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Caur Aglonas ezeru saulē zaigojošiem spoguļiem,
pa Vārkavas pilnbriedā ziedošajām pļavām,
starp Riebiņu puses līksmi šalcošajiem mežiem
un Preiļu pilsētas darbīgo kņadu,
gads iekāpis Saulgriežu laikā, sveic mūs un aicina priecāties, svinēt
un novērtēt dabas krāšņumu, mūsu cilvēkus, brīvību un kopā
būšanu.
Lai priekpilni un līksmi svētki!

Preiļu novada pašvaldība

Lai veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku
ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā un noskaidrotu
novada sakoptākos īpašumus, Preiļu novada pašvaldība no 2022.
gada 1. jūnija līdz 8. jūlijam (ieskaitot) aicina pieteikt īpašumus
konkursam “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”.
Atbilstoši konkursa nolikumam, konkursā var piedalīties
privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumi un
iestādes. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā
pārstāvis, kā arī kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada
iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar īpašnieku.
Konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti šādās kategorijās:
• ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā;
• viensētas pagasta teritorijā;
• daudzdzīvokļu mājas;
• sabiedriskie objekti (tirdzniecības un pakalpojumu objekti,
baznīcas u.c.), komercsabiedrību īpašumi (biroju ēkas un
tām piekrītošās teritorijas, ražošanas teritorijas);
• valsts un pašvaldības iestādes.
Pieteikties konkursam līdz 8. jūlijam (ieskaitot) var:
• Preiļu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Preiļi, Raiņa bulvāris 19, 1.stāvs 103. kabinets), aizpildot
drukātu pieteikuma veidlapu.
• Elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu pašvaldības
mājaslapā www.preili.lv un nosūtot to uz e-pasta adresi
dome@preili.lv.
Apbalvošana notiks Novada svētku laikā (19.-21. augustā),
uzvarētāji tiks iepriekš informēti par konkursa rezultātiem.
Kopējais konkursa balvu fonds ir 1600 EUR. Pirmās vietas
ieguvēji katrā nominācijā saņem 150 EUR, otrās vietas ieguvēji
katrā nominācijā 100 EUR, trešās vietas ieguvēji 70 EUR.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Aicināti pieteikties dalībai Preiļu novada tūrisma auto rallijā
2022. gada 2. jūlijā Preiļu novadu pierūcinās visdažādākie auto,
jo notiks iemīļotais, krāšņais tūrisma auto rallijs, kas kļuvis par
tradicionālu auto orientēšanās piedzīvojumu daudziem novada,
Latvijas un ārzemju viesiem.
Gluži kā tautas pasakās tēva dēliem, dalībniekiem būs jāveic dažādi
uzdevumi, jāpierāda sava atjautība, jāatrod īstie ceļi un vietas, bet ne, lai
iegūtu princesi un pusi karaļvalsts, bet, lai kļūtu par rallija uzvarētājiem!
Rallija starts būs 14.00 pie Preiļu novada domes - finišs 19.00 Riebiņu
sporta stadionā. Uzvarētāju balvu (kausi, specbalvas, dāvanas kartes
degvielas iegādei) pasniegšana notiks Riebiņu sporta stadionā. Papildu
informācija par konkursu atrodama nolikumā, kas publicēts pašvaldības
mājaslapā (www.preili.lv).
Pēc apbalvošanas Riebiņu parka stadionā koncerts ar īpašo viesi
Roberto Meloni un zaļumballe kopā ar grupu “Miggla”.
Laipni lūgti iepazīt Preiļu novadu atraktīvā veidā!
Spodriniet auto un sekojiet informācijai Preiļu novada Tūrisma
attīstības un informācijas centra lapā www.visitpreili.lv.
Piesakies elektroniski: http://visitpreili.lv/index.php/lv/aktualainformacija, ierodoties Tūrisma informācijas centrā Preiļos vai Aglonā
līdz 27. jūnijam, vai zvanot 29100689.
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Pašvaldībā

2022. gada jūnijs

Preiļu novada pašvaldība noslēgusi sadarbības
līgumu ar Latvijas Universitāti

26. maijā Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē tika
noslēgts Preiļu novada pašvaldības sadarbības līgums
ar Latvijas Universitāti (LU). Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Ārija Vucāna un LU rektora Indriķa Muižnieka
parakstītais līgums paredz Preiļu novada pašvaldības un
Latvijas Universitātes sadarbību novada iedzīvotāju izglītības
paaugstināšanai, mūžizglītības koncepcijas īstenošanai un
novada ekonomikas straujākai attīstībai. Pasākuma laikā LU
slēdza sadarbības līgumus arī ar citām pašvaldībām.
Uz pieciem gadiem noslēgtais līgums nosaka vienošanos
par Preiļu novada pašvaldības un Latvijas Universitātes
savstarpēju informācijas apmaiņu, kopīgu projektu izstrādi,
kursu organizēšanu mērķauditorijām, sadarbību bibliotēku
izmantošanā, kopīgu konferenču un semināru organizēšanu,
iespēju Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem izmantot
LU zinātniskās laboratorijas u.c.

Vienošanās paredz arī to, ka Preiļu novada pašvaldība
atbalstīs LU studējošos, piedāvājot prakses vietas pašvaldības
iestādēs, kā arī izstrādās studējošajiem pētnieciskā darba
virzienus kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu
tematiem, kas atbilst Preiļu novada attīstības programmai.
Tiks veicināta arī pašvaldības iesaiste LU studiju programmu
un tālākizglītības programmu izstrādē un pilnveidē.
Ar interesējošiem jautājumiem par sadarbību ar Latvijas
Universitāti, prakses iespējām pašvaldības iestādēs u.c.
aicinām vērsties Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības
iesaistes un mārketinga daļā (Raiņa bulvāris 19, 214.
kabinets, tālrunis: 22443812).
Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Plānotie valsts autoceļu remontdarbi Preiļu novada teritorijā
Preiļu novada pašvaldības vadības sapulcēs ar
iedzīvotājiem aktualizējoties jautājumiem par ceļu
remontdarbiem Preiļu novadā, publicējam VSIA
“Latvijas Valsts ceļi” sniegto informāciju par plānotajiem
valsts autoceļu remontdarbiem 2022. gadā Preiļu novada
teritorijā:
Asfaltbetona seguma atjaunošana:
Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)
– Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posma
km 94,70-96,71 posms Caunes-Aglonas stacija, Rušonas
pagasts.
Valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi posma

km 25,70-29,37 seguma atjaunošana posms AizupiešiRiebiņi, Riebiņu ciemats, Riebiņu novads.
Valsts vietējā autoceļa V744 Kastīre-KategradeJaunaglona-Kapiņi posma km 15,29-16,81 seguma
atjaunošana Jaunaglonas ciemats, Aglonas pagasts.
Divkārtu virsmas seguma izbūve:
Valsts vietējo autoceļu V577 Puša – Krāce – Silajāņi –
Riebiņi posma km 23,080 – 31,610, V738 Pieniņi – Smelteri
posma km 0,000 – 7,540 seguma atjaunošana.
Vienkārtas virsmas seguma atjaunošana (jauna kārta uz
divkārtu virsmas seguma):
Valsts vietējā autoceļa V751 Vecvārkava-AnčkiniPieniņi-Kauša posma km 0,78-7,04 seguma atjaunošana”
posms Vecvārkava-Vārkava, Upmalas, Vārkavas, Preiļu
pagasts.

Valsts vietējā autoceļa V678 Līksna-Kalupe-VecvārkavaRožupe posma km 24,21-27,80 seguma atjaunošana” posms
Lazdāni-Vecvārkava, Rožkalnu pagasts.
Papildu informācija par aktuālajiem būvdarbiem un
satiksmes ierobežojumiem valsts ceļu tīklā atrodama lvceli.lv.
Informējam, ka pēc valsts vietējā autoceļa V678 LīksnaKalupe-Vecvārkava-Rožupe posma km 24,21-27,80 seguma
atjaunošanas remonta, krustojumā ar valsts vietējo autoceļu
V682 Špoģi-Arendole-Rimicāni-Rožupe mainīsies satiksmes
organizācija, ceļš V678 kļūs par galveno, jo tam ir lielāka
intensitāte un melnais segums (līdz šim galvenais ir V682).
Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa,
pamatojoties uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
Komunikācijas daļas sniegto informāciju

