgū. Ieguvēji būs ne
tikai jaunieši, kas mācīsies, ieguvējs būs viss novads.
Lai aktivitātes tiktu vairāk virzītas uz prasmju un zināšanu apguvi,
uz jauniešu personības attīstību un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
nepieciešams izveidot ilgtermiņa risinājumu – ieviest sistēmu un rīcības
plānu jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika saturīgai īstenošanai
Preiļu novadā. Projektam ir divas tiešās mērķa grupas – darbā ar jaunatni
iesaistītās personas un Preiļu novada jaunieši vecumā no 13–25 gadiem.
Pirmā mērķa grupa ir personas, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem –
jauniešu centra vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste. Šīs personas
ietekmē jauniešu pašreizējo un turpmāko dzīvi Preiļos un Preiļu novadā,
tāpēc būtiski, ka arī ar jaunatni darbā iesaistītās personas arī, projektam
noslēdzoties, nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
Otrā mērķa grupa ir Preiļu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Saskaņā ar statistikas datiem 2019. gada 11. martā vecumā no 13
līdz 25 gadiem bija 1 246 jaunieši, no tiem Preiļu pilsētā – 839 jaunieši.
Projektā paredzētās aktivitātes: tikšanās ar neformālo apmācību vadītājiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem, pieredzes apmaiņas pasākumi
darbā ar jaunatni iesaistītajiem un darba grupas jauniešiem, pieredzes
apmaiņa ar Riebiņu novada un Varakļānu novada jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešiem, neformālās izglītības aktivitātes, pasākumu organizēšanas apmācības, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes jauniešiem.
Projekta ilgums – 13 mēneši. Projekts tiks īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam
valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Sintija Ančeva, jaunatnes lietu speciāliste

Preiļu novadā tiek īstenots projekts
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

Preiļu novada dome 2019. gada 15. maijā noslēdza Vienošanos
par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/024 «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā» īstenošanu.
Projekta mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju
piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. Projekta ietvaros tiks revitalizētas
2 teritorijas un izbūvētas industriālās zonas Preiļu novadā. Projektā plānotās aktivitātes dos iespēju tādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai, kas
būtiski uzlabos novadu ekonomisko stāvokli, jo tiks izbūvētas teritorijas
ražošanas uzņēmējdarbības veikšanai, tiks sakopta vide, radītas jaunas
darba vietas, kas būtiski ietekmēs iedzīvotāju aizbraukšanu no novada.
Projektā plānotās aktivitātes: 1. Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli
saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā. Projekta
ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju. Teritorija atradīsies pie izbūvētās Rietumu
ielas Preiļos, kas dos iespēju paplašināties jau esošajiem komersantiem,
kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu.
2. Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, laukumu un
inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā. Aktivitāte nodrošinās
iespēju Preiļos radīt jaunu ražošanas uzņēmumu, kas dos augstu pievienoto vērtību un radīs jaunas darba vietas. Preiļu novada pašvaldības
plānotās aktivitātes tiks realizētas uz pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma. Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot to nomā
komersantiem, kas tiks izvēlēti publiskas izsoles rezultātā.
Projekta ilgums – 24 mēneši. Projekta kopējās izmaksas – 3 397 072,33
EUR, no tām 877 755,71 EUR sastāda ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija – 504 956,66 EUR. Projekta rezultātā tiks radītas 18 darbavietas, atjaunotās degradētās teritorijas platība – 3 ha.
Preiļu novada dome projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 «Uzņēmējdarbības
vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā»
1. aktivitātes ietvaros 2019. gada 5. septembrī noslēdza Būvdarbu līgumu «Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve
Rietumu ielai pieguļošā teritorijā» ar PS «A.A&būvkompānijas».
Līgumcena bez PVN 21% sastāda 1 098 506,50 EUR. Līguma izpildes
termiņš – 8 mēneši no līguma parakstīšanas datuma, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu. 2019. gada 10. septembrī tika noslēgts Būvuzraudzības līgums objektam ar SIA «BŪVĒLOGS projekti». Līguma cena bez
PVN 21% – 21 875,00 EUR. 2019. gada 16. septembrī noslēgts līgums
par autoruzraudzības veikšanu objektam ar SIA «Pils M». Līguma cena
bez PVN 21% sastāda 4 000,00 EUR.
Sanita Meļko, Preiļu novada domes projektu vadītāja

Preiļu novada VÇSTIS

Zelta kāzu jubileja Anastasijai
un Donatam Koņuševskiem
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17. oktobrī Preiļu novada pašvaldības paredzēto pabalstu un
apsveikumu Zelta kāzās saņēma Preiļu pilsētas iedzīvotāji Anastasija
un Donats Koņuševski. Ģimeni svētkos sveica Labklājības pārvaldes
vadītājs Lauris Pastars, vēlot veselību, sapratni un prieka piepildītu
ikdienu.
Anastasijas un Donata Koņuševsku laulība reģistrēta 1969. gada
11. oktobrī. Abu ražīgie darba gadi pavadīti tepat Preiļos. Ģimenē izaudzināti divi bērni, un vecvecākus jau priecē mazbērnu pulciņš.
Pievienojamies apsveikumam un vēlam ģimenei saules siltuma pilnu
turpmāko kopdzīvi!

