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VÇSTISPreiļu 
Novada

Noslēdz līgumu par divu izglītības iestāžu
modernizēšanu Preiļos

5. aprīlī Rīgā, Reģionālo at-
tīstības centru apvienības telpās,
Preiļu novada domes priekšsē-
dētāja Maruta Plivda parakstīja
līgumu ar Centrālo finanšu un lī -
gumu aģentūru (CFLA) par divu
Preiļu novada vispārējās izglītības
iestāžu – Preiļu 1. pamatskolas
un J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnā-
zijas – mācību vides uzlabošanu. 

Pasākumā piedalījās Izglītības
un zinātnes ministrs Kārlis Šadur-
skis, Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras direktore Anita Krūmiņa
un Kuldīgas, Valkas un Tukuma
novadu pašvaldību vadītāji.

SAM projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/
019 «Preiļu novada vispārējās izglī -
tības iestāžu mācību vides uzlabo-
šana un modernizēšana» darbības
programmas «Izaugsme un nodar-
binātība» 8.1.2 specifiskā atbalsta
mērķa (SAM) «Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi»  ietva -
ros  abās Preiļu novada izglītības ie -
stā dēs notiks mācību vides un in-
frastruktūras uzlabošana, nodrošinot
izglītojamo vajadzībām atbilstoša
vispārējās izglītības pakalpojuma
pieejamību un sekmējot kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības
satura pakāpenisku ieviešanu.

Pirms līguma parakstīšanas Ma -
ruta Plivda pateicās Izglītības un
zinātnes ministram un CFLA vadībai
par iespēju piesaistīt finansējumu,
jo izmaiņas izglītībā ir nepiecieša -
mas un skolām jāiet pa priekšu
visām tendencēm, kas notiek pa-
saulē. M.Plivda atzina, ka jaunieši
ir mūsu nākotne, un ieguldījums
izglītībā nepieciešams regulāri –
katru gadu.   

Preiļu novada domes Attīstības
daļas projektu vadītāja Līga Upe-
niece pastāstīja, ka mācību vides
modernizēšanas nolūkos tiks veikta

abu izglītības iestāžu telpu pārbūve
un atjaunošana, tiks iegādāts mo-
derns informācijas un komunikāci -
ju tehnoloģiju aprīkojums mācību
procesa nodrošināšanai, mācību
klašu telpās iegādātas jaunas mē -
beles gan skolēnu, gan skolotāju
darbam. Prioritāri tiks atjaunoti abu
izglītības iestāžu vecie mācību kor -
pusi. Viena no svarīgākajām pro-
jek ta darbībām ir vērsta uz dabas-
zi nātņu jeb STEM mācību priekš-
me tu attīstību 7.–9. klasēm, tāpēc
tiks veidots un aprīkots jauns fi zi -
kas un ķīmijas mācību priekšme tu
kabinets ar laboratorijām JEPVĢ,
savukārt P1P – apvienotais fizikas,
ķīmijas un bioloģijas mācību priekš-
metu kabinets ar laboratoriju.

Finansējums tiks izmantots arī
abu izglītības iestāžu sporta infra -
struktūras sakārtošanai. Pie pamat -
skolas tiks pabeigta sporta laukuma
atjaunošana, papildinot to ar āra

vingrošanas rīku joslu un teritoriju
norobežojošu žogu, sporta zāles
ģērbtuves tiks atjaunotas ģimnāzijā.
Ģimnāzijas dienesta viesnīcā tiks
veikts daļējs telpu remonts un no-
drošināta vides pieejamība personām
ar kustību traucējumiem, savukārt
reģionālā metodiskā centra vaja-
dzībām iegādāts tiešsaistes komu-
nikācijas aprīkojums un mēbeles.

Kopējā līguma summu sastāda
2 417 449,94 eiro. Projekta īstenoša -
nai piešķirtais ERAF finansējums –
1 799 767 eiro, valsts budžeta dotā -
cija pašvaldībai – 132 918,63 eiro,
pašvaldības finansējums tiks no-
drošināts 398 755,89 eiro apmērā,
publiskās neattiecināmās izmaksas
sastāda 86 008,42 eiro. Projekta
ieviešanas termiņš – 2020. gada
31. decembris. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko

attiecību speciāliste

No kreisās: Valkas pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis, Preiļu no -
va da domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Izglītības un zinātnes ministrs Kār -
lis Šadurskis, Kuldīgas pašvaldības vadītāja Inga Bērziņa, CFLA direktore
Anita Krūmiņa un Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans

Te viss tik pazīstams – ne man te ceļu prasīt. 
No pavardiem kāpj smarža tvanīga. 
Guļ zemē āboli – tik daudz, ka nesalasīt. 
Un tēvu valoda – bez tulkiem skanīga. 

/P. Jurciņš./

Sveicam Preiļu novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienā!

Preiļu novada dome

h h h

Mēs sakām: mēs esam maza tauta. Mēs aizmirstam,
ka, ja kāds ir mazs, tad to vajag sevišķi kopt.

/K.Ulmanis./

Sveicu Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienā!

Novēlu spēku un neatlaidību, lai nākamajos gados
mēs visi kopā spētu veidot Latviju bagātu un ziedošu!

Aldis Adamovičs,  LR 12. Saeimas deputāts 

Pavasara tirgus Preiļos
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu novada

kultūras centru 28. aprīlī no pulksten 8.00-14.00  Raiņa bulvārī, Preiļos, rīko
Pavasara tirgu.

Pieteikuma anketa tirgotājiem www.preili.lv vai Preiļu novada uzņē-
mējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos.

Pieteikšanās dalībai tirgū un pašvaldības nodevas  pārskaitījums
jāveic  līdz 26. aprīlim.

Informācija pa tālruni – 26636243 (Ineta Liepniece)

Tūrisma informācija par atpūtas iespējām Latvijā un pie kai -
miņu pašvaldībām Lietuvā vienuviet – šogad 28. aprīlī Preiļos.

Pavasaris ir ne vien dārza darbu sākšanas laiks, bet arī rosīgs laiks
tūrisma nozarē strādājošiem. Visu ziemu esam gatavojuši jaunākos tū ris -
ma piedāvājumus, bukletus, pārstāvējuši reģionu un valsti ārvalstu tū -
risma izstādēs, tagad ir laiks iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar atpūtas
iespējām savā valstī, pasākumiem un jaunajiem tūrisma objektiem. 

28. aprīlī Preiļos notiks V Latvijas Tūrisma informācijas tirgus, kas
ar katru gadu kļūst arvien populārāks un lielāks pasākums. Ja ik gadu
februārī  notiekošā tūrisma izstāde BALTTOUR uzrunā galvenokārt gal-
vaspilsētas Rīgas un tuvāko novadu iedzīvotājus, tad tūrisma informācijas
tirgus ir pasākums kādā no Latvijas reģioniem, un tā ir laba iespēja
komunicēt ar potenciālajiem ceļotājiem no citiem Latvijas novadiem.
Pirmais pasākums notika Bauskā, tad Gulbenē, Saulkrastos, Pļaviņās,
kur arī tika izlozēti Preiļi, kas 2018. gadā rīkos šo pasākumu. 

Šogad pirmo reizi pasākumā būs arī ciemiņi no Lietuvas – Anykščai,
Zarasai, Ignalinas, Utenas, Moletai un Biržai pašvaldībām, kas aicinās
apmeklēt arī Latgalei teritoriāli tik tuvās ārzemes. Pašlaik ir pieteikušies
kopumā ap 50 tūrisma informācijas tirgus dalībnieki.

Lai pasākums būtu vēl noderīgāks mums kā rīkotājiem, izmantosim
iespēju citu novadu tūrisma informācijas centros strādājošos iepazīstināt
ar Preiļu novada tūrisma objektiem un piedāvājumu. Paralēli tūrisma
tirgum TIC darbiniekiem būs iespēja noteiktos laikos apmeklēt tūrisma
objektus pilsētā, dzirdēt dziedājumu Preiļu kapelā un iepazīsties ar
Preiļu parka kompleksa un pils attīstības procesu.

Baudīsim pavasarīgu noskaņojumu kopā ar pašdarbības kolektīviem
un jestrām tirgus izdarībām! Apmeklētāji būs aicināti piedalīties bez -
mak sas izlozē – aizpildīt nelielu anketu ar jautājumiem, ko būs sagata -
vojuši novadu TIC. Pasākuma noslēgumā tiks veikta novadu piedāvāto
balvu izloze. Tāpat izlozes ceļā tiks izvēlēts nākamā gada Latvijas Tū -
risma informācijas tirgus rīkotājs.

Aicinām pozitīvu pavasara iedvesmu gūt Preiļos 28. aprīlī!
Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja 

Cienījamie Preiļu iedzīvotāji un pilsētas viesi!
Preiļu parkā pašlaik vēl notiek parka saliņas estrādes būvdarbi. Vēl nav pabeigta arī

tiltiņa, kurš ved uz saliņu, izbūve. Tuvākajā laikā sāksies minēto objektu koka konstrukciju
krāsošanas darbi.

Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, kamēr vēl nav pabeigti objekta būvniecības un
krāsošanas darbi, aicinām parka saliņu neapmeklēt. Atpūtai un pastaigām iesakām izvēlēties pārējo
Preiļu parka teritoriju.

Pateicamies par sapratni!
Preiļu novada dome  

Informācija Preiļu parka apmeklētājiem

28. aprīlī aicinām uz Preiļiem – 
V Latvijas Tūrisma informācijas tirgu 

Svinīgi apbalvoti 2017. gada 
lielākie nodokļu maksātāji 

5. aprīlī svinīgā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu
maksātāju apbalvošanas pasākuma laikā finanšu ministre Dana
Reizniece-Ozola un Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora
pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā pasniedza atzinības rakstus
un balvas 2017. gada lielākajiem nodokļu maksātājiem. 

Apsveicam Preiļu novada uzņēmumus, kuri saņēma apbalvojumu: 
• AS «PREIĻU SIERS» – 2017. gada lielākais darbaspēka no -

dokļu maksātājs Latgales plānošanas reģionā lielo nodokļu maksātāju
grupā (komercsabierība), 

• SIA «VS TEKS» – 2017. gada lielākais darbaspēka nodokļu
mak sātājs Latgales plānošanas reģionā mazo nodokļu maksātāju gru -
pā (komercsabiedrība).
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Preiļu Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes sēdē deputāti ap -
stiprināja grozījumus Preiļu novada do -
mes 2016. gada 30. jūnija saistošajos no-
teikumos Nr. 2016/10 «Par materiālo
palī dzību Preiļu novadā».

Saistošie noteikumi papildināti ar punktu,
kas nosaka atbalstu ārstniecības pakalpojumu
saņemšanas izdevumu segšanai – pacienta
iemaksas izdevumu kompensēšanai par ār-
stēšanos Latvijas Republikā reģistrētas ārs-
tniecības iestādes (slimnīcas) dienas stacio -
nārā vai diennakts stacionārā, izņemot ār-
stēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo
un toksisko vielu atkarības.

Tiesības saņemt atbalstu pacien ta iemaksu

segšanai vai kompensē šanai paredzēta līdz
divām dienām dienas stacionārā vai dien -
nakts stacionārā nestrādājošam pensionāram
vai nestrādājošai personām ar invaliditāti,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta Preiļu novada
administratīva jā teritorijā. Ja pacienta iemak -
sas tiek segtas no valsts budžeta vai apdro-
šināšanas sabiedrības līdzekļiem, tad atbalsts
netiek sniegts.

Pirms atbalsta saņemšanas personai jā-
iesniedz iesniegums Preiļu novada Labklā -
jības pārvaldes Sociālās palīdzības un so -
ciālo pakalpojumu nodaļā, pievienojot klāt
līgumu par ārstniecības pakalpoju mu snieg -
šanu vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā

pacienta medicīniskās kartes un izdevumu
apliecinoša dokumenta oriģinālu. Dokumenti
jāiesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no
ārstniecī bas pakalpojuma saņemša nas die -
nas. Maksimālā atbalsta summa ir līdz 100
eiro kalendārajā gadā vienai personai.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes va-
dītājs Lauris Pastars pastāstīja, ka sociālo
darbinieku pieredze rāda to, ka taupības no -
lūkā daudzi seniori un personas ar invaliditāti
ārstu apmeklējumus atliek, līdz ar to paslik -
tinot savu veselības stāvokli. Pašvaldības
at balsts pacienta iemaksas segšanai būs pa-
pildus motivācija savlaicīgai veselības stā -
vokļa kontrolei un uzlabošanai, jo divās sta-

cionārā pavadītajās dienās iespējams gan
uzlabot veselību, gan laicīgi sākt nepiecie -
šamo ārstēšanu.  