Preiļu novada Kultūras centrā norit remontdarbi
Šī gada maijā uzsākti būvdarbi Preiļu novada
kultūras centrā, kas tiek īstenoti projekta “Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos”
ietvaros.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā, lai iegūtu
primārās enerģijas ietaupījumu, samazinātu siltumnīcas
efekta gāzu emisiju apjomu un saražotu papildjaudu
no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas
izmantošanai. Darbu rezultātā tiks uzlabots arī pašvaldības
ēkas vizuālais izskats, lai veiksmīgāk iekļautos kopējā
arhitektoniskajā pilsētvidē. Lai sasniegtu mērķi, projekta
gaitā paredzēts veikt jumta seguma nomaiņu un siltināšanas
darbus ēkas ārsienu saskarē ar bēniņu telpu, kā arī veikt lielās

zāles grīdas konstrukciju siltināšanu un seguma nomaiņu.
Tāpat tiks atjaunots siltummezgls un mehāniskās ventilācijas
sistēma, esošais apgaismojums tiks mainīts uz LED un
uzstādītas saules baterijas.
Preiļu novada pašvaldība, realizējot šo projektu, iegūs ne
tikai labiekārtotu vietu, kur organizēt iedzīvotājiem kultūras
pasākumus, bet svarīgākais, ka ilgtermiņā tas sniegs līdzekļu
ietaupījumu par izmantoto enerģiju un kopumā ļaus mazināt
ietekmi uz vidi.
Kā informē Preiļu novada kultūras un tūrisma pārvaldes
vadītāja Ilga Pokšāne, būvdarbu laikā vasaras sezonā pilsētas
pasākumi notiks Preiļu parka estrādē, savukārt rudens/
ziemas sezonā plānots, ka centrālie pasākumi, kas ierasti
tikuši rīkoti šajās telpās, notiks Riebiņu kultūras namā vai

citās novada kultūras iestādēs. Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs šobrīd apmeklētājiem ir pieejams, bet, ja
kādā darbu posmā būs izmaiņas, par to tiks ziņots iepriekš.
Projekta kopējās plānotās provizoriskās izmaksas sastāda
824 035,01 EUR. Būvdarbus veic SIA “Builder Industry”,
būvuzraudzību SIA “EM Būve”, autoruzraudzību SIA
“Jēkabpils PMK“, SIA “Electriona“ . Paredzētais būvdarbu
ilgums – 12 mēneši.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un
mārketinga daļa
un projekta vadītāja Imelda Vutnāne-Kojāne

Stājušies spēkā vairāki Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Maijā spēkā stājušies vairāki Preiļu novada
pašvaldības saistošie noteikumi.
Saistošie noteikumi Nr. 2022/8 “Par mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā” nosaka prasības, kādas
ir jāievēro mājas (istabas) dzīvnieku turēšanā, reģistrācijā,
īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, kā arī dzīvnieku
izķeršanas un atgūšanas no patversmes kārtību.
Noteikumu mērķis ir panākt Preiļu novada
administratīvajā teritorijā vienotu dzīvnieku reģistrāciju
(uzskaiti) un to identifikāciju, samazināt dzīvnieku radīto
traumu skaitu un iespēju inficēties ar trakumsērgu un citām
infekcijas slimībām, novērst vides piesārņošanu un dzīvnieku
klaiņošanu, veicināt veselīgu un tīru vidi, lai Mājdzīvnieku
turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, panākt,
lai Mājdzīvnieka īpašnieks rūpētos par labvēlīgu attieksmi
pret viņa īpašumā vai turējumā esošo dzīvnieku.
Mājdzīvnieku īpašniekam ir pienākums:
•
nodrošināt suņu reģistrēšanu, turēšanu un
vakcināciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
turēt tikai reģistrētus suņus;
•
nepieļaut Mājdzīvnieku atrašanos iestādēs,
sabiedriskajās ēkās, sabiedriskos pasākumos, izņemot
gadījumus, ja suns piesiets pavadā, kas nav garāka par metru,
īslaicīgi, ne ilgāk par 10 minūtēm;
•
bez pavadas un bez īpašnieka uzraudzības nepieļaut
Mājdzīvnieku atrašanos publiskās pludmalēs, parkos,
stadionos un sporta laukumos, bērnu spēļu laukumos,
daudzdzīvokļu mājas pagalmos.
Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušo
Mājdzīvnieku nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī

informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par
dzīvnieku izķeršanu organizē un nodrošina SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” vai institūcija, komersants ar kuru pašvaldība
noslēgusi līgumu par Mājdzīvnieku ķeršanu un izmitināšanu.
Jautājumu gadījumā par klaiņojošajiem dzīvniekiem
lūdzam sazināties ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pa tālr.:
26438147.
Saistošie noteikumi Nr. 2022/10 “Par rūpnieciskās
zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā”nosaka
kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldībā nodod rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai
iekšējos ūdeņos upēs un ezeros Preiļu novada teritorijā.
Zvejai komercdarbībai Preiļu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā iekšējos ūdeņos juridiskām
personām (SIA, IU, IK, ZS u.c.) nepieciešams saņemt
pašvaldības speciālo atļauju (licenci).
Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas rīku
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek publicēta pašvaldības
mājas lapā https://preili.lv/nozares/ezeruapsaimniekosana/
rupnieciska-zveja-2/.
Jautājumu gadījumā par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu aicinām sazināties ar Preiļu novada pašvaldības Ezeru
apsaimniekošanas speciālisti pa tālr. : 25213523 vai rakstot
uz e-pastu: zivis@preili.lv.
Saistošie noteikumi Nr. 2022/9 “Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība Preiļu novadā” izstrādāti pēc administratīvi
teritoriālās reformas, par pamatu ņemot iepriekš spēkā
esošos saistošos noteikumus un ņemot vērā novada robežu
izmaiņas, tie ir attiecināmi uz visu jaunā novada teritoriju.

Noteikumi nosaka:
•
ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām attiecas noteikumu prasības;
•
minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
•
decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un
uzraudzības kārtību;
•
prasību minimumu asenizatoriem;
•
atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
Saistošie noteikumi 2022/23 “Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada
teritorijā” nosaka aizliegumu Preiļu novada teritorijā audzēt
ģenētiski modificētus kultūraugus līdz 2032. gada 30. aprīlim.
SaistošIE noteikumI izdoti, lai, aizliedzot Preiļu novada
teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu,
novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību
vai vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu
ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību.
Visi saistošie noteikumi pilnā apmērā publicēti
Latvijas Vēstnesī (vestnesis.lv) un Preilu novada
pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadaļā “Saistošie
noteikumi”. Ar saistošajiem noteikumiem var
iepazīties pašvaldības pagastu pārvaldēs un Centrālās
administrācijas ēkā (Raiņa ielā 19, Preiļos).
Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
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Aizvadīta pirmā novada radošo uzņēmēju tikšanās
Aglonas Radošo industriju centrā

3. jūnijā radošie uzņēmēji, rokdarbnieki, mākslinieki
un citi interesenti tikās Aglonas Radošo industriju centrā
(RIC, Somersētas iela 23, Aglona), lai visas dienas
garumā caur dažādām aktivitātēm, stāstiem, diskusijām
un praktiskām darbnīcām gūtu pieredzi un veidotu
sadarbību, ļaujot RIC veidot par vietu, kur vienkopus
satikties un mijiedarboties radošo nozaru uzņēmējiem.
Pasākumu atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētaja
pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis un Sabiedrības iesaistes
un mārketinga daļas vadītāja Anete Urka. Pasākuma
centrālais notikums bija Raimonda Platača lekcija par to, kā
uzņēmējiem atrast savu “superspēju” un izmantot mārketinga
un sociālo tīklu spēku sava uzņēmuma attīstībai. Raimonds
ir “Grāmata par nonullēšanos” autors, “3Client Agency”
vadītājs, mārketinga specialists un radošais uzņēmējs.
Pasākuma turpinājumā Anete Urka un Karine Kalniņa (LIAA
Radošo industriju inkubators) veidoja diskusiju par to, kā
uzņēmēji var izmantot LIAA atbalsta mehānismus sava
biznesa izaugsmei, kā arī par to, kā savu radošumu attīstīt
par veiksmīgu uzņēmējdarbību. Dalībniekiem bija iespēja
piedalīties inovatīvā darbnīcā kopā ar zīmola “Jašas podi”
veidotāju Kristīni Nicmani. Pasākumu filmēja un fotografēja
Ēriks Upenieks (UpeArtist) – mūziķis ar fotoaparātu, kura
radošums ir pašā radīšanas būtībā.
Aglonas Radošo industriju centrā plānots apvienot
aktivitātes, kas uz individuālā vai kolektīvā radošuma,
prasmēm un talantiem, izmantojot intelektuālo īpašumu,
rada, attīsta, ražo, izrāda, izplata un saglabā produktus, kam
piemīt ekonomiska, kultūras un izklaides vērtība. Komandā
labprāt redzēsim dažādu arodu pārstāvjus, t.sk. keramiķus,
gleznotājus, audējus, šuvējus, fotogrāfus, sveču liešanas

meistarus u.c., lai centru veidotu par vietu, kur brīvdienās,
kad tūristu pieplūdums ir visintensīvākais, apmeklētājs
varētu iepazīties ar katru no radošajām darbnīcām, lai
izveidoto zīmējumu glezniecības darbnīcā vēlāk varētu
nofotografēt un uzlikt uz T krekla vai izfrēzēt uz koka; lai
varētu iesākumā izliet savu sveci, tad keramikas nodarbībā
izveidot turētāju un šūšanas darbnīcā izšūt galda sedziņu utt.
Jautājumu gadījumā par sadarbības iespējām un telpu

Pašvaldībā

izmantošanu uzņēmējdarbībai aicinām sazināties ar Preiļu
novada pašvaldības vecāko komercdarbības speciālisti
Ingūnu Bramani, zvanot uz tālruņa numuru 20610484 vai
rakstot uz e-pasta adresi inguna.bramane@preili.lv.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un
mārketinga daļa