14. novembrī tiks uzsākta
vienreizējo pabalstu izmaksa

Preiļu novada Labklājības pārvalde 14. novembrī uzsāks
vienreizējā materiālā pabalsta 15,00 eiro apmērā izmaksu Preiļu
novada teritorijā deklarētiem pirmās un otrās grupas invalīdiem (pieaugušajiem un bērniem), vientuļajiem pensionāriem,
kuriem nav likumīgo apgādnieku, kā arī politiski represētām
personām. Tāpat paredzēts materiāls atbalsts 50,00 eiro apmērā
rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu
novada bāriņtiesa.
Minēto pabalstu izmaksa notiks sākot no 14. novembra un turpināsies līdz 2019. gada beigām. Pagastos deklarētās personas, kas
atbilst kādai no augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, pabalstu
saņems pagastu pārvaldēs.

9. novembrī – sporta spēles
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

9. novembrī no plkst. 10.00 – 17.00 Preiļu novada kultūras
centrā norisināsies Preiļu novada atklātās sporta spēles cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Pieteikumus aicina iesūtīt elektroniski līdz 31. oktobrim uz
e-pastu artis.utinans@gmail.com.
Sīkāka informācija, zvanot Artim – tālrunis 29287410.

Kultūras ministrijas reģionālā vizīte
projektam «Rīteiropas vērtības»

8. un 9. oktobrī Kultūras ministrija (KM) kā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde viesojās pie
projekta «Rīteiropas vērtības» vadošā partnera Daugavpils pilsētas
domes un pārējiem projekta sadarbības partneriem, tostarp arī
Preiļu novada domes.
Vizītes laikā tika pārrunāts projekta ieviešanas progress, ieviešanas riski, problēmas un iespējamie risinājumi un projektā plānoto
rezultātu sasniegšanas sekmīgas iespējas. Ikviens projekta partneris
prezentēja sava objekta darbu aktuālo situācijas ieviešanas gaitu un
klātienē iepazīstināja KM ES fondu uzraudzības nodaļas pārstāvjus ar
objektiem.
Preiļu novada dome KM atbildīgās iestādes pārstāvjus iepazīstināja
ar Preiļu pils rekonstrukcijas gaitu. Būvdarbu firmas SIA «Preiļu celtnieks» komercdirektors E.Stikāns sīki izklāstīja par veikto būvdarbu
niansēm un darbu specifiku, jo pils nav vienkārši būvobjekts, tā ir kultūrvēsturiska ēka ar pievienoto 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.
Sanda Čingule-Vinogradova,
projekta koordinatore

2019. gada oktobris

Preiļu pils. Zini. Novērtē. Sargā

Preiļu pils ir viena no Preiļu
muižas kompleksa ēkām – izcilākā, krāšņākā un iespaidīgākā.
Preiļu pils atjaunošana turpinās,
tā ir kultūrvēsturiskā būve, mantojums, kas mums ir palicis no tiem,
kas savulaik ir apdzīvojuši Preiļu
teritoriju. Steiga ir pēdējais, kas
šajā procesā var būt. Ikviena lieta, ko darām pils rekonstrukcijā,
ir rūpīgi pārdomājama, jo, saistībā ar pils ugunsgrēku 1978. gadā, esam ļoti daudz vērtību zaudējuši. bet daudz var zaudēt arī
bez ugunsgrēka – ar neprasmīgu
darbošanos.
Kā zināms, tad šobrīd projekta «Rīteiropas vērtības» (SAM
5.5.1.0/I/17/007) ietvaros pilī ir jau
nosiltināti bēniņi, izlīdzinātas ārsienu iekštelpu sienas daļas un tiek
uzstādīti logi un durvis. Tā ir liela
uzdrīkstēšanās vēstures objektu,
kas bija klasificējams jau kā bīstams, grūstošs objekts, uzsākt atjaunot. Jo pils nav tikai vēsturisks fakts,
bet tā ir īpaša emocionāla personīgā
vieta. Identitāte, kas padara Preiļus
īpašus.
Pēc savas būtības pils ir vērtība,
kas izturējusi laika pārbaudi. Pilsētvides plānotājs, dizaineris un lektors Jānis Ķīnasts liek vienādības
zīmi starp kultūras mantojumu un
liecību par vērtībām. Bet Preiļu pils
kā kultūras mantojums nav tikai
būve, tā ir vieta, tā ir vietas gara
veidotāja un uzturētāja. Ko mēs,
pieejot pie pils, vēlamies tur ieraudzīt? Cik liela vērtība ir šī būve
mums katram personiski? Ko īsti
mēs cenšamies interpretēt savā
sapratnē par vēsturisko neogotikas
stila būvi – Preiļu pili?
Kādā no pasākumiem pie pils,
bija dzirdamas sarunas par atmiņām – kāds šeit ir jaunībā strādājis,
kāds skraidījis iekšpusē pēc ugunsgrēka, cits te ir mācījies un piedzīvojis masveida izvešanas mirkļus, kad
bērni pa sānu durvīm bēguši projām,
lai karavīri tos neaizvestu kopā ar
citiem sagūstītajiem. Cits stāstīja,
ka skolas laikā te nāca ar draugiem
spēlēt paslēpes, daudziem no mums
ir atmiņas no šīs vietas, atmiņas no
parkā pavadītajiem brīžiem. Atmiņas, kas neaizsniedz tos laikus, kad
te tika veidots muižas komplekss.
Tas bija krietni agrāk. Un tie notikumi, kuriem sen vairs nav liecinieku, bija tādi, kas šai vietai radīja
vērtību, radīja auru un stāstu.