Finanšu līdzekļi atbalsta izmaksai paredzēti
Preiļu novada pašvaldības 2018. gada bu-
džetā.

Saistošie noteikumi Nr. 2018/7» Grozīju -
mi Preiļu novada domes 2016. gada 30. jū ni -
ja saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 «Par
materiālo palīdzību Preiļu novadā»» stāsies
spēkā pēc to akceptēšanas Vides aizsardzī -
bas un reģionālās attīstības ministrijā un
publicēšanas pašvaldības informatīvajā iz-
devumā «Preiļu Novada Vēstis».  

Maija Paegle

Preiļu novada pašvaldība nosaka atbalstu pensionāriem un personām
ar invaliditāti pacienta iemaksas segšanai slimnīcās

Starp sešām Latgales pašval-
dībām un Centrālo un finanšu
līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta
vienošanās par projekta Nr.
5.5.1.0/17/I/007  «Rīteiropas vēr-
tības» īstenošanu 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa «Saglabāt, aiz-
sargāt un attīstīt nozīmīgu kul-
tūras un dabas mantojumu, kā
arī attīstīt ar to saistītos pakal-
pojumus» ietvaros. 

Vienošanos ar CFLA parakstīja
projekta iesniedzējs – Daugavpils
pilsētas dome. Tās sadarbības par-
tneri projektā ir Daugavpils novada
dome, Krāslavas novada dome,
Ludzas novada pašvaldība, Preiļu
novada dome un Aglonas bazili -

kas draudze Aglonas novadā.
Projekta mērķis ir saglabāt un

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu Latgalē ar augstu sim-
bolisko vērtību un devumu vietējās,
nacionālās un eiropeiskās identitātes
stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai
ekonomiskās izaugsmes veicināša -
nai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti
6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi
Latgalē. 

Turpinot Preiļu muižas kom-
pleksa un Preiļu pils atjaunošanas
pasākumus, tiks veikti pils atjau-
nošanas 2.kārtas būvdarbi, kas pa-
redz pils ēkas logu un durvju izga-
tavošanu un uzstādīšanu, ēkas ār-
sienu no iekšpuses žāvēšanu un
siltināšanu, sienu un ailu atjauno-
šanu, jumta siltināšanu, mikrobio-
loģiskās analīzes, mūru žāvēšanas

programmas un metodikas sastā-
dīšanu u.c. darbus. Tādējādi, sagla -
bājot kultūras pieminekļa auten-
tiskumu un veidojot jaunus pakal-
pojumus katrā atsevišķajā objektā,
projekta īstenotāji paredzējuši stip-
rināt Latgales kā tūrisma galamērķa
pievilcību. 

Preiļu novada domes projekta
budžets sastāda 599 872 eiro, no
kuriem 425 000 eiro ERAF finan-
sējums, 18 750 valsts budžeta do-
tācija, 56 250 pašvaldības līdzfi-
nansējums, 99 872 eiro publiskās
neattiecināmās izmaksas. Kopē-
jā līguma summa  6 454 208 eiro,
tai skaitā ERAF līdzfinansējums 
4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas
termiņš – 2019.gada 31.decembris. 

Līga Upeniece,
Attīstības daļas projektu 

vadītāja

Noslēgta vienošanās par ERAF finansējuma
piešķiršanu Preiļu pils atjaunošanas darbiem

Preiļu novadā tiks uzlabota lauku
ceļu infrastruktūra

Aizvadītā gada rudenī Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014. – 2020. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros atbalstīja Preiļu
novada domes iesniegto projektu «Preiļu novada lauku ceļu in-
frastruktūras uzlabošanas 2. kārta», kas paredz pašvaldības auto -
ceļu Rinči – Gorlišķi – Raudovka (Aizkalnes pagastā) un Purma -
ļi – Lielie Anspoki (Saunas pagastā) pārbūvi. 

Lai nodrošinātu projekta priekšfinansēšanu, deputāti 22. marta
domes sēdē nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 606 262 eiro apmērā.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksa tiks veikta ar atlikto maksājumu,
sākot ar 2019. gada septembra mēnesi, atmaksu garantējot ar novada
domes budžetu.

Projekta gaitā tiks veikta minēto ceļu rekonstrukcija 4,68 kilometru
garumā, paredzēta ceļa seguma pārbūve, asfaltbetona brauktuves se -
gu ma konstrukcijas izbūve (krustojums) posmā «Rinči – Gorlišķi –
Raudovka», abu ceļu autoruzraudzība, būvprojekta izstrāde, būvuz -
raudzība. Ir noslēdzies arī Preiļu novada domes būvdarbu iepirkums,
un uzvarētāja abiem ceļu posmiem ir SIA «Ošukalns». 

Projekta rezultātā tiks uzlabota vietējās nozīmes ceļu kvalitāte, kas
nodrošinās labu  piekļūšanu apdzīvotajām vietām, tāpat tiks uzlabota
satiksmes drošība un samazināts ceļa negadījumu risks. Lauku ceļu
pārbūve tiks uzsākta šī gada jūnijā,  būvdarbi tiks pabeigti līdz šī gada
31. oktobrim. 

Projekta kopējā summa ir 681 510,82 eiro, ietverot ceļu pārbūvi,
autoruzraudzību, būvuzraudzību un būvprojekta izstrādi, tai skaitā attie -
cināmās izmaksas 662 384,35 eiro, kas sadalās kā Eiropas Lauksaimnie -
cības Fonda lauku attīstībai finansējums 376 245,21 eiro, paš valdības
līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas sastāda 305 265,61 eiro.

Jolanta Upeniece

Preiļu novada pašvaldība pieņem lēmumu piedalīties
projektā par institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu palielināšanu dzīvesvietā
Preiļu novada domē pieņemts lēmums piedalīties SAM 9.2.2.

projektā par institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
palielināšanu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakal -
pojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. 

Saskaņā ar projekta pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīs -
tība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» aktivitātēm Preiļu no -
vadā nolemts piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finan -
sējumu un izveidot grupu dzīvokļus 16 personām ar garīga rakstura
traucējumiem, 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem būtu
iespējams saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu, 8 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem būtu iespēja saņemt sociālās rehabilitāci -
jas pakalpojumu.

Projekta realizēšanas gadījumā minētie pakalpojumi tiktu sniegti
pielāgotās telpās Paulāna ielā 1a, Aglonas ielā 1a, Preiļos, un Jaunat -
nes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā. 

Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam
paredzams 321 116 eiro, kas sastāda 85% no projekta izmaksām. Na-
cionālais finansējums ieplānots 56 668 eiro jeb 15% no kopējām
izmaksām. Kopējais projekta finansējums – 377 784 eiro (ar PVN). 

Deputāti nolēma saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitu-
cionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Preiļu novada paš -
valdības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalīju-
 mā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vēr -
tības. 

Deinstitucionalizācijas process ir pāreja no institucionālas aprūpes
uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, rūpes par indivīdu kopienā,
nevis institucionālā vidē, ietekmējot indivīdu, viņa ģimenes locekļus,
sabiedrību, kā arī veselības aprūpes un labklājības sistēmu kopumā.

Kontrole par lēmuma izpildi uzdota Preiļu novada domes Lab klā -
jības pārvaldes direktoram Laurim Pastaram, kurš kā būtisku ieguvumu
saskata projekta rezultātu. Realizējot visas paredzamās aktivitātes, in-
stitūcijās netiktu uzņemti jauni klienti no Preiļu novada, iemītnieki no
institūcijām tiktu sagatavoti pārejai uz dzīvi sabiedrībā un atgrieztos
tajā. Tiktu izveidoti sabiedrībā balstīti pakalpojumi un nodrošināta
klientu tiesību aizsardzība un atbalsts ikdienā.

Maija Paegle

Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības au-
toceļu (ielu) fonda nolikuma 5.1. punktu un, sa ka -
rā ar veiktajām izmaiņām Preiļu novada domes
darbinieku sarakstā, 22. marta Preiļu novada do mes
sēdē deputāti veica izmaiņas pašvaldības autoceļu
(ielu) fonda padomes sastāvā. 

Fonda padome tika apstiprināta un turpmāk tā
darbosies sekojošā sastāvā – Preiļu novada domes

priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, Tehniskās da -
ļas vadītājs Jānis Skutels, Preiļu pagasta pārvaldes
vadītājs Vitālijs Plivda, Aizkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja Gunta Uzuleviča, Saunas pagasta pārvaldes
vadītājs Raimonds Rubins, Pelēču pagasta pārvaldes
vadītāja Iveta Stašulāne un Tehniskās daļas būvinže -
nieris Aigars Vaivods.

Mainījies pašvaldības autoceļu fonda padomes sastāvs

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Prei -
ļu novada administratīvajā teritorijā noformē -
jamas un izvietojamas nekustamo īpašumu no-
saukumu norādes, ēku numuru norādes, kā arī
ielu nosaukumu norādes un objektu virzienu no-
rādes.

Noteikumi tika izstrādāti ar mēr ķi veidot un uztu -
rēt vienotu Preiļu novada vizuālo tēlu; izveidot un
uzturēt nekustamo īpašumu nosaukumu norādes, ēku
numuru no rādes, ielu nosaukumu norādes un objektu
virzienu norādes Preiļu no vadā saskaņā ar noteikumos
paredzēto noformējumu un nodrošināt nekustamā
īpašuma atrašanās vie tas noteikšanu Preiļu novadā.

Par nekustamo īpašumu nosau kumu norāžu un

ēku numuru norā žu izvietošanu ir atbildīga fiziska vai
juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs, savu kārt par ielu nosaukumu norāžu un
objektu virzienu norāžu izvietošanu un uzturēšanu
atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga pašvaldība. 

Preiļu novada ēku numerācijas sistēmas sakārtošanai
atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts di vu gadu
ilgs pārejas periods. Pēc pārejas perioda beigām piln-
varotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās per -
sonas pie administratīvās atbildības par noteikumu
neievērošanu.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas
«Preiļu Novada Vēstīs».

Jolanta Upeniece

Apstiprināti noteikumi par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru,
ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā

Igora Pliča foto
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Cienījamie vecāki!

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa» ar 2018. ga -
 da 2. maiju uzsāk grupu komplektāciju jaunajam 2018./2019.
mācību gadam.

Aicinām vecākus, kuru bērniem septembrī nepieciešama vie -
ta Preiļu Pirmskolas izglītības iestādē «Pasaciņa», maija mēnesī
griezties izglītības iestādē Celtnieku ielā 10A, lai pieteiktu bērnu
mācībām. 

Nepieciešamie dokumenti – vecāka (aizbildņa) personas ap-
liecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Neskaidrību
gadījumā zvanīt pa tālruni – 26003650.

Atgādinām, ka bērniem no 5 gadu vecuma mācības ir ob-
ligātas. 

Ir pagājuši gada, kad mūsu
valsts svinēs savu simto jubileju,
pirmie trīs mēneši, kas nesuši
prieku, varbūt arī kādu asaru
un negulētu nakti 100 ģimenēs,
kuras savus mazuļus sagaidījušas
Preiļu Dzemdību nodaļā. Jo tieši
tik ģimenes janvāra – marta mē-
nešos ir saņēmušas biedrības «Ģi-
meņu atbalsta centrs «Puķuzir-
nis»» (turpmāk – Biedrība) izslu -
dinātās akcijas «Rūpēs par tevi»,
kas tiek organizēta sadarbībā ar
SIA «Preiļu slimnīca» un atbalsta
biedrību «Caur visām grūtībām
kopā», ietvaros sarūpētās zīdaiņu
pūriņu kastes. 

Ar zināmām bažām Biedrības
brīvprātīgie darbinieki gada sāku -
mā raudzījās, cik sekmīga būs ak-
cijas norise, vai līdzcilvēki iesais-
tīsies labo darbu vairošanā, ziedojot
savas liekas kļuvušās mazuļu drē -
bes nākamajiem to īpašniekiem.
Biedrība iespēju robežās iesaistās
Zero Waste (tulkojot no angļu va-
lodas – bez atkritumiem) kustības
popularizēšanā, tāpēc drēbīšu no-

došana otrreizējai lietošanai likās
atbalstāma ideja gan domājot par vi -
di, ko atstāsim mantojumā mūsu bēr-
niem un bērnu bērniem, gan ieprie -
cinot kādu ģimeni, kurai dāvinājumā
saņemtās bērnu lietas būs atbalsts
kopējam ģimenes budže tam. 