Tūrisma aktualitātes - atpūtas iespējas pie ūdens un “Mājas kafejnīcu dienas”
Straujiem soļiem pietuvojies vasaras Saulgriežu laiks.
Saule sāk sildīt vairāk un daudzi steidz izbaudīt vasaru. Ar
prieku paziņojam, ka mūsu novadā ir plašs ūdens tūrisma
piedāvājums ikvienam ūdens mīļotājam.
Dabas baudītājiem ir lieliska iespēja ūdens aktivitātes
izbaudīt brīvdienu mājā ”Duni”. Šīs sezonas JAUNUMS,
brauciens ar plostu pa Pelēču ezeru, baudot dabu, skaņas, ūdens
priekus, klausoties leģendas un nostāstus. Brauciena laikā
būs iespēja apstāties dabas liegumā “Pelēču ezera purvs” un
izlocīt kājas pa Pelēču purva taku. Papildus ir iespēja iznomāt
laivas, katamarānus. Mazajiem atpūtniekiem ir iespēja staigāt
pa ūdens virsmu, jo saimnieki piedāvā piepūšamās ūdens
bumbas. Ir iespēja pasūtīt SUP dēļus, lai mierīgi un relaksējoši
varētu sagaidīt gan saullēktu, gan saulrietu. Brīvdienu mājas
teritorijā ir labiekārtota peldvieta, pludmale bērniem. Sīkāka
informācija par ūdens aktivitātēm brīvdienu mājās “Duni”
zvanot uz tālruni +371 27812022, Evita.
Ja esat ieplānojuši, vai vēl tikai plānojat iepazīt Latgales
upes vai ezerus, tad SIA “Dēkaiņi” var jums palīdzēt.
Ir pieejami jau izstrādāti un marķēti maršruti ar apskates
objektiem upju krastos, taču ir iespēja izveidot maršrutu,
atbilstoši vēlmēm un vajadzībām, tieši jums pa Latgales
upēm un ezeriem. “Dēkaiņi” piedāvā 25 kanoe laivu
nomu un var nodrošināt laivošanu vairāk kā 50 personām
vienlaicīgi Latgalē. Inventāra piegādi veic uz jebkura maršruta
sākumpunktu. Izvēlies maršrutu un dodies izbaudīt Preiļu
novada ūdeņus kopā ar ģimeni, darba kolektīvu vai draugiem.
Tāpat SIA “Dēkaiņi” piedāvā velo nomu. Ir pieejami
20 kalnu velosipēdi aprīkoti ar bagāžniekiem. Velotūristu
vajadzībām Preiļu apkārtnē SIA “Dēkaiņi” ir izstrādājuši
un marķējuši piecus dažāda garuma velo maršrutus. Sīkāka
informācija par pakalpojumiem un maršrutiem pa tālruni
+371 26442535, rakstot e-pastu uz dekaini@inbox.lv, vai
mājaslapā www.dekaini.lv.
Lieliska iespēja iepazīt Dubnas upi dodoties izbraucienā
ar kajaku laivām, ko piedāvā Juris Sola. Papildu piedāvājumā
ietilpst drošības vestes, abpusējie airi un hermētiskie maisi
mantām. Divvietīgās kajaku laivas ir ērtas, ar atzveltnēm,
lai laivotāji spētu izbaudīt aktīvo atpūtu. Šis ir brīnišķīgs
veids, kā izbaudīt dabu. Saimnieks piedāvā iespēju atvilkt
elpu privātajā dārzā, kur piedāvā arī dažādas aktivitātes: lielās
dārza spēles, kubulu, pirti, terasi, ugunskura vietu, grilu, zupas

katlu. Ir pieejami divi SUP dēļi. Iespējama nakšņošana savās
teltīs. Tālrunis saziņai +371 27132913, Juris Sola.
Laivu nomu laivošanai Preiļu novada upēs (Dubnā,
Tartakā) un ezeros piedāvā arī SIA “Mučas”. Mājaslapā
www.laivunoma.com pieejami maršrutu apraksti. Sīkāka
informācija pieejama arī pa tālruni +371 28344394, Jānis
vai +371 27132913, Juris.
Visu vasaru Preiļu pludmalē ikvienam ir iespēja aktīvi
pavadīt laiku ar visu ģimeni. Pludmalē ir pieejami 8 SUP
dēļi, 2 katamarāni, viena laiva un ūdens bumba bērniem.
Pludmalē ir pieejams viens pludmales ratiņkrēsls cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Ģimenes var aktīvi izbaudīt brīvdienas,
spēlējot pludmales volejbolu, pludmales futbolu, galda tenisu
vai pārbaudot savas tenisa dotības tenisa kortos. Pēc lieliskas
maltītes pludmales kafejnīcā “Pampūkas”, var zaudēt pāris
kalorijas parka trenažieru laukumā vai dodoties skaistā
pastaigā pa Preiļu muižas parka kompleksu. Visas pieminētās
aktivitātes Preiļu pludmalē ir bez maksas. Sīkāku informāciju
par Preiļu parka pludmales inventāra pieejamību varat iegūt
zvanot uztālruni +371 26549536, Edgars.
Arī Aglonā ir pieejama labiekārtota publiskā pludmale
ar iespējām iznomāt katamarānus un laivas. Tāpat laivu un
SUP dēļu nomu Aglonā piedāvā viesu māja “Aglonas Cakuli”
(Aglona, Ezera iela 4, tālr. +371 29333422, Rolands). Ja
esi Aglonā, noteikti dodies braucienā pa Cirīša ezeru uz
teiksmaino Upursalu! Tas būs neaizmirstams piedzīvojums
un iespēja redzēt Aglonas baziliku no neierasta skatupunkta.
Divpadsmitvietīgu katamarānu, braucienam pa Cirīša
ezeru, piedāvā SIA “Foton-D”. Sīkāka informācija par
pakalpojumu zvanot pa tālruni +371 29289358 vai rakstot
e-pastu uz fotond@inbox.lv.
Supošana ir relaksējošs un mierīgs veids, kā pavadīt laiku
ar ģimeni, draugiem vai vienatnē. Supošana veicina balansa,
līdzsvara un izturības spējas. Ja esi aktīvs dabas baudītājs,
ūdens tūrisma cienītājs vai vēlies apgūt ko jaunu, konkrēti,
supošanu, tad iznomā SUP dēļus un aiziet!
Preiļos un tuvākajā apkaimē tiek piedāvāta SUP dēļu un
pedāļu SUP dēļu noma. Piedāvājumā ir pieci SUP dēļi un divi
pedāļu SUP dēļi HOBIE MIRAGE ECLIPSE 12.0 DURA, kas
ir JAUNUMS. Papildu piedāvājumā tiek piedāvāts elektriskais
pumpis SUP dēļu ātrākai piepumpēšanai. Tiek organizēta SUP
dēļu piegāde pa visu Latgales reģionu par papildu maksu.

Telefons saziņai: +371 26315587, Inese.
Sīkāku informāciju par ūdens tūrismu un aktivitātēm
meklējiet www.visitpreili.lv mājaslapā.
Šogad Tūrisma auto rallija norise 2. jūlijā sakrīt ar “Mājas
Kafejnīcu dienām”. Mājas kafejnīcu dienas ir pasākums,
kas aicina apmeklētājus uz konkrētu galamērķi izbaudīt tā
kulināro piedāvājumu, iepazīt tradīcijas un kultūru un vietējo
kopienu caur ēdienu.
2. jūlijā iepazīsti kulināro piedāvājumu “Galēnu ķēķī”,
kur uzzināsi, kas ir “murcovka”, būs iespēja nogaršot
“Bazneickunga zupu”,”nuotru karbonadis” un “auzu keiseli”.
Tiks pasniegts “batviņu veins”. Pasākuma norises adrese:
Roberta Mūka muzejs, Skolas ielā 11c, Galēni. Sātīgu maltīti
pasākuma apmeklētājiem piedāvās mājas kafejnīca “Gavaru
mājas”. Mājas kafejnīcas “Gavaru mājas” adrese - Vītolu iela
1, Vecvārkava, Upmalas pagasts.
Kafejnīcā “Jašas krastā” varēs baudīt Pliekšānu zupu
“Grucs”. Raiņa muzejā “Jasmuiža” būs iespēja apskatīt
muzeja ekspozīcijas un izstādes. Muzejs aicinās piedalīties
dzīvo ziedu rokassprādzes gatavošanas darbnīcā. Adrese –
Raiņa muzejs “Jasmuiža”, Parka iela 3, Aizkalne, Aizkalnes
pagasts.
3. jūlijā brauc ciemos uz “Vīna ielas kafejnīcu”, lai
klausītos “Vīna ielas stāstus” ar tradicionālām Latgales
garšām piedevās. Adrese: “Klintaines”, Mehanizatoru iela
6, Prīkuļi, Saunas pagasts.
Mājas kafejnīca “Pie ezera” piedāvās dažādus lauku
labumus. Adrese: Ezera iela 4, Aglona.
2. un 3. jūlijā mājas kafejnīca “avatārs.4stihijas” piedāvās
atklāt savas stihijas, izstaigājot parku (zirgi, šūpošanās
priedēs, šaušana ar loku, upes plūsma) un tās pabarot ar
stihijām atbilstošu ēdienu (gaiss, ūdens, uguns, zeme). Adrese:
“Rozes”, “Bramaņi”, Pelēču pag.
Bioloģiskā zemnieku saimniecība “Juri” gaidīs ciemos
gan 2. jūlijā, gan 3. jūlijā. Piedāvājumā būs mājas siera
degustācija. Adrese: Juri, Lubāni, Rušonas pagasts, Preiļu
novads.
Palutini savas garšas kārpiņas!
Tradīcijām bagātus vasaras Saulgriežu svētkus vēlot,
Preiļu novada TAIC komanda

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas Erasmus+ projekts “The ARTICS” izvirzīts
“Eiropas Inovatīvas mācīšanas” balvai
Erasmus+ programmas periodā 2021-2027 skolu sektorā
Eiropas Komisijas īsteno iniciatīvu – Eiropas Inovatīvas
mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award),
kuras mērķis ir identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+
projektu ietvaros īstenotu izcilu, inovatīvu mācību praksi,
kā arī, lai novērtētu skolotāju darbu un viņu ieguldījumu
skolotāju profesijā.
Eiropas balvai katru gadu no katras Erasmus+ dalībvalsts
tiek nominēti 4 Erasmus+ projekti sekojošās kategorijās:

pirmsskolas izglītība, pamatskolas izglītība, vidusskolas
izglītība, profesionālā vidusskola. Balvai nominētajiem
projektiem jāatbilst gada tēmai. Šī 2022. gada tēma ir
“Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana”
(Learning together, promoting creativity and sustainability)
un tā ir tiešā veidā saistīta ar Jauno Eiropas Bauhaus
iniciatīvu (New European Bauhaus (NEB)). Bauhaus ir
vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir
apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevīgumu un
ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot Eiropas zaļo kursu.