Kultūras lietas un vērtības bieži
vien palīdz emocionāli. Tās dod stimulu un spēku strādāt, būt, attīstīt,
pilnveidot un nezaudēt šīs vietas
īpašo auru. Preiļu pils atjaunošana
daudziem ir kā prieks un lepnums –
mēs varam saglabāt savas senču
vērtības, īpašo un unikālo, kas ir tikai šeit. Protams, vienmēr pastāvēs
jautājums par finanšu sabalansētību
starp lietām, kas ir nepieciešamas
praktiskajai dzīves telpas radīšanai
un lietām, kas dod morālu un emocionālu spēku. Viss ir atbildē – kurā
brīdī Preiļu muižas komplekss un
parks mums ir vērtība un cik vitāli
svarīga tā ir kopējā Preiļu puses
identitātē. Noteikti, tāpat kā dabā,
visam ir jābūt harmonijā – ikdienas
praktiskajām vajadzībām ar garīgajām, morālajām vērtībām. Un
ikviena vieta savu īpašo gaisotni,
auru un vērtību iegūst tikai ar gadiem, ar tajā ieguldīto cilvēku darbu, domām un enerģijām.
Preiļu pils pamazām atgūst savu krāšņumu. Cilvēkos bieži redzu
prieka emocijas, sajūsmu un iekšējo lepnumu par to. Preiļiem ir īpaša
aura. Tā it kā mūsu senči priecātos
par to, ka turpinām būt šeit, saglabāt
savu kultūrvēstures mantojumu un
stiprinām savu unikālo identitāti.

Foto – Amanda Baško

Jau vairāku gadu garumā sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu
fonda palīdzību tiek vākti ziedojumi Preiļu pils atjaunošanai.
Fondā šobrīd ir savākti 12 250,21
eiro, no tiem šogad – Preiļu pilsētas
svētku laikā – 3743,73 eiro. Daļa
līdzekļu jau iepriekš ir izmantota
pils rekonstrukcijas darbiem, daļa
– atrodas fonda kontā. Esošo uzkrājumu plānots novirzīt pils galveno
vītņveida kāpņu izgatavošanai.
Šobrīd arhitekti strādā pie kāpņu
vizuālā izskata veidošanas, tehniskās specifikācijas un apjomu
izmaksu aprēķināšanas. Zinot kāpņu provizoriskās izmaksas, ikvienam būs iespēja papildināt kopējo
saziedoto summu, lai īstenotu pils
kāpņu izgatavošanu un uzstādīšanu.
Preiļu novada dome un nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu
fonds» aicina ikvienu, kuram ir
īpašs un dārgs mūsu novada kultūrvēsturiskais mantojums un tā
rekonstrukcija, ar ziedojumiem
atbalstīt Preiļu pils un pils vītņveida kāpņu atjaunošanu. Ziedot
iespējams, ieskaitot naudu nodibinājumam «Viduslatgales pārnovadu fonds» ar norādi – Ziedojums
Preiļu pils atjaunošanai.