Patiess prieks bija februārī sa-
gaidīt īpaši lielu drēbīšu ziedo-
jumu no jaunajiem vecākiem, kuri
par ak ciju uzzināja no lielākajiem
ma su medijiem, kuri raksta par
vecākiem aktuālām tēmām – žur -
nāla «Mans Mazais» un portāla
mammamuntetiem.lv. Nu ziņa par
akciju ir aizceļojusi ārpus Latvijas
teritorijas, par ko jāpateicas Evitai
Piļščikovai. Viņa palīdzēja noor-
ganizēt zīdaiņu drēbīšu vākšanu
pie Īrijas latviešiem. Tāpat paldies
Ģirtam Miltivicam, kurš nodroši -
nāja bezmaksas transporta pakal-
pojumus no Īrijas uz Latviju, lai
ziedojums sekmīgi sasniegtu savus
adresātus. 

Patiess prieks, ka arī jau nieši
iesaistās labo darbu darīšanā – jā-
pateicas čaklajām Preiļu jaunietēm

Žaklīnai Kivleniecei, Laurai Pasto -
rei, Elīnai Vanagai, Laurai Maļinai
un Laumai Reliņai, par ieguldīto
darbu drēbīšu gludināšanā, locīšanā
un kastu komplektēšanā. Uzsāktās
akcijas «Rūpēs par tevi» ietvaros
kom plektēto pūriņu kastu saturs
ar vien tiek papildināts, par ko īpa -
ši aktīvi rūpējas Biedrības valdes
priekšsēdētāja Inese Mati sāne. 

Biedrība, kuras vadmotīvs ir ģi -
meņu ar bērniem interešu aizsar-
dzība, ar šīs akcijas palīdzību vēlas
pateikties katrai ģimenei, kura par
mazuļa pirmajām mājām izvēlas
Preiļu Dzemdību nodaļu. Ar saulai -
nām dienām ir sācies pavasaris, vi -
sa dzīvā atdzimšanas laiks. Aprīļa
pirmajās dienās pūriņu kastu saņē-
mēju pulkam pievienojušies vēl
10 bērniņi. Tas liek cerēt, ka mums
visiem kopā izdosies skaists Latvijas
simtgades gads – katram ar savu
īpašo notikumu.

Anita Gāga
Biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs

«Puķuzirnis»» valdes locekle

«Puķuzirņa» rīkotajā akcijā pirmie 100 Latvijas
simtgades bērni Preiļos saņēmuši pūriņu kastes

21. martā Preiļu 1. pamatsko -
lā norisinājās tematisks pasā-
kums «Latvijas stāsti 1949. gada 
25. marts», kas tika veltīts ko-
munistiskā genocīda upuru pie-
miņai. Pasākumā pulcējās skolu
jaunatne un peda gogi, novada do -
mes deputāti un iedzīvotāji, kā
arī izsūtījumu pār cietušie Preiļu
puses ļaudis, lai pieminētu vienu
no skumjākajām Latvijas vēstures
lappusēm, kad no Latvijas teri-
torijas tika izvesti vairāk nekā
42 tūkstoši latviešu.

Preiļu 1. pamatskolas direktore
Nora Šņepste, atklājot pasākumu,
uzsvēra, ka  1949. gada 25. marta
skarbie notikumi Latvijā ir smags
noziegums pret cilvēci, tāpēc ir bū -
tiski atcerēties un pieminēt to kā

nozīmīgu vēstures piemiņas dienu.
Skolas pasākumi ir viena no sko -
lēnu patriotiskās un pilsoniskās
audzināšanas formām, kurā jaunat -
ne mācās pilsonisko apziņu un arī
savu sakņu sajūtu, jo bez šīs sa -
jūtas nebūs arī nākotnes. 

Preiļu Vēstures un lietišķās māk-
slas muzeja vadītāja Tekla Bekeša
pastāstīja, ka līdzšinējā veiksmīgā
skolas un muzeja sadarbība ļauj
jauniešiem apgūt vēsturi ne tikai
caur mācību grāmatām, bet papildi -
nāt savas zināšanas ar cilvēku lie-
cībām, atmiņu stāstiem un vēstures
avotiem. 

Pasākuma ievaddaļā Preiļu 1. pa-
matskolas skolnieces Ilga Kivlenie -
ce un Ērika Trubiņa dalījās savos
iespaidos un ieguvumos piedzīvotā -

jā «dzīvajā vēstures stundā», veicot
pētniecisko darbu Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzejā, kur
meitenes pētīja mūsu novadnieces
Lūcijas Preises atmiņu dienasgrā-
matu par 1949. gada izsūtīšanu.
Turpinājumā klātesošajiem bija ie-
spēja ieskatīties Preiļu novada rep-
resēto biedrības «Likteņa ceļš» do -
kumentālās filmas tapšanas video,
kura pabeigšanai represēto biedrība
šobrīd joprojām vāc līdzekļus. Do-
kumentālā filma sastāv no represēto
cilvēku atmiņu stāstījumiem un tā
laika kultūras mantojumu. Sarīko-
jumu papildināja folkloras kopa
«Rūtoj», kas dziedāja dziesmas, ve -
da rotaļās un izdejoja  dančus, atai -
nojot represēto «večerinku» dzīvi
Sibīrijā. Pasākuma dalībnieki varēja

izgaršot ēdienus, kurus represētie
gatavoja un ēda izsūtījumā.

Tematisko pasākumu par pa-
domju režīma veiktās Latvijas ie-
dzīvotāju deportāciju organizēja

Preiļu 1. pamatskola sadarbībā ar
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeju un Preiļu novada represēto
biedrību «Likteņa ceļš».

Jolanta Upeniece

Preiļu 1. pamatskolā aizvadīta atmiņu pēcpusdiena, veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai

Tāpat kā iepriekš, pārtikas
pakas iespējams saņemt ģimenēm
ar bērniem no Preiļu un Riebiņu
novadiem, kurām pašvaldība da-
žādu apstākļu dēļ nevar piešķirt
trūcīgas/ maznodrošinātas ģime-
nes statusu un kuru ienākumi ir
zem iztikas minimuma – 252 eiro
uz 1 ģimenes locekli. Paka tiek
piešķirta, lai sniegtu atbalstu  ik -
dienas pārtikas nodrošināšanā trū-
 kumā nonākušajām ģimenēm.

Lai saņemtu pārtikas produk -

tus, pieaugušajam ģimenes pārstā-
vim personīgi jāierodas Biedrības
tel pās Daugavpils ielā 34, Preiļos
(Preiļu 1.pamatskolas vecā korpusa
1. stāvā, ieeja no sporta laukuma
puses). Tiem, kuri pārtikas paku
vēlas saņemt pirmo reizi, jāaizpilda
noteikta parauga iesniegums, kurā
jānorāda dati par sevi, kopējie ģi-
menes ienākumi mēnesī (jāuzrāda
arī tos apliecinoši dokumenti, pie-
mēram, izziņa no darba vietas vai
izdruka no internetbankas), infor-

mācija par bezdarbnieka statusu,
sadarbību ar pašvaldības sociālo
dienestu, kā arī jāparakstās par
pakas saņemšanu. 

Pakas iespējams saņemt darba
dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.
13.00 – līdz aprīlim par paku sa-
ņemšanas laiku jāvienojas ar valdes
priekšsēdētāju Inesi Matisāni pa
tel. 26315587. 

Anita Gāga
Biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs

«Puķuzirnis»» valdes locekle

«Puķuzirnī» atkal ir iespēja saņemt pārtikas pakas

22. marta domes sēdē deputāti
jaunā redakcijā apstiprināja no-
vada pašvaldības nolikumu par
mājražotāju, amatnieku, zem-
nieku un dārzkopju gadatirgus
rīkošanu. Ar šī nolikuma spēkā
stāšanos, spēku zaudē Preiļu no-
vada domes 2016. gada 22. sep-
tembra nolikums «Par mājražo-
tāju, amatnieku, zemnieku un
dārzkopju gadatirgus rīkošanu».

Izmaiņas nolikumā saistītas ar
norēķinu kārtību. Līdz šim kasieris
iekasēja pašvaldības nodevu gada-
tirgus laikā, savukārt ar 2018. ga -
da 26. martu jaunais nolikums pa-
redz – ne vēlāk kā divas kalendārās
dienas pirms gadatirgus, tirdziņa
dalībniekam Preiļu novada domes
kontā ir jāieskata pašvaldības no-
deva, pārskaitījuma maksājuma
mērķi norādot «dalības maksa ga-

datirgū» un personas vārdu, uzvār -
du un personas kodu vai uzņēmu -
ma nosaukumu un reģistrācijas
nu muru.

Atgādinām, ka pašvaldības no-
deva netiek piemērota dalībniekiem,
kam deklarētā dzīves vieta vai ju-
ridiskā adrese reģistrēta Preiļu no-
vadā, savukārt dalībniekiem, kam
deklarētā dzīves vieta vai juridiskā
adrese reģistrēta ārpus Preiļu no va -
da, pašvaldības nodeva par vienu
dienu sastāda 7 eiro. Ja tirdziņa da -
 lībniekam ir nepieciešams elek-
troenerģijas pieslēgums, tiek iekasēta
papildu maksa par elektroenerģijas
izmantošanu (līdz 1 kW – 5 eiro,
līdz 2 kW – 10, līdz 3 kW – 15 eiro).

Pieteikšanās dalībai gadatirgū
būs nemainīga – dalībniekam ir jā-
aizpilda pieteikuma anketa, kas 30
dienas pirms gadatirgus norises ir

pieejama pašvaldības mājas lapā
www.preili.lv, un jānosūta tā elek-
troniski uz anketā norādīto elek-
tronisko pastu vai jāiesniedz perso -
nīgi Uzņēmējdarbības centrā, Prei-
ļos, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā).

Mājražotāju, amatnieku, zem-
nieku un dārzkopju gadatirgus ir
Preiļu novada domes struktūrvie -
nību – Uzņēmējdarbības centra un
Kultūras centra organizēts pasākums
mazā biznesa popularizēšanai un
attīstībai. Gadatirgus tiek rīkots
vismaz piecas reizes gadā, atbilstoši
tematam «Rudens» (Miķeļa dienas),
«Ziemassvētki», «Pavasaris» (Jurģu
dienas), «Zāļu diena» un «Tirgus
iela Preiļu novada svētkos».

Ar nolikumu un pieteikuma
anketu iepazīstieties pašvaldības
mājas lapā www.preili.lv.

Jolanta Upeniece

Izmaiņas nolikumā par mājražotāju, amatnieku,
zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu

Noteiktām personu grupām pienākas
īres maksas atlaide pašvaldības dzīvokļos 

Aizvadītā gada 28. septembrī ar Preiļu novada domes lēmumu tika
noteikts, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, ir 0,09 EUR par kvadrāt -
metru mēnesī. Sociālajos dzīvokļos papildus maksa par dzīvojamās
telpas lietošanu netiek aprēķināta, tā ir vienāda ar apsaimniekošanas
maksu. Īres maksa piemērojama ar 2018. gada 1. aprīli. Tomēr pašvaldī -
ba noteikusi arī noteiktas personu grupas, kam pienākas īres maksas
peļņas daļas atlaide 50% apmērā. Atlaide pienāks sekojošām Preiļu no -
vada teritorijā dzīvesvietu deklarējušām iedzīvotāju grupām: trūcīgas un
maz nodrošinātas ģimenes (personas), vientuļi nestrādājoši pensionāri,
nestrādājošas personas ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenes.

Vēršam uzmanību, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā
minēto, par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši
bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona,
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību.

Ikvienu, kurš atbilst kādai no iepriekš minētajām iedzīvotāju gru -
pām, aicinām griezties Preiļu novada Labklājības pārvaldē (Aglonas
iela 1a, Preiļi, 1.kabinets), lai sniegtu par sevi ziņas minētās atlaides
pie mē rošanai. Lūgums ņemt līdzi ar SIA «Preiļu saimnieks» noslēgto
īres līgumu.

Anita Gāga, 
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks 

administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Apstiprināts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF)
projekts «Materiāli tehniskās bāzes iegāde Prei -
ļu novada Mūzikas un mākslas skolai», tā īste-
nošanai VKKF padome piešķīrusi 600 eiro. 