Mūsu ģimnāzijas projekts “Mākslu un radošuma
digitālais atjauninājums izglītībā” (The ARTICS”) ir
izvēlēts, lai pretendētu uz Eiropas Inovatīvas mācīšanas
balvu vidusskolas izglītības kategorijā 2022. gadā.
Paldies partnerības skolu projekta komandām, JEPVĢ
projekta darba grupai, skolotājiem, skolēniem un viņu
vecākiem par izcilu darbu un atbalstu projekta īstenošanā!
Partnerības koordinatore A. Verza
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Preiļu novada VĒSTIS

Kultūrā
4. jūnijā Preiļu mūzikas skolā notika slāvu dziesmu
koncerts, kurā skanēja dažādas dziesmas krievu, ukraiņu,
baltkrievu valodā. Tās izpildīja dziedošie kolektīvi no
Rīgas, Līvāniem, Preiļiem un Moskvinas ciema. Ideja par
šādu koncertu radās radošajā nometnē, kurā iepazinās
un sadraudzējās Latvijas kultūras vēstnieki Anatolijs
un Tamāra Artjuhovi no Rīgas un Tatjana Kolosova no
Preiļiem. Bija liela vēlme kādreiz Preiļu novadā sarīkot
folkloras ansambļa “Ļubo mne!” koncertu.
Pēc divu gadu pārtraukuma COVID dēļ, tas atkal priecēja
apmeklētājus, jo nebija iespējams arī šogad atkal sēdēt un
neko nedarīt. Tik daudz jubilejas uzreiz! 1996. gada oktobrī
Preiļos uz savu pirmo mēģinājumu pulcējās dziedātāji, kuri
savu dzīvi nevarēja iedomāties bez dziesmas. Tā izveidojās
vokālais kolektīvs “Rjabinuška”. Drīzumā ansamblis kļuva
par Preiļu novada Slāvu kultūras un izglītības biedrības daļu.
Vēlāk viņus savā paspārnē pieņēma Preiļu kultūras centrs
un Slāvu kultūras biedrība “Raduga”.
Pirms 25 gadiem Preiļu novadā radās Slāvu kultūras
un izglītības biedrība. Vairākus gadus biedrības vadītāja
bija Tatjana Kolosova. Biedrība šajā laikā kļuvusi par
neskaitāmu tematisku koncertu un atpūtas vakaru rīkotāju
ne tikai Preiļos, bet arī ārpus tā. Notikuši divi starptautiski
festivāli – “Slāvu mūzikas dienas” un “Spēlē, harmonika,
Latgalē!”.
2007. gada oktobrī pēc pilsētas iedzīvotāju lūguma
tika izveidota jauna organizācija – Slāvu kultūras biedrība
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2022. gada jūnijs

Preiļos skanēja slāvu mūzika
“Raduga”. Daudzus gadus tās vadītāja bija Valentīna
Maksimova. Šodien slāvus organizē Natālija Lapoško. 15
gadu laikā ir izdarīts ļoti daudz. Bet galvenais – tradīcijas
turpinās. Vokālajam ansamblim “Rjabiņuška” pievienojās
vēl viens radošais kolektīvs – ansamblis “Kaļinuška”. Abi
ansambļi, kurus vada Svetlana Stepanova, ir daudzu novada
pasākumu dalībnieki.
Uz skatuves viens pēc otra kāpa radošie kolektīvi.
Biedrības “Moskvinas vecticībnieki” garīgās dziedāšanas
koris “Sretenie” izveidots 2012. gadā. Ar garīgiem
dzejoļiem, kas ir īpašs vecticībnieku muzikālās kultūras
veids – viņi jau uzstājušies Daugavpilī, Naujienā, Līvānos,
ne reizi vien mājās – Moskvinas ciemā. 2019. gada
septembrī koris tika uzaicināts uzstāties starptautiskās
konferences dalībnieku priekšā Veļikijnovgorodā (Krievija).
Un visbeidzot, ansamblis stājās Preiļu publikas priekšā.
Viņi izpildīja divus garīgus dziedājumus – “Grēku
nožēlas lūgšana”(“Покаянная молитва”) un “Lūgšana
Dievmātei” (“Молитва Богородице”). Kora vadītāja Dina
Maksimova klātesošajiem skaidro, ka vecticībniekiem ir
īpaša dziedāšanas maniere – unisons.
Moskvinas dziedātājus uz skatuves nomainīja Rīgas
kolektīvs. Viņi izpildīja garīgus dzejoļus un krievu un
kazaku tautasdziesmas, dažreiz jautras, dažreiz skumjas. Bet
ansamblis “Ļubo mne!” izcēlās ar īpašu vokālo sniegumu.
Tādus ansambļus starp krievu kolektīviem visā Latvijā var
saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem.

Turpinājumā ukraiņu un baltkrievu dziesmas izpildīja
Līvānu novada Slāvu kultūras biedrības “Uzori” vokālais
ansamblis. Viņu vadītāja Lidija Znotiņa stāsta, ka dziedātāji
sevi jau uzskata par īstiem māksliniekiem un vienmēr ir
gatavi doties, tiklīdz mūs uzaicina. Pēc Līvānu kolektīviem
uzstājās Preiļu kolektīvi “Rjabinuška” un “Kaļinuška”.
Karstasinīgas ukraiņu dziesmas mijās ar liriskām baltkrievu
dziesmām. Visi “Slāvu mūzikas koncerta” dalībnieki bija
ģērbušies spilgtos, skaistos nacionālajos tērpos, kas piešķīra
vēl lielāku emocionālo iespaidu mūsu dziesmu svētkiem.
Visus dalībniekus sveica 13. Saeimas deputāts Aldis
Adamovičs, Preiļu novada domes deputātes Iveta Stare
un Nadežda Hlebņikova, Preiļu Kultūras centra vadītāja
vietniece Silvija Kurtiņa. Kā noslēguma akords skanēja
dziesma “Daudzus gadus!” (“Многая лета!”) visu koncerta
dalībnieku izpildījumā!
Taču radošie kolektīvi uzreiz neizklīda. Vakarēšana
turpinājās gan Preiļos, gan Moskvinā, kur dziedātāji ne
tikai sarunājās, bet plašāk dalījās savā pieredzē.
Koncerta organizatori pateicas Preiļu novada pašvaldībai
un Kultūras un tūrisma pārvaldei par palīdzību slāvu dziesmu
svētku organizēšanā.
Informāciju sagatavojusi
Tatjana Kolosova
biedrības “Moskvinas vecticībnieki” valdes
priekšsēdētāja

Vārkavas muižas pils piedalās akcijā “Apceļo Latvijas pilis un muižas”
Līdz 30. septembrim norisinās akcija “Apceļo Latvijas
pilis un muižas 2022”, kur šogad pirmo reizi ir iespēja
apceļot arī Vārkavas muižas pili. Kopumā akcijā piedalās
60 pilis un muižas, no kurām četras atrodas Preiļu novadā.
Katrā vietā ir nepieciešams piedalīties pils vai muižas
sagatavotajā aktivitātē, lai saņemtu atzīmi kontrollapā,
ko var lejupielādēt www.pilis.lv, www.latgale.travel vai
ierodoties saņemt jau izdrukātu. Lai saņemtu atzīmi par
Vārkavas muižas pili, nepieciešams apmeklēt Vārkavas
novadpētniecības muzeju, ekspozīciju Vārkavas muižas

pils pagrabā un izstaigāt pils parku, atrodot sudrabkļavu.
Apmeklējot 30 Latvijas pilis un muižas, kas piedalās
akcijā, un saņemot atzīmi kontrollapā, var piedalīties
balvu izlozē. Savukārt aktīvākajiem ceļotājiem būs iespēja
piedalīties akcijas noslēguma ballē rudenī.
Akcija “Apceļo Latvijas pilis un muižas 2022” šogad
notiek jau desmito reizi. Akciju sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) organizē Latvijas
Piļu un muižu asociācija. Vairāk par akciju un dalībniekiem
www.pilis.lv.