Rekvizīti:
Viduslatgales pārnovadu fonds, Tirgus laukums 1,
Preiļi, LV-5301, reģ.nr. 40008210954
Banka: AS SEB banka, konta Nr.LV35UNLA0050021079970
Banka: AS Citadeles banka, konta Nr.LV17PARX0016753060001
Banka: AS Swedbank, konta Nr.LV72HABA0551046892983
Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece

Preiļu pašvaldība piedalās rododendru
stādīšanas pasākumā

18. oktobrī Preiļu pašvaldības priekšsēdētāja
Maruta Plivda kopā ar pārējo Latvijas pašvaldību
pārstāvjiem sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību un SIA «Rīgas meži» piedalījās rododendru stādīšanas pasākumā «Rododendru krāšņums dziesmu priekam» Mežaparka Lielās estrādes teritorijā.
Katra pašvaldība savu rododendru stādīja atbilstoši
novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos
novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā – un par iestādīto košumkrūmu saņēma sertifikātu.
Pie katra iestādītā rododendra tiks izvietota attiecīga
informatīva plāksne. Pasākuma laikā notika ekskursija
pa Mežaparka Lielās estrādes teritoriju, lai novērtētu
līdz šim paveikto jaunās estrādes būvniecībā.
Pēc idejas autora SIA «Rīgas meži» valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa iniciatīvas topošais rododendru dārzs Mežaparkā ir veltījums Latvijai un latviešu priekam dziedāt un dejot: «Lai šie vairāk nekā
120 rododendru košumkrūmi rotā simbolisko latviešu
savienošanās un kopā sanākšanas vietu, ziedot ar
dubultu sparu, kad šeit skanēs dziesmas un mūzika,
kad uz svētkiem pulcēsies ļaudis no visām pilsētām
un novadiem!»
«Šis jau būs otrais vides objekts, kas skaistā veidā
vēstīs par Latvijas pilsētām un novadiem. Pirmais
atrodams Vecrīgā – ģerboņu siena. Mežaparka Lielā
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estrāde ir vieta, kur dziesmās uzziedēt sabrauc tūkstošiem cilvēku no dažādām Latvijas vietām, tāpēc ir
tikai likumsakarīgi, ka rododendri uzziedēs tieši tur.
Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied arvien kuplākiem
ziediem, tādējādi sveicinot ikvienu dziesmusvētku
dalībnieku un skatītāju – ļaudis no dažādām Latvijas
vietām,» teic LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Preiļu novada VÇSTIS

Trīs Latvijas olimpieši «Preiļu kausa»
soļošanas sacensībās

No kreisās: Arnis Rumbenieks, Dāvis Salcevičs, Modris Liepiņš

Šogad Latvijas soļotāji, atjaunojot savas tradīcijas,
11. un 12. oktobrī pulcējās uz sezonas noslēguma
sacensībām «Preiļu kauss 2019» soļošanā. Sacensību iniciators bija Latvijas Olimpietis Modris Liepiņš, kurš arī uzņēmās sacensību galvenā tiesneša pienākumus.

Kopumā sacensībām pieteicās 69 dalībnieki
piecās vecuma grupās. Sacensībās stila tiesneša
pienākumus uzņēmās arī vēl viens mūsu valsts
Olimpietis Arnis Rumbenieks, kurš nedēļu iepriekš
pārstāvēja mūsu valsti Pasaules čempionātā, bet
Olimpiete Agnese Pastare bija sacensību dalībnieku
pulkā. Soļotāju pulku kuplināja arī mūsu kaimiņi Lietuvas soļotāji.
Dažas dienas pirms sacensībām, sadarbojoties
ar Latgales reģiona attīstības aģentūru, Interreg
Latvijas-Lietuvas projekta «Risk-free» ietvaros tika
uzstādīts jauns trenažieris, un sportisti pirms sacensībām iesildīšanos veica olimpieša M.Liepiņa un
A.Rumbenieka vadībā, jau izmantojot šos trenažierus.
Sacensību dalībnieki sacentās divās disciplīnās,
pirmajā dienā bija īsāks sprinta soļojums, otrajā
bija garāka distance.
Notika arī treneru un vadošo soļotāju sanāksme,
kur tika risināti jautājumi par nākamo sacensību
sezonu, tika apspriests sacensību kalendārs un
Latvijas izlases veidošanas kritēriji.
Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem,
sacensībās tika uzstādīti labi rezultāti, un bija jauka
un pozitīva atmosfēra. Gan Olimpieši, gan ilggadējais Latvijas izlases treneris soļošanā Aivars
Rumbenieks dalījās pieredzē ar treneriem un sportistiem par soļošanas tehnikas pilnveidošanu.
Paldies dalībniekiem, treneriem un mūsu
Olimpiešiem par šiem svētkiem Preiļos!
Ar sacensību rezultātiem var iepazīties LVS
mājaslapā.