Finansējums piešķirts 1 datorkomplekta iegādei. Preiļu novada do -
mes līdzfinansējums sastāda 29 eiro.

Projekta mērķis ir nodrošināt obligātā mācību priekšmeta «Dator-
grafika» 2018./2019. mācību gadā ieviešanu Preiļu novada Mūzi -
kas un mākslas skolas Mākslas nodaļā. 

Projekta īstenošanas laiks – 2018. gada 1. augusts.
Līga Upeniece

Aicina darbā bilancspējīgu 
grāmatvedības konsultantu

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra» Prei -
ļu konsultāciju birojs aicina darbā bilancspējīgu grāmatvedības
konsultantu (-i) darbam uz noteiktu laiku. 

Ja Tev patīk strādāt komandā, Tev ir labas komunikācijas
prasmes, proti domāt analītiski un darboties radoši, ja Tev ir svarīgs
stabils darbs un atalgojums, tad sūti CV un pieteikumu elektroniski
vai pa pastu līdz 2018.gada 3. maijam.

Pasta adrese: SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs» Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21 b, Preiļi, Preiļu
novads, LV-5301, e-pasts: marite.vucenlazdane@llkc.lv, tālrunis
uzziņām – 29710327.
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Preiļu parks ir Latvijā ievērojams ar to, ka ir viens no platības ziņā lielākajiem parkiem
pilsētas teritorijā, kopā ar ūdeņiem tas aizņem 41,2 ha. Preiļu parks ir izteikts klasicisma
perioda ainavu parks ar līkloču ceļiem, ar lieliem masīviem un stādījumiem, to var arī dēvēt
par ziedošo un romantisma tipa ainavu parku. Turklāt visa parka teritorija ir Valsts
aizsargājamais kultūras piemineklis, ieskaitot arī muižas apbūves ēkas (Kapela, vārti,
vārtsarga namiņš, pils, zirgu staļļi, vecās pils drupas, muižas kalpu māja un dārznieka
māja). 

Parka esošās situācijas apsekošanā ainavu arhitekte I.M. Janelis pašvaldībai norādījusi,
ka Preiļu parks, kas vēsturiski veidots kā ainaviskais parks, šobrīd kļuvis par dabas parku.
Esošās uzsāktās aktivitātes parka atjaunošanā norāda uz situācijas maiņu, kā rezultātā parks
nākotnē var atgūt savu ziedošā ainavu parka krāšņumu.

Lai parka un ēku atjaunošanas darbi būtu loģiski un parks apmeklētājiem kalpotu par
iedvesmas, rekreācijas un atpūtas objektu, būtiski bija noskaidrot, ko vēlas un kā redz parku
tā apmeklētāji. Tāpēc no 2018. gada 1. marta līdz 9. aprīlim tika veikta aptauja, izmantojot
anketēšanu, ko varēja aizpildīt internetā vai papīra formā vairākās Preiļu sabiedriskajās un
izglītības iestādēs. Lai arī anketa bija apjomīga (19 jautājumi), aptaujas gaitā bija vērojama
liela interese un vēlme izteikt savu viedokli. Rezultātā tika iesniegtas 708 anketas, kas
norāda, ka aptaujas dati ir vērā ņemami, tie atspoguļo apmeklētāju kopuma svarīgākās
nostādnes un prioritātes. Ja aptaujāto skaita apjomu izvērtē pēc esošā pilsētas iedzīvotāju
skaita (6817 iedzīvotāji uz 01.01.2018.), tad savu viedokli nosacīti ir izteikuši 10,4%
pilsētas iedzīvotāju. Pilnais teksts: «Preiļu muižas kompleksa un parka aptauja
analīze» atrodams: www.preili.lv.

Kopumā no visiem 708 aptaujas anketas aizpildītājiem visaktīvāk savu viedokli izteica
sievietes (519 jeb 73% no visiem aptaujas dalībniekiem), bet vīrieši (189 jeb 27%)
galvenokārt pauda viedokli, norādot uz dažādām praktiskām un pamatotām lietām, ko
vajadzētu uzlabot un mainīt parka teritorijā. Aptaujā tika pārstāvētas visas vecuma grupas,
bet tieši vidējā paaudze (26-35 gadu vecumā – 31%) izrādīja vislielāko iniciatīvu,
pārstāvēti ir arī jaunieši līdz 18 gadiem (16%) un seniori (5%). Pārējās vecuma grupas: 19-
25 gadi 17%, 36-45 gadi 14% un 46-60 gadi 17% no visiem aptaujas dalībniekiem.

Preiļu parka apmeklēšanas aktivitāte
Gandrīz visiem aptaujas dalībniekiem (94% jeb 663 cilvēki) patīk uzturēties Preiļu

parkā. Būtiskākie iemesli ir parka vizuālais tēls (ainavisks, ar skaistiem dabas skatiem,
reljefu, alejām un mazajām taciņām utt.), atpūtas iespēju un sportisko aktivitāšu pasākumu
daudzveidība (daudz pastaigu, skriešanas, nūjošanas, slēpošanas maršrutu, peldēšanās
iespējas, koncertu un pasākumu apmeklēšanas iespējas, BMX trases un āra kafejnīcas
esamība, pludmales sporta aktivitāšu pieejamība utt.), dabas piederības sajūta (iespēja būt
tuvāk dabai, koku un ūdeņu esamība, miera sajūta, dabiskās vides atmosfēra, pozitīvu
emociju un enerģiju iegūšana no parka dabas vides, dabas romantisms utt.), pastaigu vietu
daudzveidība, emocionālās sajūtas (atmosfēra, miera un klusuma sajūta, bērnības atmiņas,
jauka atmosfēra utt.), klusuma telpa (atpūta no pilsētas trokšņiem, atslodze no burzmas, no
ikdienas steigas utt.), ģimeniskuma un draugu kopā būšanas iespējas, vēsturiskais
novērtējums (vēsturiskie objekti, pils, saliņas utt.). Kā negatīvais, kas traucē uzturēties
parkā (6% jeb 45 apmeklētājiem) tika norādītas parka nesakoptības problēmas (veci,
nedroši tiltiņi, nesakoptas un aizaugušas teritorijas, sliktā celiņu seguma kvalitāte,
aizaugušie, piegružotie dīķi, labierīcību trūkums utt.) un citu apmeklētāju nepieņemamā,
agresīvā uzvedība (cilvēki alkohola reibumā, naudas un cigarešu prasītāji utt.). Daļa
minētās kritikas ir atbalstāma – parka teritorijas un ēku sakopšana, rekonstrukcija ir tikai
sākuma stadijā. Īsā laika posmā plašo parka teritoriju, diemžēl, nav iespējams pilnībā
iekopt un sakārtot, jo tas ir kultūrvēsturisks objekts, kuram ikvienai darbībai ir ne -
pieciešamas speciālas atļaujas, saskaņošanas un rekonstrukcijas dokumentācijas izstrāde.
Parka teritorijā sakopšanas un atjaunošanas darbi notiek regulāri, ikvienam ir iespēja to
redzēt, aizejot uz parku. 

Aptaujas dalībniekiem tika lūgts norādīt, kā viņi izmanto parku. Rezultāti norāda, ka
parka teritorija tiek izmantota daudzveidīgi, galvenokārt tās, protams, ir pastaigas (82% jeb
579 apmeklētāji) un tiek aktīvi apmeklēti estrādē notiekošie pasākumi un koncerti (78% jeb
552 apmeklētāji) (skat. tabulu). Tas norāda, ka pašvaldībai ir jāvelta pietiekama uzmanība
dažādu un daudzveidīgu kultūras pasākumu organizēšanai estrādē un parka teritorijā. 

Puse no aptaujātajiem aktīvi izmanto pludmales sniegtās iespējas un apmeklē tur esošo
kafejnīcu, kas norāda, ka arī šī parka zona ir viena no primārajām, kuru vajadzētu
pilnveidot un turpināt labiekārtot. Aptaujas dati uzrāda daudzveidīgu parka terito-
rijas izmantošanu, tā ir pašvaldības iespēja esošo aktivitāšu uzlabošanai un jaunu pie -
dāvājumu radīšanai – parka apmeklētāji ir daudzpusīgi un ieinteresēti piedāvājumu izman-
tošanā.

Apmeklētāju zināšanas 
par Preiļu muižas kompleksu un parku

Preiļu muižas komplekss un parks, 80% aptaujas dalībnieku uzskatos, ir īpaši nozīmīgs
(ļoti nozīmīgs – 41%; nozīmīgs – 39%; vidēji nozīmīgs – 17%; nenozīmīgs 2%) Latvijas
mēroga vērtējumā. Tas norāda, ka parka regulārie apmeklētāji lepojas ar šo pilsētas pērli!
Savas zināšanas par parku un muižas ēkām apmeklētāji kopumā novērtē pārdomāti. Vairāk
kā puse (59%) zina, ka Preiļu ainavu parks ir Latvijā platības ziņā viens no lielākajiem
parkiem pilsētas teritorijā. Parka sakopšana ar pašu iedzīvotāju un parka apmeklētāju
palīdzību vieno un parāda, cik svarīga ir šī teritorija ikvienam. 

Aptaujas dalībnieki norāda, ka par parka un muižas vēsturi ir izglītoti (51%), bet ne
pietiekami – 49% atzīst, ka viņiem nav pietiekamas vēsturiskās informācijas. Vairums
(94%) parka apmeklētāju aptaujā norāda, ka ir svarīgi saglabāt, restaurēt un atjaunot
arhitektūras mazās formas. Un gandrīz vienisprātis (98%) parka apmeklētāji ir pārliecināti,
ka jāiztīra, jāsakārto un jāatjauno parkā esošie dīķi un kanāli. 

Parka pievilcība un brīvā laika pavadīšanas iespējas
Šobrīd Preiļu parks un muižas ēkas ir atjaunošanas un rekonstrukcijas sākuma stadijā

un, protams, ir loģisks parka apmeklētāju norādītais viedoklis – parka teritorija ir tikai
daļēji pievilcīga ārvalstu viesiem. 32% aptaujāto uzskata, ka pašreiz tas nav pievilcīgs
objekts ārvalstu tūristiem. Bet parks kā ģimenēm draudzīga vieta gan ir uzskatāma 82%
pozitīvi aptaujāto apmeklētāju vidū. Savukārt viedoklis par to, vai parka teritorijā ir
pietiekami daudz iespēju pavadīt brīvo laiku, atšķiras – nedaudz vairāk kā puse (54% jeb
386 respondenti) uzskata, ka parka potenciāls ir krietni plašāks, trūkst piedāvājuma
dažādības un iespēju atpūtai. 

Preiļu muižas kompleksa un parka aptaujas rezultāti

Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādes ietvaros tika
veikta Preiļu parka apmeklētāju aptauja, lai noskaidrotu viedokli par muižas
kompleksa un parka nozīmi, mūsdienu cilvēku vajadzībām un vēlmēm saistībā ar
parka teritoriju – apsaimniekošanu, izmantošanu un nākotnes attīstību. 
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Preiļu muižas kompleksa un parka aptaujas rezultāti
Parka sakoptības, esošo celiņu, labiekārtojuma elementu 

un drošības novērtējums
Apmeklētāju vērtējumā puse (52%) aptaujāto uzskata, ka Preiļu parka teritorija ir tikai

daļēji sakopta (sakoptas atsevišķās parka daļas, nogabali), 14% parku novērtē kā labi ap-
saimniekotu, savukārt 13% uzskata, ka parka teritorija ir slikti apsaimniekota. 

Esošo celiņu tīklojumu un labiekārtojuma elementus kā ļoti labus un labus novērtē 37%
(3% - ļoti labi; 34% labi) apmeklētāju, vidēju vērtējumu sniedz 52% aptaujāto un sliktu vai
ļoti sliktu vērtējumu izsaka 11% apmeklētāju. Aptaujas dalībnieki sniedza izvērstu un
pamatotu kritiku, norādot arī ierosinājumus par esošās situācijas uzlabošanu parkā. Kā
būtiskākie un pašvaldībai vērā ņemamie ierosinājumi ir: jaunu labiekārtojuma elementu uz-
stādīšana (jaunu soliņu uzstādīšana; nepieciešams daudz lielāks skaits atkritumu urnu visā
parka teritorijā; ierīkot mūsdienīgas labierīcības; bērnu atpūtas laukumiņu uzstādīšana
vairākās parka vietās; drošu velosipēdu novietņu uzstādīšana; piknika vietu izveide ar
galdiem utt.), celiņu labiekārtošana (celiņa seguma uzlabošana, atjaunošana un piemērošana
ikdienas vajadzībām, lai ir iespēja pārvietoties pa cietu celiņa segumu, lai slapjā laikā ir
iespēja pārvietoties ar ratiem, bez dubļiem; celiņu bruģēšana; tematisko taku izveide utt.),
tiltiņu atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana visā parka teritorijā, esošo labiekārtojumu at-
jaunošana un sakopšana, ūdenstilpju tīrīšana un atjaunošana, informācijas zīmju un norāžu
uzstādīšana, arhitektūras pieminekļu un ēku sakopšana, jauninājumu ieviešana (ziedu
laukumu ierīkošana; lapeņu uzstādīšana; bērniem rotaļu elementu uzstādīšana; piknika
vietu izveide; mākslas objektu – koka vai pīto skulptūru, leļļu uzstādīšana; jaunu vingro -
šanas konstrukciju uzstādīšana; skatu torņa celtniecība utt.).