Vārkavas novadpētniecības muzejs piedāvā apskatīt
ekspozīciju “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem”,
kur ir ne tikai apskatāmas mācību grāmatas un skolas formas,
bet ir arī iespēja praktiski iejusties tā laika skolēna ādā.
Muzeja darba laiks no maija līdz oktobrim: pirmdiena piektdiena no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, sestdiena no
plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00. Iepriekš piesakoties pa tālruni
27059046, muzeju var apmeklēt arī pēc darba laika.
Vārkavas novadpētniecības muzejs

Pie kaimiņiem pēc pieredzes
Pēc pandēmijas stingrajiem noteikumiem tā gribas
izkustēties, doties kādā ceļojumā, komunicēt ar pārejiem
līdzcilvēkiem. Preiļu novada pensionāru biedrības valde
šoreiz nolēma apciemot Līvānu novada pensionāru biedrību,
lai dalītos pieredzē un gūtu jaunus iespaidus.
10. jūnijā mūs laipni sagaidīja Līvānu novada biedrības
“Līvānu novada pensionāri” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte
Šķimeles kundze. Viņa dalījās savā bagātajā pieredzē.
Līvānietes aktīvi strādā rokdarbus, organizē izstādes,
veido darbnīcas. Cik plašs ir izstrādājumu klāsts! Pievērš
uzmanību pensionāru veselības saglabāšanā - lekcijas,
sirsnīgās tikšanās ar medicīnas speciālistiem, popularitāti
guvušas sporta dienas ar daudzveidīgiem sporta veidiem.
Šie pasākumi sevišķi plaši apmeklēti, jo saliedē gados
vecākus cilvēkus. S. Šķimeles kundze ir pateicīga savai

Līvānu novada pašvaldībai par atbalstu visos pasākumos.
Kaimiņu pensionāri labprāt paplašina savu
redzesloku - brauc ekskursijās, pieredzes apmaiņas
pasākumos. Pabūts ne tikai Latgalē, bet arī citos tālajos
novados - Kurzemē, Vidzemē, Sēlijā.
Līvānu seniori aktīvi darbojas amatiermākslas kolektīvos
- dzied, dejo, ar koncertiem iepriecina veco ļaužu pansionātu
iemītniekus. Darba formu ir daudz un tās ir dažādas - gardēžu
klubiņš, pārgājieni, veco ļaužu svētku atzīmēšana u.c.
Par Preiļu novada pensionāru biedrības darbību
pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška.
Par psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, kas ir ļoti pieprasīta,
par to, ka arī pandēmijas laikā cilvēks nevar sēdēt tikai
mājās, jāiet un jāizrunā sakrājušās negatīvās problēmas vai

pozitīvos dzīves mirkļus. Tāpēc pensionāru biedrība atvērta
katru dienu, atvērta diskusijai un sarunām. Veikti daudzi
citi pasākumi - literāro darbu konkursi, tikšanās, kopīgi
sarīkojumi, izstādes, palīdzības sniegšana Ukrainai u.c.
Tikšanās laikā tuvāk iepazīta Līvānu pilsēta, kur īpašu
uzmanību saistīja atraktīvie soliņi, apmeklēts Līvānu stikla
un amatniecības centrs, Emeritas Rubines māja - muzejs.
Atvadoties no Līvāniem, Marija Briška kundze pateicās
Skaidrītei Šķimeles kundzei un visai Līvānu pensionāru
biedrībai par silto, pārdomāto uzņemšanu un ielūdza
atbildes vizītē pie sevis.
Preiļu novada Pensionāru biedrības valde
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Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs ir dibināts 1985. gadā. Viens
no muzeja pamatuzdevumiem ir mūsu
novada kultūrvēsturisko un arī jaunradīto
vērtību saglābšana nākamajām paaudzēm,
šī mantojuma popularizēšana, tādējādi
stiprinot gan mūsu novada identitāti, gan
arī veidojot tā tēlu. Tāpēc Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzejā notiek nepārtraukts
krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un
izpētes darbs, cilvēku atmiņu fiksēšana.
Balstoties šajā darbā, top ekspozīcijas,
izstādes, dažādas izglītojošās aktivitātes un
pasākumi, ko mēs piedāvājam preiliešiem,
skolēniem un novada viesiem.
Muzejs uztur draudzīgas attiecības
ar personībām, kuras ir saistītas ar mūsu
novadu un kas nes Preiļu vārdu Latvijā
un arī pasaulē – kinorežisoru Jāni Streiču,
ASV dzīvojošo ebreju kultūras mantojuma
pētnieku Dāvidu Zilbermani, tēlnieci Ēvī
Upenieci, gleznotāja Jāzepa Pīgožņa dzimtu,
mākslas zinātnieci Ingrīdu Burāni un
daudziem citiem. Pateicoties šai sadarbībai,
ir ne tikai bagātinājies muzeja krājums, bet
arī tapušas dažādas izstādes, tiek rīkoti
pasākumi.
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs izceļas ar to, ka mēs nevairāmies
stāstīt arī par sarežģītajiem 20. gs. vidus
vēstures notikumiem, kas ir skāruši mūsu
valsti – okupācija, holokausts, represijas.
Šobrīd tik mainīgajā pasaulē īpaši svarīgi
stiprināt jaunās paaudzes izpratni par
eiropeiskajām vērtībām un savas valsts
neatkarības nozīmi, kā arī atgādināt par
to postu, ko var nodarīt totalitāri režīmi,
noziedzīgas ideoloģijas un svešas varas
okupācija.
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja piedāvājums
Pamatekspozīcija “Muzeja stāsti
Latvijai” Raiņa bulvārī 28. To veido deviņi
atsevišķi stāsti par Preiļu pilsētas un novada
vēsturisko ainu no vēlā dzelzs laikmeta
līdz mūsdienām. Katru mēnesi muzejs
ekspozīciju papildina ar mēneša īpašo
piedāvājumu. Uz pamatekspozīciju aicinām
ikvienu Preiļu novada iedzīvotāju, kas to
vēl nav apmeklējis, jo caur šiem muzeja
stāstiem ir iespēja izzināt, kā veidojās
un attīstījās mūsu pilsēta un novads, kā
preiliešus ir ietekmējuši dažādi vēsturiskie
pasaules notikumi un kādās vērtībās balstās
mūsu šodienas identitāte. Ekspozīcijā ir
apkoptas vērtīgākās mūsu novada bagātības.
Tāpēc arī tūristus un Preiļu viesus aicinām
sākt Preiļu apmeklējumu ar ekspozīciju
“Muzeja stāsti Latvijai”. Piemēram, pirms
parka apmeklējuma tieši ekspozīcijā var
vispilnvērtīgāk izprast, kas tad bija parka
un muižas kompleksa veidotāji Borhi,
apskatīt dažādas ar šo dzimtu saistītas
unikālas materiālās liecības, tostarp no

Jadvigas Borhas 18. gs. sākumā Preiļu
baznīcai novēlētās zeltītās kāzu kleitas
darināto ornātu, kā arī ieskatīties Borhu
dzimtas pārstāvju portretu reprodukcijās.
Savukārt pirms atjaunotās muižas kapelas
apmeklējuma īpaši vērtīgi ir apskatīt tos
priekšmetus, kas iegūti arheoloģisko
izrakumu laikā kapenēs – Jozefa Heinriha
Borha Maltas ordeņa komandora mundiera
fragmenti ir unikāli visas Baltijas mērogā!
Šāda veida saskaršanās ar muzejā glabātām
gadsimtiem senām liecībām Preiļu viesiem
ļaus daudz pilnvērtīgāk izjust parka
vēsturisko auru un gūt patiesāku priekšstatu
par parka un pils “zelta laikmetu”. Savukārt
vispusīgi gūtais priekšstats par Preiļu
veidošanos un attīstību ikvienam dos pamatu
labāk izprast, kas tad ir Preiļi.
Muižas kapela Preiļu parkā Raiņa bulvārī
23. Kapela ir viens no populārākajiem tūristu
apskates objektiem Preiļos. Sadarbībā ar
Preiļu Romas katoļu baznīcu Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejs nodrošina tās
pieejamību apmeklētājiem vasaras sezonā.
Tajā ir apskatāmas gleznu reprodukcijas
un tēlniecības vecmeistares Ēvī Upenieces
ģipša skulptūras no muzeja krājuma.
Savukārt kapelas pagrabā var apskatīt grāfu
Borhu kapenes.
Ekspozīcija “Mūžs virpas apļots”
Polikarpa Čerņavska keramikas mājā
Preiļos, Talsu ielā 21. Nozīmīga Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeja
krājuma daļa ir Latgales keramika, un
īpaši plaši ir pārstāvēta Silajāņu keramikas
vecmeistara Polikarpa Čerņavska (1923–
1997) daiļrade. Ekspozīcija “Mūžs virpas
apļots” izvietota ēkā, kurā P. Čerņavskis
pavadīja sava radošā darba nogali un kurā
tapa daudzi no viņa skaistākajiem darbiem,
tostarp varenie svečturi. Ekspozīcijas vide
rosina ne tikai skatīties, bet arī iepazīt un
izprast, kā zemnieka rokas sadraudzējušās ar
mālu, radīja mākslu. Apskatei pieteikšanās:
29429630.
Vides stendizstāde “Trauslās vērtības.
Nosargāt” skvērā blakus Kultūras namam
Raiņa bulvārī 28. Izstāde ir veltīta mūsu
identitāti veidojošajām kultūras vērtībām un
tradīcijām, un Preiļu novada iedzīvotājiem,
kuri, neskatoties uz smagajiem Otrā pasaules
kara un okupācijas gadiem, šīs vērtības
ir kopuši un arī sargājuši. Stendizstāde
ir apskatāma līdz novembrim, tumšajā
diennakts laikā tā tiek izgaismota.
Izstāde “Цiнностi. Vērtības” Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeja atklātajā
krātuvē A. Paulāna ielā 4 apskatāma šī gada
vasaras sezonā. Izstādes centrālais tēls ir
Ukrainas sieviete, tāpēc apmeklētājiem ir
iespēja apskatīt ukraiņu izšūtās tekstilijas –
kreklus, dvieļus, rotājumus, kā arī Latgalei
raksturīgās tekstilijas no Preiļu muzeja
krājuma. Izšuvumos vienojošais ir košais