Aicina pieteikties uz Preiļu novada zibens
turnīru novusā dubultspēlēs

16. novembrī Preiļu novada bērnu un jauniešu
sporta skolas Mazajā zālē norisināsies Preiļu
novada zibens turnīrs novusā dubultspēlēs.
Sacensības organizē Preiļu novada BJSS, sacensību galvenais tiesnesis – Preiļu novada sporta pasākumu organizators Leonīds Valdonis. 1.–3. vietu
ieguvēji tiks apbalvoti ar Preiļu novada BJSS
medaļām un diplomiem.

Dalībniekus sacensībām aicinām pieteikties līdz
15. novembrim plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu:
leonids.valdonis@preili.lv vai zvanot uz tālruni
29556446. Sacensību dienā varēs pieteikties līdz
plkst. 10.00.
Sacensību mērķis ir popularizēt novusu kā nacionālo sporta veidu Preiļu novadā un noskaidrot labākos novusa spēlētājus dubultspēlēs.

Eiropas skolu sporta diena Preiļos

27. septembrī norisinājās Eiropas skolu sporta diena Latvijā,
aktīvi tajā piedalījās arī preilieši.

Preiļu novada
čempionāts
spiningošanā

21. septembra sestdienas rīts atsauca
atmiņā sen visiem zināmo parunu par
saimnieku un suni. Ja vēl ikdienas ieplānoto braucienu uz copi tādos apstākļos var
vēl pārcelt uz citu laiku, tad sacensības
šoreiz nav tā reize.
Preiļu novada čempionāts spiningošanā
Lielajā Kalupes ezerā pulcēja deviņas ekipāžas. Lielākajai daļai dalībnieku ezers,
varētu teikt, pasvešs vai mazzināms. Piecu
stundu garumā dalībnieku izturība tika pār-

Centrālais pasākums bija Latvijas Skolēnu 73. spartakiādes rudens krosa stafešu sacensības Preiļu pilsētas parkā, kurās piedalījās
350 dalībnieku. Eiropas skolu
sporta dienas pasākumu vadīja
«SHE RUNS» projekta dalībnieces no dažādam Latvijas pilsētām (no Preiļu sporta skolas – Eva
Vjakse/Preiļu 2.vsk.) un Rasa
Saulīte (JE PVĢ), organizējot
Preiļu novada skolu skolēniem un
krosa dalībniekiem sportiskas aktivitātes.
Pasākumu organizēja Latvijas
Skolu sporta federācija un Preiļu
novada Bērnu un jauniešu sporta
skola.
27. septembris ir datums, kad
vairāk kā 20 Eiropas valstīs tika
organizēti Eiropas Skolu sporta
dienas pasākumi. Paldies organizatoriem par interesantām sporta
aktivitātēm!

baudīta gan ar skarbajiem vējiem, gan nemitīgo lietu. Kamēr dalībnieki, sabraukuši krastā
sildījās ar sātīgo zupu, tika apkopoti rezultāti.
Uzvarētāju laurus un Preiļu novada domes
kausus šogad savā īpašumā ieguva Elgasta
Dimanta/ Jāņa Ondzuļa ekipāža (attēlā), kura
par 160 gramiem apsteidza 2. vietas ieguvējus
Aleksandru Suško/ Sandi Gribušku (abām
ekipāžām pa četrām līdakām). Kausi par izcīnīto trešo vietu nonāca Andra Kukora/ Oļega
Vaivoda īpašumā. Lielāko līdaku pievarēja
Sandis Gribuška.
Paldies par atbalstu Andrim Kukoram, kā
arī Vārkavas novada pašvaldībai un zemes
īpašniekiem par sakopto piebraukšanas vietu
ezeram.
Lai spiningotājiem panākumi turpmākajās
sacensībās, kā arī veiksme rudens trofejlīdaku
meklējumos!

2019. gada oktobris

Preiļu džudistiem panākumi
starptautiskās sacensībās

Džudo sporta kluba treneris Aleksejs Sapegins ar godalgoto vietu ieguvējiem – Dāvidu Verzi (no kreisās) un Iļju Volkovu

28. septembrī Stopiņu novadā norisinājās IV Starptautiskais turnīrs «Outdoor judo 2019». Labus rezultātus sacensībās parādīja arī
jaunie Preiļu novada sportisti. U-12 grupā 2. vietu izcīnīja Iļja Volkovs,
3. vietā ierindojās Dāvids Verze, 7. vietā – braien Multiņš. U-14 grupā
3. vietu ieguva jaunie džudisti Arturs Valters un Mārcis Madelāns.
5. un 6. oktobrī Ādažu Sporta centrā Preiļu džudo kluba «Jaunība LV»
pārstāvji piedalījās VII Starptautiskajā džudo turnīrā «Zelta rudens 2019».
Preiļu džudo treneris Aleksejs Sapegins pastāstīja, ka šis turnīrs norisinās jau vairākus gadus ar mērķi popularizēt džudo sporta veidu un
noskaidrot labākos cīkstoņus tajā. Šī gada turnīrs pulcēja ap 300 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstīm.
Dažādu iemeslu dēļ, tostarp arī ar vīrusu sezonas iestāšanos, mūsu
džudisti uz sacensībām devās nepilnā sastāvā, tomēr tie, kas startēja
turnīrā, sevi godam pierādīja. Iļja Volkovs mājās pārbrauca ar 1. vietas
medaļu, savukārt Roberts Gžibovskis izcīnīja godalgoto 2. vietu.
Treneris pavēstīja, ka sacensību starplaikos treniņi turpinās – sportisti
uzcītīgi gatavojas jauniem mačiem, turpmāk cerot uz tikpat veiksmīgiem
rezultātiem.