Preiļu muižas kompleksa un parka nozīmīgums un svarīgums
Preiļu parks ar tajā esošo muižas kompleksu netieši piedalās visa novada koptēla

veidošanā, protams, tas nav svarīgākais un nozīmīgākais novadā, jo to, pirmkārt, rada
iedzīvotāji un uzņēmumi. Bet parks ir prezentatīvs, kas atspoguļo un parāda nozīmīgu
koptēla daļu – kas ir Preiļi, ar ko mēs atšķiramies no citiem novadiem, pilsētām. 79% jeb
558 aptaujātie norāda, ka Preiļu muižas kompleksa, pils un parka nozīme ir būtiska novada
un pilsētas koptēla veidošanā, 17% jeb 120 aptaujātie uzskata, ka tas ir būtiski tikai pilsētai
un 4% jeb 30 parka apmeklētāji neredz parka un muižas kompleksa būtiskumu novada un
pilsētas koptēla veidošanā. 

Ja lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka parks ar muižas kompleksu ir būtiski novada
koptēla veidotāji, protams, rodas nākamais jautājums, vai Preiļu novadam ir svarīgi pilnībā
atjaunot pili un sakopt, labiekārtot parku? 92% aptaujāto jeb 654 aptaujas dalībnieki
uzskata, ka ir ļoti svarīgi un svarīgi atjaunot Preiļu pili un sakopt parka teritoriju. Neliela
daļa parka apmeklētāju uzskata, ka tas ir mazsvarīgi (7% jeb 48 aptaujātie) un 6 aptaujas
dalībnieki kategoriski norāda, ka pils nav jāatjauno un parks nav jākopj. 

Vēlmes un praktiskie norādījumi parka labiekārtošanas attīstībai
Preiļu parks vēsturiski tika veidots kā ainavu ziedošā parka tipa dārzs, tagadējie parka

apmeklētāji lielākoties (88% jeb 623 aptaujātie) uzskata, ka perspektīvā tāds tas arī jāveido
un jāatjauno. Parka stādījumiem ar jauniem kokaugiem, ziedošajām ziemcietēm un vasaras
puķu stādījumiem vajadzētu papildināt parka ainavisko un romantisko skatu, tā uzskata
87% aptaujas dalībnieku. Stādījumu veidošana parkā (pils teritorijas daļā) ir saskaņota ar
ainavu arhitektiem un tiek veikta pēc parka rekonstrukcijas apstiprinātā būvprojekta. 

Kā norāda aptaujas dalībnieki – vēstures un dabas informatīvie stendi ir neatņemama
iekoptu parku sastāvdaļa, kāpēc mums joprojām tādu nav? Lielākā daļa (88%) parka
apmeklētāju vēlētos ieraudzīt Preiļu parka vidē iederīgus informatīvos stendus, lai varētu
izzināt vēsturiskos notikumus, iepazīt dabas daudzveidības (augu un dzīvnieku) esamību
parkā. Tas būtu nozīmīgi un izzinoši ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī tūristiem, kuri
apmeklētu Preiļu parku. 

Parka apmeklētāji savos komentāros norāda par būtisku papildus soliņu nepieciešamību
visā parka teritorijā, ne tikai celiņu malās, bet arī ainaviski skaistās vietās pie ūdeņiem, lai
būtu iespēja parka krāšņumu vērot arī klusākos nostūros. 67% aptaujāto norādīja, ka soliņi
būtu nepieciešami visā parka teritorijā, papildus blakus ierīkojot atkritumu urnas. Īpašas par -
ka teritorijas, kur iedzīvotāji lielākoties vēlētos redzēt soliņus, ir atjaunotās Ādama un Ievas
salas teritorijas apkārtne, pils un Mīlestības kalniņa salas apkārtne un Mehanizatoru, Pils
ielu pusēs. Labiekārtojot parka teritoriju, tiek paredzēts, ka parkā būs uzstādītas piknika vietas
(ar soliņiem, galdiņiem un atkritumu urnām), 70% aptaujas dalībnieku to atbalsta un norāda,
ka labākās vietas, kur veidot piknika zonas parkā būtu Ādama un Ievas saliņas apkārtnē,
ūdens tuvumā, aiz Mīlestības kalniņa un vietās, kur tas netraucētu pārējiem apmeklētājiem. 

Lapeņu ierīkošanu parkā atbalsta 60% jeb 428 aptaujātie, norādot, ka lapenēm derētu to
vēsturiskās vietas, lai nebojātu kopējo parka koptēlu un nepārspīlējot ar to skaita dau dzumu.
Parkā ir atradušās lapenes, kurām apkārt bijuši smaržīgi rožu krūmi, šeit bijušas arī lapenes ķī -
niešu gaumē – iekšpusē mēbelētas ar nelieliem, balti sārtas krāsas samtu klātiem dīvāniem. 

Jaunu celiņu papildinājumu atbalsta 64% parka patstāvīgo apmeklētāju, norādot, ka tos
varētu ieviest izstaigāto taku vietā – paši cilvēki jau ir izveidojuši savus pastaigu maršrutus,
kurus vajag tikai labiekārtot. Atbalstāma ideja būtu dažādu celiņu un taku labirintu izveide,
«gliemežu» celiņu izveide bērniem un jauniešiem, kā arī celiņu izveide gar dižkokiem,
ūdenstilpņu malām. Sanitāro punktu (tualetes, dzeramā ūdens ņemšanas vietas) vajadzība
parkā ir gan dabiska, gan mūsdienīga nepieciešamība, to ierīkošanu atbalsta 88% jeb 621
aptaujas aizpildītājs.

Parka aktivitāšu piedāvājumā ziemas periodā tiek izveidota slēpošanas un patstāvīgi -
nūjošanas trases, līdz ar to arī piedāvāta slēpošanas un nūjošanas aprīkojuma noma. Liela
daļa (76%) no aptaujas dalībniekiem uzskata, ka šādi pakalpojumi ir vajadzīgi un papildus
vajadzētu organizēt arī velosipēdu, rikšu, ragavu, laivu, bērnu spēļu automašīnu un mazo
kvadriciklu, un pat zirgu pajūgu, segway (stāvratu), skuteru nomu. 

Pasākumu daudzveidība parkā
Publiski organizēti pasākumi parkā galvenokārt notiek vasaras periodā. Pēc aptaujāto

parka apmeklētāju komentāriem un viedokļa ir izteikti (81% jeb 570 aptaujātie) norādīts,
ka esošie piedāvājumi ir minimāli un vajadzētu ievērojami vairāk dažādu svētku un pasāku mu,
kas norisinātos parkā. Tie varētu būt ikgadēji parka svētki, Līgo, saulgriežu un vasarsvētku
svi nēšana, daudzveidīgi koncerti, brīvdabas teātra izrādes, festivāli, zaļumballes un tematis -
kie pasākumi (ģimeņu svētki, dzejas lasījumi, pils dārza svētki, amatnieku svētki, pasākumi
vasaras naktīs utt.). Bieži komentāros tiek norādīta vēlme pēc pasā kumiem ar stilizētu Borhu
dzimtas pārstāvju piedalīšanos (Baltās dāmas svētki, Borhu svētki – pikniks, Barona Borha
vakars utt.). Lielai daļai, īpaši jauniešiem, interesē dažādas sporta aktivitātes – orientēšanās
spēles un sacensības, krosu, skriešanas, stafešu un erudīcijas pasākumi, atrakcijas. 

Parkā organizēti plenēri, dienas nometnes, izglītojošas nodarbības un semināri interesē
75% jeb 531 aptaujas dalībniekam. Parka apmeklētāji ierosina organizēt dažādas izglī -
tojošas aktivitātes – dabas izziņas, vēstures izziņas, putnu vērošanas pasākumus gan bēr -
niem, gan arī izglītojošus pasākumus pieaugušajiem un senioriem (apmācības, semināri,
foto plenēri). Pašlaik parkā tiek organizēti dažādi mākslas plenēri, aptaujas dalībnieki
iesaka arī padomāt par vēstures, ainavu, bioloģijas plenēriem. Apmeklētājiem ir interese arī
par zaļajām klasēm, bērnu dienas nometnēm, skautu nometnēm, īpaši vasaras brīvlaikā.

Daudzi aptaujas aizpildītāji norāda, ka Preiļu pilsētas kultūras dzīve ir ievērojami
apsīkusi, tā būtiski atpaliek no blakus esošo pilsētu un novadu kultūras daļu darba akti -
vitātēm, un aicina domi izvērtēt esošo situāciju, jo pat patstāvīgie pasākumu apmeklētāji ir
palikuši kūtri no piedāvāto programmu vienveidības un iedzīvotāju interešu ignorēšanas
pasākumu aktivitātēs. 

Parka aptaujas dalībnieki piedāvā daudzveidīgas aktivitātes, kas varētu norisināties
parkā – dažādi orientēšanās pasākumi, kuru laikā var apgūt parka teritoriju, izzināt vēs -
turiskos notikumus, koncertu daudzveidība (Latgales mākslinieki, dažādu mūzikas stilu
mākslinieki, balles, diskotēkas, vakarēšanas, vietējo jauniešu uzstāšanās, operas mākslinieki,
orķestru uzstāšanās, klasiskās mūzikas koncerti, folkloras kopu mūzikas koncerti utt.),
brīvdabas kino, teātra izrādes, amatierteātri, karnevāli, jogas un cigun nodarbības, moderno
deju pasākumi, putnu un koku svētki, dabas draugu saieti, bērnu ballītes, senioru pasākumi,
ielu mākslinieku salidojumi, siera svētki, dažādi šovi, izziņas dabas pasākumi bērniem ar
speciālista vadību, laulību vietas izveide, lielformāta spēļu laukumu izveide, skeitparka
izveide utt. Šis plašais ideju birums norāda, ka aptaujas dalībnieki ir zinoši kultūras pasā ku -
mu un aktivitāšu piedāvājumos un vēlas, lai tādu Preiļos ir būtiski vairāk. Parka apmeklē -
tāji mudina – vairāk radošuma un nebaidīties no kā jauna, pieņemt izaicinājumus! 

Parka veidola nākotnes skatījums
Aptaujas papildus komentāros parka apmeklētāji izteica savas pārdomas, kritiku,

prieku par Preiļu attīstības gaitu, novēlēja arī veiksmi un radošumu Preiļu muižas
kompleksa un parka attīstībā. Daļa norāda, ka nevēlētos, lai pilsētas parks paliktu moderns,
ar mūsdienu arhitektūras stilu objektiem un ēkām, jo tad parks zaudēšot savu burvību, bet
ir vēlme to veidot par ērti un droši lietojamu. Kā arī aptaujātie aicina nepadarīt parku par
pompozu samākslotu, bet radīt estētiski skaistu, krāšņu un ar plašām iespējām, kurš kalpotu
labsajūtai, priekam un veselībai. Aptaujas dalībnieki muižas kompleksa un parka atjau -
nošanā vēlētos redzēt jaunu, izglītotu un radošu cilvēku komandu ar svaigu skatījumu uz
lietām, kas Preiļos radītu paliekošas vērtības.

Sniegtās iedzīvotāju atbildes palīdzēs izprast patstāvīgo parka apmeklētāju vajadzības
un vēlmes, un kvalitatīvāk izstrādāt Preiļu muižas kompleksa un parka ilgtspējīga plāno -
juma risinājumus. Apmeklētāju viedoklis ir īpaši svarīgs un būtisks, jo tieši viņi ir pamats
jebkuram sabiedrības objektam. Preiļu muižas komplekss un parks ir sabiedrisks objekts un
mūsdienās jau sākotnēji pēc būtības tam ir jākalpo cilvēkam, nevis otrādi. 