ziedu motīvs. Atklātajā krātuvē apskatāmas
arī muzeja krājuma mēbeles, interjera
priekšmeti un daļa keramikas kolekcijas.
Ekspozīcija “Gadskārtu ozols” namiņā
pie Kultūras nama Raiņa bulvārī 28 piedāvā
ne tikai izzināt Preiļu vēsturi caur stāstiem,
senām fotogrāfijām un priekšmetiem, bet arī
izpētīt Preiļu parkā augušā ozola gadskārtas
un tajās atzīmētos vēstures notikumus, sākot
ar miesta tiesību piešķiršanu Preiļiem 1852.
gadā.
Izstāde “Dzimtu stāsti” Preiļu Galvenajā
bibliotēkā Kārsavas ielā 4. Tā veltīta 1941.
gada 14. jūnija deportāciju skarto cilvēku
piemiņai un izstāsta divu Preiļu pagasta
dzimtu – Volontu un Vanagu ¬– stāstus.
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu
glezniecībā un plenērs. Nozīmīga Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeja darba
daļa ir Latvijas ainavas gleznu kolekcijas
veidošana. No muzeja pirmsākumiem
ir veidojusies veiksmīgā sadarbība ar
gleznotāju Jāzepu Pīgozni (1934–2014)
un viņa dzimtu. 2015. gadā Rīgas dome
un Preiļu novada dome, sadarbībā ar Rīgas
pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi, Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzeju un
idejas autoriem – kinorežisoru un gleznotāju
Jāni Streiču, un māksliniekiem Jāni Anmani
un Jāni Strupuli iedibināja Jāzepa Pīgožņa
balvas piešķiršanu par labāko darbu
Latvijas ainavu glezniecībā. Balvas laureāts
tradicionāli tiek paziņots septembrī svinīgā
pasākumā Preiļos un balvu ieguvušais darbs
nonāk Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja krājumā. Šogad mākslas cienītājus
uz balvas pasniegšanas ceremoniju aicinām
17. septembrī. Kopš 2015. gada Preiļos tiek
rīkoti arī Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktie
mākslas plenēri – arī plenēra darbi papildina
muzeja krājumu un regulāri tiek izstādīti
dažādās mākslas izstādēs. Šovasar plenērs
norisināsies Preiļu novada svētku nedēļā no
15. līdz 20. augustam.
Muzejs regulāri piedāvā dažādas mākslas
izstādes Kultūras nama 2. stāva izstāžu
zālē, kā arī ārpus muzeja, tostarp dažādiem
notikumiem veltītas ekspresizstādes. Līdz
12. augustam Kultūras nama izstāžu zālē
apskatāma gleznotāja Nugzara Paksadzes
izstāde “Saules iedvesmots”, savukārt no
15. augusta mākslas cienītājiem piedāvāsim
2022. gada Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā konkursantu darbu
izstādi.
Trīs muzeja ekspozīcijas – „Jāzeps Baško
– gaisa fūrmanis”, “Skolas Preiļu novadā”
un “Borhu dzimta” – izvietotas Preiļu
1.pamatskolas vēsturiskajā ēkā Daugavpils
ielā 34. Šīs ekspozīcijas apskatāmas pēc
pieprasījuma, sazinoties ar muzeju (tālrunis
65322731).

Kultūrā
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs piedāvā dažādas izglītojošās
programmas un radošas aktivitātes skolēniem
un bērniem – 2021./2022. gadā izglītojošo
programmu piedāvājumu klātienē un arī
attālināti izmantoja 2025 skolēni (tostarp
1370 Skolas somas programmā) no Preiļu,
Līvānu, Ludzas, Varakļānu, Daugavpils,
Rēzeknes, Jēkabpils novadiem un pilsētām, kā
arī no tālā Saldus novada. Savukārt pārrobežu
projektā “Pārrobežu vēstures un kultūras
mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju
palīdzību” / Museum 2020 modernizētās
izglītojošās programmas “Ainava platleņķī” un
“Augt maizītei tīrumā 2” piedāvā skolēniem
radoši darboties, izmantojot planšetes.
Ikgadu tiek rīkoti pasākumi, kas saistīti
ar nozīmīgiem valsts svētkiem vai piemiņas
dienām – Janvāra barikāžu, 1941. un 1949.
gada deportāciju upuru un holokausta upuru
atceres pasākumi, Lāčplēša diena un citas.
Gada centrālais notikums ir Muzeju nakts
maijā. Kultūras nama vestibilā ik mēnesi
uz displeja tiek piedāvātas tematiskas
virtuālās izstādes. Tāpat muzejs speciālisti
aicina ekskursijā pa parku un tematiskajā
ekskursijā uz holokausta upuru piemiņas
memoriālu.
Arī šovasar 7. augustā muzejs rīko
tradicionālo holokausta upuru piemiņas
pasākumu, ko Raiņa bulvārī plkst. 14.00
bagātinās Rēzeknes teātra “Joriks”
bezmaksas muzikāli dokumentālā izrāde
“Mans kaimiņš ebrejs” (režisors Mārtiņš
Eihe). Izrādes norisi finansiāli atbalsta
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla
fonda (VKKF) atbalstītā Latgales kultūras
programma 2022. Izrāde ir par ebreju
kopienas dzīvi dažādu laikmetu griezumā
un valstu ietvaros Latgales teritorijā, par
tradīcijām, kultūru un vēstures notikumiem.
Plkst. 16.00 – tradicionālais piemiņas brīdis
Preiļu holokausta upuru memoriālā Cēsu
ielā.
Katru gadu tiek gatavoti pieteikumi
finansējuma piesaistīšanai dažādos
projektu konkursos. Šī gada nogalē,
pateicoties VKKF atbalstam, taps ceļojoša
ekspozīcija “Pēteris Zeile. Domu un atmiņu
makšķernieks”, kas caur Preiļu novada
Goda pilsoņa Pētera Zeiles (1928-2020)
bērnības un jaunības dienu atmiņām un
viņa vēlāko kultūrvēsturnieka darbību ļaus
tuvāk iepazīt Preiļu novada Dienviddaļas –
Pelēču, Jasmuižas, Nīdermuižas, Aglonas
un Preiļu – kultūrainavu. Ekspozīcija
būs apskatāma no gada beigām Preiļu
Galvenajā bibliotēkā Kārsavas ielā 4.
Tāpat šogad ir uzsākts darbs pie grāmatas
sagatavošanas “Jāzeps Pīgoznis laikā un
ainavā”, kas būs veltīta Jāzepa Pīgožņa
90. dzimšanas dienai. Projekta 1. kārtu
ir atbalstījis VKKF un šogad notiks
gleznu un medaļu fotografēšana. Iegūts
piešķīrums no biedrība “Latvijas Politiski
represēto apvienība” 1949. gada 25. martā
deportētās Lūcijas Preises (1908-2003)
dienasgrāmatu pārrakstīšanai un literārai
apstrādei, paredzot tālāku to izmantošanu
un izdošanu. Arī šī gada 25. marta plaši
apmeklētā literāri muzikālā uzveduma
“Krimtu cietu pelavmaizi” norisi finansiāli
atbalstīja biedrība “Latvijas Politiski
represēto apvienība”.
Muzeja kolektīvs izsaka lielu pateicību
tiem cilvēkiem, kuri ar saviem dāvinājumiem
un atmiņu stāstiem bagātina mūsu novada
kultūrvēsturisko mantojumu. Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejs ir Kultūras
ministrijas akreditēts, un tajā glabātās
vērtības ir Nacionālā muzeju krājuma
sastāvdaļa un visas mūsu sabiedrības
bagātība, tāpēc tās ir jo īpaši vērtīgas un
sargājamas.
Informācija par muzeju: Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejs - Preiļu novads
(preili.lv)
Muzeja darba laiks no maija līdz
oktobrim:
Pirmdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00
Sestdiena, svētdiena plkst. 12.00–18.00.
Tālrunis: 65322731, e-pasta adrese:
muzejs@preili.lv
Informāciju sagatavojusi
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja speciāliste vēstures jautājumos
Ilona Vilcāne
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SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās
mantas atsavināšanas izsoli

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās mantas
(transportlīdzekļu un iekārtu) atsavināšanas izsoli. Izsoles
objekti:
Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura
zīmi T3884LC, izlaiduma gads 1989., motora jauda 60
ZS. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu
traktora novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles
nosacītā cena – EUR 1540.00 (viens tūkstotis pieci simti
četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%.
Ceļa tīrītājs ar dīzeļdzinēju Ravo, iekārtas modelis 5000
COMPACT, izlaiduma gads 1990. Faktiskais stāvoklis
noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu
un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena –
EUR 826.44 (astoņi simti divdesmit seši euro un 44 centi)
bez PVN 21%.