Noslēdzies Preiļu novada
čempionāts galda tenisā

28. septembrī Preiļos tika aizvadīta trešā un noslēdzošā kārta
Preiļu novada atklātajā individuālajā čempionātā galda tenisā.
Sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Limans pavēstīja, ka turnīrs
tradicionāli norisinās trīs kārtās ar mērķi popularizēt galda tenisa sporta
veidu un dot iespēju Preiļu novada galda tenisistiem sacensties ar citu
Latvijas novadu, pilsētu un ārvalstu sportistiem. Sacensību katra no
kārtām ir pulcējusi dažādu dalībnieku skaitu, kopā pa visām kārtām
čempionātā piedalījušies 60 galda spēles lietpratēji no Rīgas, Alojas,
Mazsalacas, Aizkraukles, Ogres, Kokneses, Madonas, Jēkabpils,
Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Līvāniem, Preiļiem, kā arī Lietuvas
(Utena, Rokišķi, Zarasai).
Čempionātā vīriešu konkurencē kopvērtējumā godalgoto 1. vietu
izcīnīja lietuvietis Osvaldas Juodelis, aiz sevis attiecīgi atstājot Denisu
Vasiļjevu no Rēzeknes un daugavpilieti Juriju Šmagru.
Jāatzīmē, ka čempionāta kopvērtējumā teicamus rezultātus uzrādīja
un uzreiz aiz godalgoto pirmo trīs vietu ieguvējiem ierindojās četri preilieši – Aleksandrs Pahomovs, Romāns Streļčuks, Ainārs Mūrnieks un
Raimonds Mūrnieks.
Grupā 40 gadi un vecāki 1. vietu ieguva Edgars Pikšteins no
Aizkraukles, 2. vietā ierindojās lietuvietis Arūnas Petruškevičius,
3. vietā – Uldis Rukmanis (Daugavpils).
Grupā 50 gadi un vairāk 1. vietā Mindaugas Šedys (Lietuva), 2.
vietā jēkabpilietis Aivars Kokins, 3. vietā – Andris Krūmiņš (Jēkabpils).
Grupā 60 gadi un vairāk 1. vietu izcīnīja Bruno Losāns no Rēzeknes,
2. vietā ierindojās rēzeknietis Andrejs Rešetņikovs, 3. vietu ieguva
Viktors Martinovs (Preiļi). Pavisam nedaudz veiksmes līdz kāpšanai uz
goda pjedestāla pietrūka preilietim Voldemāram Limanam, kurš ierindojās 4. vietā.
Sieviešu konkurencē par čempionāta vislabāko tika godināta preiliete
Diāna Afanasjeva, kura aiz sevis atstāja rēzeknieti Lindu Ladusi un
daugavpilieti Veru Gurtajuti.

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Viktorija Neištadte, Maija Paegle, Jolanta Upeniece, Edgars Vaivods
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2019. gada oktobris

Preiļu novada VÇSTIS

Kultūras centra pasākumi novembrī

v 1. novembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN vokālo
ansambļu sadziedāšanās svētki «Lai sirds mana
dzied». Piedalās draugu kolektīvi no maliņu maliņām. Ieeja – brīva
v 2. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Rudens
balle. Koncertā piedalās: vokālie ansambļi «Rjabinuška» un «Kaļinuška», deju grupa «Asorti». Mūzika –
DJ Jevģēnijs (Daugavpils). Organizē Preiļu novada
Slāvu kultūras biedrība «Raduga» un Preiļu novada
kultūras centrs. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu
rezervēšana kultūras nama kasē. Biļešu cena – EUR 5
v 9. novembrī plkst. 12.00 Saunas TN gleznu izstādes noslēguma pasākums un tikšanās ar mākslinieci Jeļenu Koļesnikovu. Ieeja – brīva
v 11. novembrī aicinām piedalīties Lāčplēša
dienas sarīkojumā Preiļos:
• plkst. 17.00 – ziedu nolikšana pie pieminekļa
politiski represētajiem,
• plkst. 17.05 – Lāpu gājiens,
• plkst. 17.20 – gaismas objekta «Es atnācu uguntiņu...» veidošana Svētku laukumā,
• plkst. 17.30 – piemiņas brīdis Latvijas brīvības
cīnītājiem Svētku laukumā,
• plkst. 18.00 – Preiļu KN dokumentālā filma
«Lidija» – stāsts par Lidiju Doroņinu-Lasmani
v 11. novembrī plkst. 13.00 Pelēču KN koncerts
«Mana mīlestība uzzied uz tava pleca, Latvija mana».
Piedalās – Pelēču pamatskolas audzēkņi un pagasta
pašdarbnieki