Vēlos izteikt pateicību ikvienam, kas veltīja savu laiku, izteica viedokli un saprātīgu
kritiku, sniedza idejas Preiļu muižas kompleksa un parka pilnveidošanai, sakārtošanai un
attīstībai. Turpmāko Preiļu muižas kompleksa un parka labiekārtošanas un attīstības ideju,
kritikas un viedokļu apmaiņai var izmantot pieejamo e-pastu: preiluparks@gmail.com

Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas vadītāja
Dr. oec. Sanda Čingule-Vinogradova
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Sociālajam darbam vēsturiski
saknes meklējamas jau 19. gad-
simtā, bet par sociālo darbu kā
profesiju Latvijā runā vien kopš
1992.gada, kad veidojās pirmie
sociālās palīdzības dienesti, kuros
darbu uzsāka sociālie darbinieki. 

Preiļos lielu ieguldījumu sociā -
lās palīdzības organizēšanā ieguldīja
Anna Erta, līdz 2003. gadā  tika iz -
veidots sociālais dienests, stājoties
spēkā LR likumam «Sociālo pakal -
pojumu un sociālās palīdzības li-
kums», kas definēja ar sociālo jo -
mu saistītos jēdzienus. Sociālā die -
nesta ilggadēja vadītāja bija Diāna
Vucāne, kuras vadībā tika uzsākts
milzīgs darbs, lai sabiedrībā kliedē -
tu mītu, ka sociālie darbinieki no-
darbojas tikai ar humānās palīdzī -
bas izsniegšanu un pabalstu piešķir -
šanu. Tā kā sociālais darbs balstās
uz vairāk kā desmit dažādu zinātņu
nozaru apvienotām zināšanām, ik-
dienā sociālajos dienestos strādā-
jošajiem darbiniekiem nākas risi -
nāt visdažādākos jautājumus, tai
skaitā juridiskus, medicīniskus, psi -
ho loģijas, pedagoģijas, sadzīves.

Jau piecpadsmit gadus sociālā
dienesta – šobrīd Labklājības pār-
valdes, mājvieta ir bijušā bērnu dār -
za ēka Aglonas iela 1a, kurā, tāpat
kā pirmsākumos, telpas ir arī nova -
da bāriņtiesai un dažādām neval-

stiskajām organizācijām, ar kurām
notiek sadarbība dažādu ar iedzī-
votāju labklājības veicināšanu jau-
tājumu risināšanā.

Gadu gaitā uzsākta un pilnveido -
ta ļoti daudzu pakalpojumu snieg-
šana – 11 gadus sekmīgi darbojās
sociālā virtuve, kur trūcīgajiem un
pensionāriem ar zemiem ienāku-
miem bija iespēja saņemt siltas
pusdienas. Kopš dienesta pirmsā-
kumiem tiek nodrošināts aprūpes
mājās pakalpojums un higiēnas
pakalpojumi  (dušas izmantošana
un veļas mazgāšana). 2005. gadā
izveidots dienas centrs, 2010. gadā
izveidots pansionāts, 2011. gadā iz -
veidots krīzes centrs. Kopš 2016. ga-
da visi pakalpojumu sniedzēji ap-
vienoti zem vienotas institūcijas –
Preiļu novada Labklājības pārval -
des, kuru vada tās direktors Lauris
Pastars, kurš darbu 2003. gadā, to -
laik vēl sociālajā dienestā, uzsāka
kā sociālais darbinieks. 

Preiļu novada sociālā sistēma
ir veidotā tā, lai iespēju robežās
palīdzētu ikvienai sociālā riska
grupai. Visiem sociālā darba speciā -
listiem ir atbilstoša augstākā izglī-
tība, darbiniekiem tiek nodrošinā -
ta regulāra profesionālās kompe-
tences pilnveide. Visi pakalpojumi
ir reģistrēti Labklājības ministrijas
sociālo pakalpojumu sniedzēju re-

ģistrā. Lai arī ir jomas, kuras ne-
pieciešams pilnveidot, augstāk stā-
vošās institūcijas ieguldīto darbu
ir novērtējušas kā kvalitatīvu. Lab-
klājības pārvaldi apmeklē kolēģi
no citām Latvijas pašvaldībām, lai
savā darbā pārņemtu mūsu labās
prakses piemērus.

Atzīmējot savu piecpadsmit -
ga di, Labklājības pārvalde aicina
Preiļu novada bērnus un jauniešus
piedalīties iestādes Logo konkursā,
zīmējumos attēlojot savu redzējumu
par pārvaldes būtību, sniedzot pa-
līdzību ģimenēm ar bērniem, pen-
sionāriem un invalīdiem. Ar kon-
kursa palīdzību vēlamies aktualizēt
un popularizēt sociālo darbu kā
nozīmīgu ieguldījumu  sabiedriskā
taisnīguma attīstībā. Aicinām klā-
tienē apmeklēt Labklājības pārval -
di un tās struktūrvienības, lai gūtu
priekšstatu par to darbību (apmek-
lējumu lūgums iepriekš saskaņot,
sazinoties ar konkursa nolikumā no -
rādīto kontaktpersonu). Ar konkursa
nolikumu iespējams iepazīties paš -
valdības mājas lapā. Labākos dar -
bu autorus plānots sumināt valsts
simtgades pasākumā.

Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības

pārvaldes direktora vietniece 
administratīvi saimnieciskajos

jautājumos

Labklājības pārvalde aicina Preiļu novada bērnus
un jauniešus piedalīties iestādes Logo konkursā

Preiļu novada slāvu kultūras biedrība «Raduga»
realizējusi projektu Nr.17-03-AL21-AO19.2205-000004
«Tautas tērpu iegāde slāvu kultūras biedrības «Ra-
duga» jauniešu deju kolektīviem «Asorti-1» un «Asorti-
2»».

Projekta realizācijas rezultātā biedrība ir iegādājusies
pēc pasūtījuma SIA «Kristāla kurpīte» (Rēzeknē, atbildīgais
speciālists Andris Kačkāns) sieviešu kurpes – 10 pārus un
apavus pusaudžiem – 16 pārus.

SIA «ANVI AM» (Rīga, direktore Anna Melbārde)

sašuva pēc piedāvātajām skicēm deju kolektīvu «Asorti-1»
un «Asorti-2» meitenēm skatuves kleitas un kokošnikus
labā kvalitātē.

Skatuves tērpu prezentācija notika 15. aprīlī Preiļu kul -
tūras namā Lieldienu koncertā «Lai prieks mājo katrā sir -
dī». Deju kolektīvi «Asorti-1» un «Asorti-2» bija saga tavo -
juši un uzstājās ar jaunu deju programmu, abu kolektīvu
vadītāja – Rimma Gavrilova.

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu no
Lauku atbalsta dienesta biedrība «Raduga» saņēma 2017.

gada 23. novembrī. Projekta īstenošanas gadījumā bija
iespēja saņemt publisko finansējumu 6694.71 eiro apmērā,
attiecināmo izmaksu summa sastādīja 7438.57 eiro. Preiļu
novada dome piešķīra līdzfinansējumu biedrībai 10%
apmērā, kas sastāda 743.87 eiro no projekta kopsummas.

Paldies visiem, kuri atbalstīja šo projektu, sniedza fi-
nansiālo palīdzību un palīdzēja to veiksmīgi realizēt.

Valentīna Maksimova,
Preiļu novada slāvu kultūras biedrības «Raduga»

priekšsēdētāja

Iegādāti jauni tautas tērpi biedrības «Raduga» jauniešu deju kolektīviem

Preiliete Aija Zīmele – starp uzvarētājiem
konkursā «Laukiem būt!» 

Konkursā «Laukiem būt!» 2018. gadā 1. vietu
un galveno bal vu 2400 eiro apmērā kategorijā
«Nelauksaimniecības nozare (ražo šana)» ieguvusi
Preiļu jaunā uzņēmēja, zīmola «Bērnības zeme»
radītāja Aija Zīmele ar attīstošām un radošām ro-
taļlietām ar stāstu. 

Galvenās balvas tika pasniegtas arī vēl trijās kate-
gorijās: «Lauksaim niecības produkcijas pievienotās
vērtības radīšana (tai skaitā mājražošana un maza
apjoma pārtikas pārstrāde)», «Nelauksaimniecī bas
nozare (pakalpojumi)» un «Lauksaimniecība».

Konkursu jau sesto gadu rīko Latvi jas Lauku kon -
sultāciju un izglītības centrs. Šogad, kā liecināja me -
dijos lasāmā informācija, tika aizvadīts idejām un
sirsnīgā sacen sī bas garā piepildīts konkursa fināls. 

Konkursa finālā otrās vietas ie guvē jam piešķir
1400 eiro, trešās – 1000 eiro, bet ceturtās vietas iegu -
vē ji saņem 100 eiro naudas balvu katrs.

Konkurss «Laukiem būt!» no tiek Valsts lauku tīk -
la pasākuma «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdar -
bības veicināšanai» ietvaros.

No 17. marta līdz 22. martam Pelēču pamatskolas četras skol -
nie ces un trīs skolotājas kopā ar vairāku valstu dalībniekiem, kuri
iesaistījušies ERASMUS+ programmas projektā, pabija saulainajā
Kiprā. 

Pelēču pamatskolas skolotāja, projekta dalībniece Marija Zīmele
pastāstīja, ka visas dienas Kiprā bija piepildītas un labi saplānotas. 

Kiprā pavadītajā laikā norisinājās dalībnieku tikšanās vietējā skolā,
kurā piedalījās Kipras Kultūras ministrs, dalībvalstu konsuli un vēstnie -
ki. Iepazīstinot ar katru valsti, tika rādītas prezentācijas un demonstrēti
līdzpaņemtie suvenīri, savukārt nelielā koncertā varēja vērot tradicionālās
vietējās dejas. Kipras pārstāvji parādīja projekta laikā paveikto – izvei -
doto siltumnīcu ar puķu, zemeņu un salātu stādiem, automašīnu riepās
augošos kartupeļus, skolēnu gatavoto mašīnīšu, ko darbina saules bate -
rijas, sacensības. Nodarbībās skolas pagalmā tika mērīti ēnu garumi,
leņķi un veikti aprēķini, lai pareizi izgatavotu saules pulksteni. 

Interesantās darbnīcās skolēni varēja apgūt tradicionālo Kipras pīrā -
gu cepšanas prasmi, izgatavot saules pulksteņus, iemācīties tradicionālās
Kipras dejas.

Bez projekta aktivitātēm ikvienam ciemiņam bija fantastiska iespēja
apskatīt šo dienvidu puses valsti, jo dalībniekiem bija organizētas
vairākas ekskursijas. Arī Pelēču pamatskolas pārstāvji brauciena laikā
redzēja daudz vēsturisku vietu un tikās ar interesantiem cilvēkiem -
apskatīja Kipras galvaspilsētu Nikosiju, vakara pastaigās vēroja otras
lielākās Kipras pilsētas – Limasolas arhitektūru un vietējos iedzīvotājus.
Uzturoties Kiprā, bija iespēja aplūkot muzeju un klosteru ēkas, seno
romiešu templi un amfiteātri Kurionā, bet ekskursijā uz tuvējo ciematu
tika apmeklēts neliels rožu pārstrādes uzņēmums un no vīnogām
darināto saldumu ražotne. Pārbraucienos skatam pavērās arī tā Kipras
daļa, ko okupējusi Turcija, kā arī Kipras un Turcijas robežpunkts.

Pelēču pamatskolas pedagogi un skolēni atzina, ka brauciens uz
Kip ru deva iespēju komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem angļu valodā,
papildināja skolēnu zināšanas ģeogrāfijā, bioloģijā, vēsturē, dabaszinībās
un fizikā. Projekta dalībnieki pateicas Pelēču pamatskolas angļu valo -
das skolotājai Jolantai Macenko par iesaistīšanos projektā un iespēju
aizlidot uz Kipru, iepazīt šīs valsts vēsturi, kultūru un izglītības sistēmu.