Pārvietojamais kompresors ar benzīndzinēju ZIF,
iekārtas modelis 55 VM, izlaiduma gads 1991. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā
cena – EUR 485.95 (četri simti astoņdesmit pieci euro un
95 centi) bez PVN 21%.
Vieglā automašīna Opel Zafira, ar valsts reģistrācijas
numura zīmi JH4614, izlaiduma gads 2002. Faktiskais
stāvoklis noteikts saskaņā ar 09.06.2022. veiktu
transportlīdzekļa novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu.
Izsoles nosacītā cena – EUR 450.00 (četri simti piecdesmit
euro un 00 centi) bez PVN 21%.
Transportlīdzekļi un iekārtas ir apskatāmi un detalizēta
informācija par katra transportlīdzekļa un iekārtas
tehnisko stāvokli ir pieejama darba dienās SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” adresē Rīgas iela 4, Preiļi, apskates laiku

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ir
uzsācis regulāru daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju kāpņu telpu
uzkopšanu
Sākot ar 2022. gada
13. jūniju SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” ir uzsācis
apsaimniekošanā
esošo daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
kāpņu telpu apkopes
nodrošināšanu – reizi
nedēļā tiks veikta kāpņu
telpu sausā un mitrā
uzkopšana, un reizi gadā
– kāpņu telpās esošo logu
mazgāšana.
Augstāk norādītās
pārvaldīšanas darbības
veikšanas pamatojums:
“Dzīvojamo
māju
pārvaldīšanas likums”
un MK noteikumi
Nr. 906 “Dzīvojamās
mājas sanitārās apkopes
noteikumi”.

2022. gada jūnijs

vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar
uzņēmuma Transporta daļas vadītāju Edmundu Ķiršu, tālr.
26404165.
Pieteikumu dalībai izsolē un atsavināšanas izsoles
noteikumos noteiktos dokumentus un maksājumu
apliecinājumus jāiesniedz līdz 2022. gada 05. jūlija
plkst. 12.00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” lietvedei Liepu
ielā 2, Preiļos (2. stāvā), tālr. 22047474.
Izsole notiks 2022. gada 06. jūlijā plkst. 10.00 SIA
“PREIĻU SAIMNIEKS” telpās Rīgas ielā 4, Preiļos (telpa
tiks precizēta). Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar
augšupejošu soli. Izsoles solis ir 50.00 EUR.
Izsoles noteikumi un pieteikums dalībai izsolē ir izvietoti
pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” mājaslapā www.preilusaimnieks.lv.

Noslēgusies lauksaimniecības plēvju
izvešanas akcija
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu
apsaimniekošanas daļa līdz šī gada 31. maijam
aicināja Preiļu novada lauksaimniekus pieteikties
lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanas akcijai.
Atsaucība bija ļoti liela, akcijā piedalījās vairāk
kā 120 saimniecības.
Plēves tika izvestas pēc iepriekš sastādīta
maršruta: 30. maijā – no Saunas pagasta, 31.
maijā – no Galēnu, Sīļukalna un Riebiņu pagasta,
1. jūnijā – no Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu
pagasta, savukārt 2. jūnijā – no Rušonas, Aizkalnes
un Pelēču pagasta.
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītājas novērojumi
liecina, ka vairums saimnieku bija rūpīgi
sagatavojušies – plēves bija kārtīgi satītas
rullīšos un sakrautas vienkopus, vizuāli tīras,
bez skābbarības, salmu, kūdras un citiem
piejaukumiem. Laikus tika noorganizēts arī plēvju
iekraušanas process – vairākās saimniecībās
plēves tika iekrautas ar traktortehnikas palīdzību.
Diemžēl jāatzīst, ka bija arī saimniecības,
kurās plēves bija netīras, izmirkušas, ar iejauktiem
sietiem un šņorēm. Tāpēc SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas
daļa vēlreiz atgādina – otrreizējai pārstrādei var
nodot tikai tīras plēves, tās nevar būt izmirkušas
dubļos, sajauktas ar minerālmēsliem vai ko citu!

Sieti un šņores ir jāatdala atsevišķi, jo tie nav
pārstrādājami!
Paldies visiem, kuri novērtēja šo akciju un
izvēlējās atbrīvoties no lauksaimniecības ruļļu
plēvēm videi draudzīgā veidā!

Lai saņemtu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
sagatavotu izziņu par nodotajām plēvēm, lūgums
sazināties ar Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītāju, tālr. 29420721, e-pasta adrese:
ps.atkritumi@preili.lv.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ziņas sagatavojusi SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Krekele

Preiļu novada publisko bibliotēku vadītāju atvaļinājumu laikā
bibliotēkas apmeklētājiem būs slēgtas
Preiļu novada publisko bibliotēku vadītāju
atvaļinājumu laikā daudzas Preiļu novada
bibliotēkas tiks slēgtas. Aicinām iepazīties ar
darbinieku atvaļinājumu laikiem un ieplānot
vizīti uz bibliotēku, kad tā būs atvērta.
• Aizkalnes bibliotēka (Raiņa iela 5, Aizkalne,
Aizkalnes pag.), tālrunis 20244560,
e-pasta adrese: aizkalnes.biblioteka@preili.lv.
16. jūnijs - 8. jūlijs, 1. augusts – 18. augusts.
• Ārdavas bibliotēka (“Māja Nr. 1”, Ārdava,
Pelēču pag.), tālrunis 27137884,
e-pasta adrese: ardavas.biblioteka@preili.lv.
31. maijs - 12. jūnijs, 4. jūlijs - 29. jūlijs.
• Galēnu bibliotēka (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu
pag.), tālrunis 65902231,
e-pasta adrese: galēnu.biblioteka@preili.lv.
15. augusts - 9. septembris.
• Kastīres bibliotēka (Liepu iela 5A, Kastīre,
Rušonas pag.), tālrunis 26171132,
e-pasta adrese: kastires.biblioteka@preili.lv.
14. jūnijs - 13. jūlijs.
• Līču bibliotēka (Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu
pag.), tālrunis 22002497,
e-pasta adrese: licu.biblioteka@preili.lv.
4. jūlijs - 31. jūlijs.

• Pelēču bibliotēka (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču
pag.), tālrunis 26446241,
e-pasta adrese: pelecu.biblioteka@preili.lv.
1.jūnijs - 14. jūnijs, 18. jūlijs - 29. jūlijs.
• Rožkalnu bibliotēka (Saules iela 16, Rimicāni,
Rožkalnu pag.), tālrunis 29442909,
e-pasta adrese: rozkalnu.biblioteka@preili.lv.
2. jūlijs - 24. jūlijs, 12. augusts – 31. augusts.
• Rušonas bibliotēka (Aglonas iela 3, Aglonas
stacija, Rušonas pag.), tālrunis 65326101,
e-pasta adrese: rusonas.biblioteka@preili.lv.
18. jūlijs - 12. augusts.
• Saunas bibliotēka (Mehanizatoru iela 2,
Prīkuļi, Saunas pag.), tālrunis 26669108,
e-pasta adrese: saunas.biblioteka@preili.lv.
1. jūnijs - 4. jūlijs.
• Silajāņu bibliotēka (Miera iela 1,
Silajāņi, Silajāņu pag.), tālrunis 65326842,
e-pasta adrese: silajanu.biblioteka@preili.lv.
5. jūlijs - 1. augusts.
• Sīļukalna bibliotēka (Latgales iela 1A - 1,
Sīļukalns, Sīļukalna pag.), tālrunis 29727643,
e-pasta adrese: silukalna.biblioteka@preili.lv.
15. augusts - 26. augusts.

• Smelteru bibliotēka (“Smelteru bibliotēka”,
Smelteri, Saunas pag.), tālrunis 26604448,
e-pasta adrese: smelteru.biblioteka@preili.lv.
20. jūlijs – 16. augusts.
• Upmalas bibliotēka (Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pag.), tālrunis 29295225,
e-pasta adrese: upmalas.biblioteka@preili.lv.
18. jūlijs - 14. augusts.
• Vanagu bibliotēka (“Vanagu skola”, Vanagi,
Upmalas pag.), tālrunis 28450919,
e-pasta adrese: vanagu.biblioteka@preili.lv.
18. jūlijs līdz 14. augusts.
• Vārkavas bibliotēka (Kovaļevsku iela 4,
Vārkava, Vārkavas pag.), tālrunis 28898322,
e-pasta adrese: varkavas.biblioteka@preili.lv.
5. jūlijs - 1. augusts.
Aglonas, Riebiņu un Stabulnieku bibliotēkas
apmeklētājiem būs atvērtas visu vasaru!
Informācija par Preiļu novada bibliotēkām
www.ieej.lv/novadabibliotekas
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Preiļu novada kultūras pasākumi jūlijā
Preiļu novada Kultūras centrs
2. jūlijs 14.00 Svētku laukumā 3. Preiļu novada
tūrisma rallijs “Astarte autopilots”. Dalība bez
maksas.
15.–16. jūlijs Preiļu parkā un Preiļu parka
estrādē Preiļu parka svētki un Zero waste festivāls
“DABA- CILVĒKS- DABA”
Parka svētku ietvaros pie Preiļu parka staļļiem
no plkst. 14.00 līdz 19.00 pasākums jauniešiem
“Zvaigznāja festivāls” kopā ar Agnesi Rakovsku.
Ieeja bez maksas.
16. jūlijā plkst. 20.00 Preiļu parka estrādē
DIŽKONCERTS “SAULES DĀRZS”
Kopā ar grupu “Raxtu Raxti” uzstāsies
amatiermākslas kolektīvi - kori, folkloras kopas
un tautas deju ansamblis “Teiksma” Jāņa Ērgļa
virsvadībā. Ieejas maksa koncertā 3 EUR.
Pēc koncerta ZAĻUMBALLE kopā ar grupu
“Ginc un ES”. Ieejas maksa ballē 5 EUR.