v 15. novembrī plkst. 19.00 Aizkalnes TN Erudīcijas spēle «Es mīlu tevi, Latvija». Spēlē piedalīsies
cienītas un mīlētas personības, kuras kopā ar komandu kapteiņiem mērosies spēkiem savās zināšanās par Latviju
v 16. novembrī plkst. 12.00 Saunas TN Latvijas
dzimšanas dienai veltīts pasākums «Atmiņu virpulī»
v 18. novembrī plkst. 16.00 Preiļu KN Latvijas
valsts proklamēšanas 101. gadadienai veltīts sarīkojums. Programmā:
• Preiļu novada domes apbalvojumu pasniegšana,
• Latvijas Nacionālās Operas un Baleta solistu
koncerts – Marlēna Keine (soprāns), Kalvis Kalniņš
(baritons), koncertmeistare – Ilze Ozoliņa,
• svētku torte un šampanietis.
v 19. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN vēsturiskā drāma «Dvēseļu putenis». Biļetes cena – EUR 3
v 22. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN amatierteātru festivāls «Sīko joku birums 9». Ieeja –
brīva
v 29. novembrī plkst. 20.00 Preiļu KN jauniešu
atpūtas vakars. Īpašie viesi – mūzikas grupa «Vietu
nav» un DJ. Galdiņu rezervēšanu un biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN kasē. Biļetes cena iepriekšpārdošanā – EUR 4, pasākuma dienā – EUR 5.

Piektdien, 15. novembrī, Preilu novada dome
aicina ikvienu interesentu uz Atvērto durvju
dienu. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes speciālistiem,
uzzināt vairāk par pašvaldības darbinieku amata
pienākumiem, ikdienas darba specifiku.
Turpinot informatīvi izglītojošos projektus,
mācību iestāžu audzēkņiem tā būs lieliska iespēja
gūt ieskatu dažādu profesiju darbā, bet vairākiem
bērniem – tuvāk iepazīt savu vecāku darba ikdienu.

Atvērto durvju dienā apmeklētāji varēs piedalīties erudīcijas konkursos par Preiļu novadu un
pašvaldību.
15. novembrī Preiļu novada dome apmeklētājiem
būs atvērta no pulksten 9.00 līdz 16.00, un interesentus aicinām ierasties gan grupās, gan individuāli.
Būsim pateicīgi, ja kolektīvu apmeklējumus pieteiksiet līdz 11. novembrim, rakstot uz e-pastu
jolanta.upeniece@preili.lv vai zvanot uz tālruni
65307321, 65322766.

Preiļu novadā līdz pat nākošā gada pavasarim tiek īstenoti 8 lekciju cikli par garīgās veselības profilakses tēmām Preiļu novada iedzīvotājiem, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju garīgo
veselību un labsajūtu gan darba vietā, gan ārpus
tās, gan ģimenēs, gan saskarsmē ar apkārtējiem
cilvēkiem.

Lekcijas Labklājības pārvaldē Aglonas ielā 1a,
Preiļos:
• 30. oktobrī plkst. 17.00 – Efektīga laika plānošana darba vietā
• 4. novembrī plkst. 17.00 – Pašvērtējuma stiprināšanas pasākumi
• 13. novembrī plkst. 17.00 – Dzīvesveida plānošana

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas,
lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Aicinām uz Atvērto durvju dienu Preiļu novada domē

Turpinās lekciju cikli
par garīgās veselības profilakses tēmām

Lekcijas Pelēču tautas namā:
• 28. oktobrī plkst. 15.00 – Dzīves mērķu uzstādīšanas formulas
• 7. novembrī plkst. 15.00 – Dzīves iespēju saskatīšana pašrealizācijai

Lekcijas notiek Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros un tās pasniegs pieredzējusī psihoterapeite Inga Reinfelde.