Maija Paegle 

Pelēču pamatskola ERASMUS+
starptautiskajā projektā Kiprā

Priekuļu skolas salidojums
28. aprīlī plkst. 19.00 Priekuļu skola aicina uz sali-

dojumu skolas absolventus, audzēkņus, pedagogus un
darbiniekus. Līdzi jāņem labs noskaņojums, atmiņas
par skolas gadiem, groziņš un 2 eiro.
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SPORTS

Preiļos aizvadītas Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda tenisā 

14. un 15. aprīlī Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta
skolas zālē norisinājās Latvijas 2018. gada jaunatnes meis-
tarsacīkstes galda tenisā vecākajā («A») grupā (2000. gadā
dzimuši un jaunāki). Sacensību galvenais tiesnesis Vol -
demārs Limans pastāstīja, ka čempionāts Preiļos pulcējis 13
meitenes un 21 zēnu, kas pārstāvēja plašu dia pazonu. Liels
gandarījums ir par preiliešu teicamajiem rezultātiem –
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas galda tenisa
nodaļas trenera Anatolija Isajeva audzēkņi ir pārspējuši
gados vecākos sāncenšus un apliecinājuši meis tarīgu galda
tenisa spēli.

Individuālajā vērtējumā meiteņu konkurencē par šī gada
valsts čempioni kļuva mājiniece Diāna Afanasjeva. Indivi-
duālajā vērtējumā zēnu konkurencē preilieši – Aleksandrs
Pahomovs un Deniss Vasiļjevs – trešajā vietā.

Dubultspēlēs meitenēm pārliecinoša uzvara preilietei
Diānai Afanasjevai un Viktorijai Poriņai (Kuldīgas SS),
Valērija Mihailova (Preiļu BJSS)/Sanija Kibelko (Liepājas
KSS) – trešajā vietā. Dubultspēlēs zēniem zelta medaļa De-
nisam Vasiļjevam (Preiļu BJSS), preiliešiem Aleksandram
Pahomovam un Raimondam Mūrniekam – 3. vieta.

Jauktajās dubultspēlēs stiprākie izrādījās Valērija Nau -
mova (Jēkabpils)/Deniss Vasiļjevs (Preiļi), preilieši Diāna
Afanasjeva un Aleksandrs Pahomovs – trešie labākie.

Aizritējis «Cīruļputenis – 2018»

Ideālos laika apstākļos 14. aprīlī aizvadītas 12. skrējiena
un 2. soļošanas sacensības pa Preiļu pilsētas ielām «Cīruļ -
putenis – 2018». Kā pirmie plkst.10.00 uz starta stājās soļo -
tāji, no kuriem finišu sasniedza 55 dalībnieki. Kā jau dau -
dzus gadus pēc kārtas, atskanot Preiļu himnai, plkst. 12.00
uz starta stājās 120 stiprā dzimuma pārstāji un pēc Preiļu
novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas uzmundri-
nošajiem vārdiem devās 2, 4, 6 un 8 km distancēs. Tiklīdz
finišu sasniedza pēdējie dalībnieki, kā pēc Saeimas depu -
tāta – preilēnieša Alda Adamoviča uzrunas distancē devās
85 daiļa dzimuma pārstāves, kurām atbilstoši vecuma
grupai bija jāveic 2, 4 vai 6 km distances. Plkst. 13.30 kā
pēdējie skrējienā pa Preiļu pilsētas ielām devās Tautas
klases dalībnieki 2km aplī bez laika kontroles.

Noslēgumā gribētu teikt milzīgu paldies skrējiena atbal-
stītājiem, kuri ar mums kopā ir jau daudzu gadu garumā:
A/S «Preiļu siers» (personīgi J. Šņepstam), pateicoties ku -
ram katras vecuma grupas pirmo sešu vietu ieguvēji savā
īpašumā ieguva skaistos T-kreklus ar skrējiena simboliku,
SIA «Zolva» (personīgi A. Šņepstei), kuri nodrošināja, ka
katrs distanci beigušais finišā varēja atjaunot zaudēto ener -
ģiju ar sieriņu «Mazulis» un siltu tēju. Paldies A/S «SEB
ban ka» Rēzeknes filiālei (personīgi J. Belkovskim), no ku -
riem absolūtajā vērtējumā 8 km distancē vīriešiem un 6 km
dis tan cē sievietēm pirmo sešu vietu ieguvēji saņēma naudas
balvas. Pateicamies Preiļu novada domei, kā arī SIA «Dija
P», kuri pasniedza dāvanu kartes veiksmīgākajiem Preiļu
no vada jaunajiem skrējējiem Reinim Saleniekam un Unai
Kraupšai. Pateicamies SIA «Arka», kuru gatavotās tortes
īpašniekus atrada Tautas klases atraktīvāko skrējēju pulkā,
tie šogad bija Preiļu 2. vidusskolas skolēni un Preiļu slim -
nīcas kolektīva pārstāvji. Paldies «Preiļu saimnieks» un
policijas darbiniekam par drošības nodrošinājumu dis tancē,
J. Ziedam – Ziediņam par uzmundrinošo mūziku gan dalīb-
niekiem, gan līdzjutējiem Un pašsaprotami, ka pa teicības
vārdus ir pelnījuši visi tie, kuri bija iesaistījušies sacensību
tiesāšanā, sākot ar visiem darbiem un darbiņiem no A līdz Z. 

Aktīvā dzīvesveida cienītāji 
gaidīti aprīlī Preiļos

Savu otro dzimšanas dienu piedzīvos pagājušajā gadā
aiz sāktais un lielu popularitāti iemantojušais skrējienu se -
riāls «Parka pusstundas skrējiens», kurš Preiļu novada ap-
balvojumā «Sporta laureāts» ieguva tautā populārākā pasā -
kuma titulu. Sacensību posmi: 25. aprīlī, 9. maijā, 23. mai -
jā, 6. jūnijā, 20. jūnijā, 5. septembrī, 19. septembrī Preiļu
parkā pie estrādes – 500 m takā. Starts visām grupām notiek
vienlaicīgi – plkst. 18.00. Skrējiens notiek jebkuros laika
apstāk ļos. Aicināti arī citu novadu iedzīvotāji. 

Aprīli Preiļos noslēgsim ar otru tautā iemīļotu sportisku
pasākumu – MTB riteņbraukšanas sacensībām «Preiļupes
līkloči», kas šogad notiks 30. aprīlī. Pirmie startu uzsāks
bērni (4–5 – gadīgie veic 500 m distanci, bet 6–7 gadus
jaunie bērni 1 km distanci). Pēc tam tiks dots starts Sporta
klases un Tautas klases dalībniekiem, kuri atbilstoši vecuma
grupai veiks 8 km, 15 km, 22 km vai 37 km distanci.  

Preiļu novada BJSS audzēkņi ISF Pasaules    
skolu čempionāta vieglatlētikas krosā

No 2. līdz 7. aprīlim Parīzē  notika ISF Pasaules skolu
čempionāts vieglatlētikas krosā. Čempionātā piedalījās 26
ko  mandas  no Marokas, Jaunzēlandes, Turcijas, Austrālijas,
Alžīrijas, Francijas, Īrijas, Izraēlas, Itālijas, Nīderlandes,
Spānijas, Gruzijas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas, Austrijas,
Horvātijas, Kanādas, Beļģijas, Singapūras, Luksemburgas,
Ķīnas, Andoras, Apvienotu Arābu  Emirātiem.  

4. aprīlī jauniešiem tika dots starts 5500 m distancē. 150
dalībnieku kon kurencē 68. vieta – Raineram Trubačam ar
rezultātu 18 min. 42 sek., 81. vieta – Mārcim Adamovičam
ar re zultātu 19:32, 86.vieta – Raivo Liniņam ar rezultātu
19:38, 101. vieta – Edgaram Pastoram ar rezultātu 19:55,
117. vieta – Raitim Vilcānam ar rezultātu 20:46 un 126.
vieta – Armandam Karčevskim ar rezultātu 21:06. Komandu
vēr tējumā Jāņa Eglīša  Preiļu Valsts ģimnāzija izcīnīja 18.
vie tu starp 26 komandām. 

Noslēdzies Preiļu novada 
čempionāts basketbolā

Preiļu novada čempionāts basketbolā finišu sasniedza 
7. aprīlī. Turnīrs pulcēja astoņas komandas, kuras sadalī -
jās divās apakšgrupās, spēļu ziņā visnoslogotākais bija 
24. marts. «A» grupas komandas sarindojās sekojošās vie -
tās – 1.– «Juniversal Pikčers»; 2.– VUGD; 3.– «Siekali -
ņas»; 4.– JEPVĢ, savukārt «B» grupā spēku samēri bija se-
kojoši – 1. – Aglona; 2.– «Saldie»; 3.– BC Auži; 4.– «Ve -
terāni». 25. marts – ceturtdaļfinālu diena, kur noskaidrojās
tās četras komandas, kurām čempionāts noslēgsies un tās
četras, kuras turpinās cīņas par uzvaru. 

Spēle starp Juni versal Pikčers un Veterānu komandām
parādīja, ka gadiem un jaunībai basketbolā ir nozīme – ceļu
ar rezultātu 80:49 uz pusfinālu «nobruģēja» «JP» basketbolisti.
Tāpat arī bija skaidrs, ka jaunie ģimnāzijas basketbolisti
nevarēs izrādīt nopietnu pretestību Aglonai. Sīksta spēkoša -
nās sanāca starp Komandām «Saldie» un «Siekaliņas», kur
izšķirošā izrādījās trešā ceturtdaļa, kad Saldie veica varenu
izrāvienu, kas nodrošināja uzvaru. Vienlīdzīgajai spēlei
starp VUGD un BC Auži izšķirošā nozīme bija arī trešajai
ceturtdaļai, kā arī viena no ugunsdzēsēju komandas līdera
Rolanda Putāna trūkums. 

Nedēļu pēc Lieldienām komandas pulcējās uz pusfināla
un fināla cīņām. Paradoksāli, bet arī pirmajā pusfinālā iz-
šķirošais atrāviens Juniversal Pikčers basketbolistiem iz -
devās trešajā ceturtdaļā. Lai arī komandā iztrūka daži va -
došie spēlētāji, līdera lomu spēja uz sevi uzņemties Didzis
Bērziņš. Saldie kapitulēja ar 56 : 81. Arī otrā pusfināla spēle
skatītājiem bija tikpat aizraujoša, kur tikās Aglona un BC
Auži. Tikai neveiksmes spēles izskaņā lika agloniešiem
atzīt pretinieka pārākumu – šoreiz ar rezultātu 50:56. Izpa -
lika gaidītā sīvā spekošanās par bronzu starp Aglonu un
«Saldajiem» – jaunie tā arī nespēja atrast savu spēles stilu –
rezultātā zaudējums ar 43 : 57. BC Auži otrās ceturtdaļas at-
rāvienu preilieši sadeldēja trešajā ceturtdaļā un ar veiksmīgu
spēli mača galotnē Juniversal Pikčers nodrošināja sev uz -
varu! Komandā spēlēja: Aigars Indrikovs, Jānis Ludāns,
Jānis Greidāns, Didzis Bēržiņš, Nauris Lozda, Jānis Zu -

kulis, O. Berziņš, Nauris Maskalāns un Ainārs Turčinskis.
Turnīra galotnē par uzvarētāju soda metienu konkursā kļu -
va Markuss Kurašovs (Saldie), trīspunktu metienu konkursa
uzvarētājs Vladislavs Breidaks (BC Auži), metienos no
centra labākais – aglonietis Emīls Repels. 

Balvas saņēma arī katras komandas rezultatīvākais spē -
lētājs: A. Indrikovs, D. Sauskājs (BC Auži), J. Kovaļevskis
(Aglona), K. Kurcenbaums (Saldie), A. Malta (VUGD), 
J. Pokšāns (Sie kaliņas), A. Meluškāns (Veterāni), K. Plivda
(JEPVĢ). Pal dies sacensību galvenajam tiesnesim Jānim
Pokšānam un sekretāram Rihardam Spīķim!

Noslēgušās Latgales reģiona 
un starpnovadu skolu sacensības florbolā

4. aprīlī Preiļu 1. pamatskolā notika Latgales reģiona
sko lu sacensības florbolā 2006.–2008. g.dz. zēniem. Sa -
censībās piedalījās 7 komandas: Preiļu 1. pamatskola, Galē -
nu pamatskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Kaunatas vidusskola,
Daugavpils 3.vidusskola, Ilūkstes 1.vidusskola un Špoģu
vidusskola. Sacensībās uzvarēja zēni no Daugavpils 3.vi-
dusskolas, 2.vieta – Rēzeknes 5.vidusskolas komandai, 
3. – vieta – Galēnu pamatskolas komandai. Preiļu 1. pamat-
skolas komanda savā apakšgrupā ierindojās 3.vietā, zaudē -
jot Daugavpils 3.vidusskolas un Rēzeknes 5.vidusskolas
komandām un izcīnīja 5.–6. vietu.