Aglonas KN
9. jūlijā AGLONAS PAGASTA SVĒTKI
10.00 - 13.00 Trokū skriejīns pa Tartakas upi
Kameņecā “Kameņecas vabaļa i Kameņecas voguls”
15.00 “Zinātniskais Teātris” (Rīga) bērniem,
Bērnības svētki, piepūšamās atrakcijas
19.00 - Svētku koncerts ar amatierkolektīvu
dalību. Pilngadības svētki. Īpašie viesi: Rūta Dūduma
- Ķirse un Jānis Ķirsis ar koncertprogrammu, kas
veltīta mīlestībai “Dvēseles dziesma”
22.00 – Zaļumballe kopā ar Normundu Liepiņu
un Kristīni Šomasi
29. jūlijā Aglonas brīvdabas estrādē Brīvdabas
kino vakars. Ieeja bez maksas.

Aizkalnes TN
29. jūlijā plkst. 19.00 Jasmuižas parka estrādē
grupas “Sestdiine” vakara koncerts.
Ieeja bez maksas.

Stabulnieku KN
8. jūlija Stabulnieku pagasta svētki.
Ieeja bez maksas.
30. jūlijs plkst. 13.00 Goda saimnieču
pēcpusdiena. Ieeja bez maksas.

Sīļukalna KN
2. jūlijā Sīļukalna pagasta svētki un svētku
balle. Ieeja bez maksas.

Rušonas TN

Iedzīvotājiem
Vecvārkavas estrāde

10. jūlijā plkst. 13.00 Bērnības svētki. Ieeja
bez maksas.
22. jūlijā plkst. 21.00 Geļenovas parkā Ezera
svētki – “Ezera nakts romances”. Ieejas maksa
3 EUR.

31. jūlijā plkst. 19.00 Upmalas pagasta svētki
Īpašie viesi grupa “EOLIKA” un nakts
zaļumballe kopā ar grupu “Miggla”. Ieeja bez
maksas.

2. jūlijs plkst. 19.00 Riebiņu parka stadionā
Preiļu novada tūrisma rallija noslēguma koncerts
īpašais viesis Roberto Meloni un zaļumballe kopā
ar grupu “Miggla”
Ieeja koncertā bez maksas, ieejas maksa ballē
5 EUR.

8. jūlijā Preiļu parka pludmalē Preiļu novada
“Jauniešu diena 2022” un volejbola turnīrs.
Ieeja bez maksas.

Riebiņu KN

Silajāņu TN

23. jūlijā plkst. 19.00 Silajāņu pagasta svētki
un svētku balle. Ieeja bez maksas.

Galēnu KN
23. jūlijā plkst. 12.00 Galēnu KN Bērnības
svētki Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku pagasta
bērniem, kuri dzimuši 2017. gadā.

Saunas TN
20. – 22. jūlijs plkst. 20.00 Salas pamatskolas
pagalmā Kino filmu maratons. Ieejas maksa 2
EUR
23. jūlijs Sporta un vides diena Smelteros. Ieeja
bez maksas.

Pelēču KN
9. jūlijā Pelēču pagasta svētki
06.00 makšķernieku sacensību otrā kārta, 13.00
bērnības svētki (Pelēči, Aizkalne), 16.00 radošās
darbnīcas bērniem, Saimes zupas vārīšana, zefīru
(marshmallows) cepšana.
19.00 jaunības svētki (Pelēči, Aizkalne),
makšķernieku apbalvošana, svētku koncerts, īpašie
viesi- Sandis Ulpe, Juris Ostrovskis.
22.00 zaļumballe ar mūziķi Jāni Poplavski
Ieeja bez maksas

Rožkalnu KN
9. jūlijs plkst. 14.00 Rožkalnu, Upmalas un
Vārkavas pagastu “Bērnības svētki”.
29. jūlijs plkst. 20.00 Rožkalnu pagasta svētki
un svētku balle. Ieeja bez maksas.

Līgo dienā sportiskākie līgotāji tiek gaidīti
uz vieglatlētikas sacensībām
Pēc neliela pārtraukuma uz Preiļu stadiona
atgriežas tradicionālās sacensības – Līgu un Jāņu
vieglatlētikas čempionāts.
Kopā ar vecmeistariem (sievietēm no 30,
vīriešiem no 35 gadiem) uz starta līnijas vēlamies
sagaidīt arī jauno paaudzi. Aicinām izturīgākos,
drosmīgākos un noteikti sportiskākos līgotājus
sanākt uz sarkanā celiņa un izbaudīt ne tikai
Preiļu un Līvānu novadu sporta organizatoru
viesmīlību, bet arī izmēģināt savu varēšanu.
Vieniem tā būs salīdzināšanai ar kādreiz iespēto,
otriem – kā iespēja pierādīt savu gatavību dalībai
Latvijas čempionātā.
Sacensību sākums 23. jūnijā plkst. 10.00
Preiļu pilsētas stadionā.
Vecmeistaru pieteikšanās internetu www.
lvva.lv vai rakstot uz e-pastu: marite.vilcane@
livani.lv.
Jaunie sportisti (U-16 gr. un jaunāki un U-18.
gr. un vecāki) piesakās LVS mājas lapā līdz
20.06.2022. Dalības maksa iepriekš pieteiktajiem
dalībniekiem EUR 4,00, vecmeistariem EUR
6,00, sacensību dienā visiem EUR 8,00. No
dalības maksas atbrīvoti Preiļu un Līvānu sporta
skolu audzēkņi.
Sacensības nolikumus meklē www.preili.lv.

Preiļu novada jauniešu centrs
“Četri”

MJIC “Pakāpieni”
27. jūlijā brīvdabas viesistabā akustiskais
koncerts un brīvdabas kino vakars. Ieeja bez
maksas.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs
Jūlijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā izstāde
“Dzimtu stāsti”.
Jūlijā Izstāžu zālē Nugzara Paksadzes
personālizstāde “Saules iedvesmots”.
Jūlijā Raiņa bulvārī 28. Muzeja mēneša
priekšmets ”Ziedēšanas pilnbriedā ”. Vides
stendizstāde “Trauslās vērtības. Nosargāt.”
Jūlijā A. Paulāna ielā 4 Izstāde “Цiнностi.
Vērtības”. Ukrainas izšūšana.
Jūlijā Raiņa bulvārī 23. Atvērta Preiļu muižas
kapela. Tēlnieces Ēvī Upenieces skulptūras.

Roberta Mūka muzejs Galēnos
2. jūlijs no 11.00 līdz 16.30 “Mājas kafejnīcu
diena 2022” “Galēnu ķēķis”.
No 5. jūlija Aivja Pīzeļa gleznu izstāde.
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas. Aicinām
sekot aktuālajai informācijai afišās un www.preili.
lv. Informējam, ka pasākuma laikā var tikt veikta
fotografēšana, video un/vai audio ieraksta veikšana,
nolūkā informēt sabiedrību par notikušo pasākumu.
Iegūtie materiāli var tikt publicēti un/vai translēti
plašsaziņas līdzekļos, kā arī sociālajos tīklos
internetā u.tml.

Preiļu novada svētki
,,SKANĒT SKAN - VIZĒT
VIZ!” notiks 19.- 21. augustā
19. augustā 18.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
un pedagogu kamermūzikas koncerts.
19.30 Brīvdabas pikniks Preiļu parkā koncerts “Vakara pastaiga
pa opermūzikas lappusēm…”
21.00 Velo reivs.
22.00 Jauno mūzikas grupu konkurss un nakts ballīte.
20. augustā Svētku ierūcināšana kopā ar spēkratu pavēlniekiem.
11.00-16.00 Raiņa bulvāris, A. Paulāna iela - Svētku tirgus iela.
11.00-13.00 Svētku laukums - Preiļu novada pagastu dižošanās degustācijas un amatiermākslas kolektīvu sasaukšanās.
13.00-14.00 Svētku laukums - Preiļu novada jauniešu pūtēju
orķestra un Ķekavas pūtēju orķestra koncerts.
11.00-17.00 Preiļu parkā pretī zirgu staļļiem bērnu un jauniešu
kvartāls: koncerts, piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas,
saldumi, rotaļas, spēles, bērnu diskotēka
12.00- 14.00 Preiļu parka peldvietā -“Lielo bumbu rallijs”.
15.00 Preiļu parka estrādē Labdarības bumbu rallijs
18.00 Svētku gājiens “Skanēt skan, vizēt viz!” ( Raiņa bulvāris,
Aglonas iela)
Preiļu parka estrādē
19.00 Svētku uzrunas un apsveikumi
Konkursa ,,Sakoptākais īpašums “ uzvarētāju apbalvošana
Svētku koncerta ievads “Kas vizuļus kaldināja”. Piedalās Preiļu
novada deju kolektīvi
20.00 Svētku koncerts. Sīkāka informācija sekos.
21.30 Mūzikas grupas “CITI ZĒNI” koncerts
23.00 Zaļumballe ar mūzikas grupu “MĀKOŅSTŪMĒJI”
21. augustā - dažādas sportiskas aktivitātes lieliem un maziem.
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