Folkloras kopa «Naktineica»
aicina jaunus dalībniekus

Preiļu novada Saunas pagasta folkloras kopa «Naktineica» aktīvi
turpina savu darbību, kā galveno mērķi izvirzot sava novada tautasdziesmu saglabāšanu un dziedāšanu tradicionālā manierē. Lai
šo procesu padarītu interesantāku, iesaistāmies dažādās norisēs,
kuras atspoguļo seno laiku tradīcijas, sadzīvi, paradumus.

Viens no šādiem pasākumiem
bija piedalīšanās Pļaujas svētkos
Alūksnes novada Kalncempju pagasta Ates muzejā 14. septembrī,
kur apmeklētājiem tika dota iespēja
iesaistīties dažādu senu Latvijas
laukos veiktu darbu restaurēšanā ar
vismaz pirms 100 un vairāk gadiem
izmantotiem darbarīkiem (pareizāk
sakot, to precīzām kopijām).
Lai neaizmirstu Latgalei tik
raksturīgās talku tradīcijas, 28. septembrī kopā ar folkloras studijas
«Banga» jauniešiem tika sarīkota
īsta talka – mēslu mēšana no kūts,
biešu novākšana no lauka un graudu tīrīšana. Bijām gandarīti, ka jauniešus interesē šādas norises, jo viņi
labprāt darbus paveica līdz galam,
ne tikai iepazinās ar procesu.
Folkloras kopa «Naktineica» ir
atvērta jauniem dalībniekiem –
gaidām savā pulkā! Mums nav vecuma cenza – viskrāšņāk tautas
dziesmas skan, kad kopā dzied vairākas paaudzes.
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Nāc muzicēt uz «Rūtoj»!

Preiļu novada kultūras centra jauniešu folkloras
kopa «Rūtoj» aicina savā pulkā jaunus dalībniekus.
Ja vēlies dziedāt, dejot, muzicēt, apgūt senču tradīcijas un iemācīties latgaliešu valodu – zvani, raksti
un nāc ciemos!
Kontakti: facebook.com/ruutoj/,
tālruņi: 26322793 vai 22365989.

SEB bankas vizītes pieteikšana

Cienījamie Preiļu novada iedzīvotāji!
SEb banka informē, ka ir iespējama bankas speciālistu izbraukuma konsultācija Preiļos. Vēlamais klientu skaits konsultācijā –
ne mazāk kā 10 personas.
Ja jums ir radušies neskaidri jautājumi saistībā ar SEB bankas
pakalpojumu izmantošanu, jūs varat pieteikties uz konsultāciju, zvanot
uz Preiļu novada domi, tālrunis 65322766.
Kad uz konsultāciju būs pieteicies nepieciešamais personu skaits,
pašvaldības speciālists sazināsies ar jums un uzaicinās tikties ar SEB
bankas darbiniekiem.

Starptautiskais Latvijas–Ukrainas bērnu
radošo darbu konkurss «Roku rokā draugu lokā/
Плi-o-плiч з друзями» Preiļos un Ņižinā (Ukraina)

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina bērnus un jauniešus
piedalīties radošo darbu konkursā. Konkursa mērķis:
• popularizēt mūsdienu jauniešu radošo darbību;
• veicināt sadarbību starp Latvijas un Ukrainas jauniešiem;
• iepazīt Latvijas un Ukrainas valstu kultūru, vēsturi un tradīcijas;
• audzināt jauniešos skaistuma izjūtu un vispusīgi attīstītu personību;
• pedagogu pieredzes apmaiņa.

Konkursa darbus kompetenta žūrija vērtēs trijās vecuma
grupās:
b 7 – 10 gadi; b 11 –13 gadi; b 14 – 18 gadi
Konkursa darbi tiks pieņemti līdz 4. novembrim.
Katrā vecuma grupā pirmo 3 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā tiks organizēta konkursa
radošo darbu izstāde no 2019. gada 18. novembra līdz 18. decembrim.
Darbus iesniegt/sūtīt uz adresi: Preiļi, Raiņa bulvāris 26, PMMS,
LV 5301. Konkursa organizatoru kontakti: 29610964. Vairāk informācijas par konkursu – www.preili.lv
Vēlam veiksmi radošā darbā!

31. oktobrī Jauniešu centrā
«Četri» «HALLOWEEN
ar labo raganiņu» bērniem 7+

Pasākuma programmā piedāvājam:
* Preiļu iedzīvotāju Halloween tradīciju pieredzes apmaiņa –
īsa diskusija ar atnākušajiem dalībniekiem, par to, kā jāsvin
Halloween un vai to svin katrā dalībnieka ģimenē,
* Halloween masku un tērpu meistarklases un prezentācijas,
* dekorāciju veidošana Halloween noskaņās (spociņu veidošana,
kurus apzīmē ar sev vēlamo mošķa sejas izteiksmi),
* Mošķu un nelabo būtņu aizgaiņāšana.
Tiekamies pasākumā!

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