5. aprīlī noslēdzās starpnovadu skolu sacensības florbo -
lā 1999.–2001. g. dz. jauniešiem. Piedalījās 4 komandas:
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Līvānu 1. vidusskola,
Rie biņu vidusskola un Aglonas vidusskola. Uzvaru guva
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, 2. vietu izcīnīja Rie -
biņu vidusskola un 3. vietu – Aglonas vidusskola.

Jaunās volejbolistes spēlē Viļņā
4. un 5. aprīlī Preiļu novada BJSS volejbolistēm bija

iespēja piedalīties Starptautiskajā volejbola turnīrā Viļņā,
kurā piedalījās 10 meiteņu komandas (2005.dz.gada un jau-
nākas) no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas.
Komandas bija sadalītas divās apakšgrupās. 

Preiļu meitenēm pretī stājās komandas no Kauņas (Lie -
tuva), Viļņas – R.Š. (Lietuva), Grodņas (Baltkrievija) un
Daugavpils. Vinnējot Viļņas un Daugavpils volejbolistes
2:0, zaudējot Grodņas komandai 2:0 un nospēlējot ar Kau -
ņu 1:1, apakšgrupā ierindojās trešajā vietā. 

Apakšgrupas vietas sadalījumu izšķīra tikai mazie punk -
ti, jo Preiļu un Kauņas komandām bija vienāds punktu
skaits. Kauņas komandai tika tā iespēja palikt apakšgrupas
otrajā vietā un finālos spēlēt par 1.–4. vietām. Preiļu jau -
najām volejbolistēm, paliekot apakšgrupas trešajā vietā, nā-
košajā dienā bija jāspēlē par 5.–8. vietām.

Finālu dienas pirmajā spēlē mūsu meitenes spēlēja ar
Viļņas–V.D. komandu un, vinnējot ar rezultātu 2:1, nākošajā
spēlē cīnījās pret Kaļiņingradas meitenēm par 5.–6. vietām.
Sīvā cīņā mūsu volejbolistēm nācās piekāpties ar rezultātu
0:2. Līdz ar to turnīra kopvērtējumā Preiļu novada BJSS
meitenes ierindojās 6. vietā. 

Komandā spēlēja: Annija Maderniece, Evelīna Kokori -
ša, Everita Stikāne, Karīna Anspoka, Anastasija Kivriņa,
Aman da Klindžāne, Enija Rumaka, Megija Rumaka, Vik -
torija Ivanņikova, Laine Līga Elste, Iluta Vaikule, Linda
Gribuste. Par labāko spēlētāju Preiļu komandā tika atzīta
Evelīna Kokoriša. 

Spoži rezultāti jaunajiem galda tenisistiem
2018. gads enerģiski iesācies Preiļu jaunajiem sportistiem

galda tenisā. Latvijas 2018. gada jaunatnes meistarsacīkstēs
galda tenisā «C» grupā zēnu vienspēlēs uzvarēja Romāns
Streļčuks no Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS).
Meiteņu vienspēlēs 3. vietā ierindojās Franciska Liniņa un
Nellija Afanasjeva. Abas meitenes ieguva 2. vietu meiteņu
dubultspēlēs, savukārt Romānam Streļčukam pārī ar Haraldu
Fjodorovu (Rēzeknes BJSS) 1. vieta zēnu dubultspēlēs.
Jauktajās dubultspēlēs Romāns Streļčuks un Franciska Li -
niņa ierindojās 2. vietā, Nellijai Afanasjevai un Haraldam
Fjodorovam – 3. vieta.

Latvijas 2018. gada jaunatnes meistarsacīkstes galda
tenisā B grupā 2. vietā – Deniss Vasiļjevs, 3. vietu izcīnīja
Raimonds Mūrnieks. Zēnu dubultspēlēs Denisam Vasiļjevam
un Raimondam Mūrniekam – 2. vieta, 3. vietā ierindojās
Romāns Streļčuks pārī ar Haraldu Fjodorovu. Jauktajās du-
bultspēlēs Romānam Streļčukam un Rēzijai Meļķei (Iecavas
novada SS Dartija) – 2. vieta. 

Latvijas 2017./2018. gada sezonas jaunatnes STIGA
kausa izcīņas V posmā galda tenisā 2000. – 2002. gadā dzi -
mušo meiteņu vecuma grupā Diāna Afanasjeva starp meite -
nēm bija vienīgā no Preiļiem un atkārtoti ierindojās 1. vietā.
Aleksandram Pahomovam – 3. vieta sacensībās.

Vecuma grupā – 2003. gadā dzimušie un jaunāki zēni
nepārspēts palika preilietis Romāns Streļčuks, iegūstot 
1. vietu. 2006. gada dzimušo dalībnieku grupā jaunā galda
tenisiste Franciska Liniņa izcīnīja 1. vietu. 

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Viktorija Ne-
ištadte, Inta Rumaka, Maija Paegle un Jolanta Upe niece 

No kreisās: Preiļu tenisisti – Raimonds Mūrnieks, Aleksandrs
Pahomovs, Deniss Vasiļjevs, treneris Anatolijs Isajevs, Va -
lērija Mihailova, Diāna Afanasjeva



8

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu 
Novada VÇSTIS

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766

e-pasts: maija.paegle@preili.lv  
Metiens – 5000 eks.

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka»,  Rē zek nē, Baz nīcas ielā 28. 
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Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

7. aprīlī Šauļos (Lietuvā) notika robotikas sacensības «Sun ro -
bot battle 2018», kurās piedalī jās arī Preiļu robotikas kluba (PRK)
komanda. Sacensībās mūsējie startēja ar 19 robotiem – klubu pār-
stāvēja Matīss Buks, Eduards Lipiniks, Iļja Isajevs, Iļja Martinovs,
Lauris Šmeiksts, Matīss Dambītis, Armands Upenieks un Aldis Buks. 

Komandas dalībnieki piedalījās Folkrace, MiniSumo un Līnijseko -
šanas disciplīnās.

Līdzīgi kā citās šīs sezonas sacensībās, tika gūti ļoti labi panākumi
Folkrace disciplīnā. Matīsa un Alda Buka būvētie Folkrace roboti izcī -
nīja visas pjedestāla vietas – 1., 2. un 3. vietu! 

Minisumo disciplīnā studentu-amatieru grupā Armanda Upenieka
būvētais robots izcīnīja 2. vietu, savukārt Matīsa un Alda Buka būvētais
Minisumo robots izcīnīja 3. vietu.

Lauris Šmeiksts ar robotiem, kurus būvēja un gatavoja sacensī bām
kopā ar Linardu Šmeikstu, izcīnīja attiecīgi 1. vietu Minisumo discip -
līnā skolēnu grupā un Līnijsekošanas disciplīnā bez turbīnas izcīnīja 
2. vietu!

Eduards Lipiniks ar savu būvēto Līnijsekošanas robotu bez turbīnas
izcīnīja 3. vietu.

Sacensībās tika gūta liela pieredze un idejas esošo robotu uzla boša -
nai un nākamo robotu būvēšanai. Paldies visiem dalībniekiem un konsul -
tantiem par ieguldīto laiku un darbu! Veiksmi turpmā kajās sacensībās!

Robotikas klubam rezultatīvs starts 
«Sun robot battle 2018» sacensībās Šauļos

v 1. maijā plkst. 12.00 Aizkalnes TN pavasara
zie du BALLE senioriem. Par mūziku gādās apvienība
«Spaiti».

v 3. maijā plkst. 19.00 Preiļu KN BALTĀ
GALDAUTA SVĒTKI, veltīti Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai:

• Preiļu novada domes apbalvojumu pasniegšana,
• Smilšu kino izrāde  «Maizes ceļš»,
• Nepieradinātā Folka Oŗķestra koncerts,
• Svētku torte
Ieeja – brīva
v 5. maijā plkst. 18.00 Pelēču KN BALTĀ

GALDAUTA SVĒTKI
v 6. maijā plkst. 17.00 Preiļu KN TENORU

TRIO – Juris Vizbulis, Raimonds Bramanis, Mihails
Čuļpajevs koncertprogrammā «Arrivederci Roma»,
īpašais viesis – ILONA BAGELE. Koncertā piedalās:
Ilze Ozoliņa, Svetlana Okuņa, Inga Sunepa, Inita
Āboliņa, Mareks Auziņš, Ivars Kalniņš. Biļešu ie-
priekšpārdošana  kultūras nama kasē. Biļešu cenas:
EUR 5, 7, 10, 12.

v 7. maijā plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidus -
skolas sarīkojums «Par skolas godu»

v 8. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN detektīvfilma
«Kriminālās ekselences fonds», režisors – Oskars
Rupenheits. Pirms  seansa tikšanās ar filmas aktieri
Raimondu Plataci. Biļešu iepriekšpārdošana  kultūras
nama kasē. Biļešu cena – EUR 3.00.

v 13. maijā plkst. 15.00 Preiļu KN BĒBĪŠU
PIENEŅPŪKU SVĒTKI – godināsim jaunos Preiļu
novada pilsoņus.

v 14. maijā Pelēču KN Pelēču pamatskolas sko -
lēnu koncerts  «ES savai māmiņai kā sirsniņa azotē»

v 15. maijā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā ra do -
 šā darbnīca «Maija ziedos», mainīšanās ar stādiem

v 19. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu nova -
da bērnu un jauniešu centra popgrupa «Lāsītes» ielūdz
uz savu 20 gadu jubilejas koncertu. Ieeja – brīva

v 25. maijā Preiļu parka estrādē brīvdabas fes -
tivāls  «MAIJA ZVAIGŽŅU LAIKS»:

• plkst. 19.00 AIJAS ANDREJEVAS jaunā albu -
ma «Mēs pārejam uz Tu» prezentācijas koncerts
kopā ar  pavadošo sastāvu,

• plkst. 21.00 mūzikas grupas «ElektroFolk» kon -
certs,

• plkst. 23.00 mūzikas grupas «MĀKOŅSTŪMĒJI»
koncerts – balle

• DJ MARTINS līdz plkst. 04.00
Akcija – pilnā loze, kulinārijas šedevri, svaigs

gaiss, daudz mūzikas un lieliska atmosfēra garantēta!
Biļešu cena: iepriekšpārdošanā uz visu pasākumu –
EUR 5, pasākuma dienā – EUR 7. Biļešu iepriekš -
pārdošana Preiļu kultūras nama kasē un pasākuma
dienā norises vietā. Bērniem līdz 12 gadiem ieeja –
brīva. Senioriem biļetes cena – EUR 3.

v 26. maijā plkst. 15.00 Preiļu KN Preiļu Mū -
zikas un mākslas skolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

v 26. maijā plkst. 19.00 Saunas TN atpūtas lau -
ku   mā vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums «Atkal
sa tiksimies maijā»

Plâ nâ ir ie spç ja mas iz mai òas, lû dzam
se kot pa sâ ku mu afi ðâm!

Preiļu novada kultūras centra pasākumi maijā

Informācija Preiļu novada uzņēmējiem
Šajā mēnesī  uzklausīsim SIA «Salang – P» vadītāja Gunāra

Svilāna pieredzi uzņēmuma vadīšanā un pakalpojumu sniegšanā.
Tikšanās notiks Riebiņu novada Stabulnieku pagasta «Krištobos»
ceturtdien, 10. maijā, pulksten 15.00.

Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243, 
zvanot Inetai Liepniecei.

Sākas uzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas
skolā 2018./ 2019. mācību gadam

Aicinām jaunos audzēkņus uz iestājeksāmeniem 
• 28. maijā plkst. 17.00
• 4. jūnijā plkst. 17.00
Programmas Mūzikas nodaļā: Klavierspēle, Vijoles spēle,

Ko ra klase – apmācību ilgums 8 (9) gadi, Akordeona spēle, Pūšam -
instru mentu spēle – apmācību ilgums 6 (7) gadi.

Programma Mākslas nodaļā – Vizuāli plastiskā māksla, ap -
mā cī bu ilgums 7 gadi.

Tā ir lieliska iespēja Jūsu bērnam lietderīgi pavadīt laiku, iemā -
cīties organizēt savu darba dienu un kļūt patstāvīgākam, kā arī at -
tīstīt savu muzikalitāti un radošās spējas! 

Informējam, ka šajos datumos notiks uzņemšana visās specia -
litātēs konkursa kārtā, bet augustā tiks izsludināta papildus uzņem -
šana tikai tajās programmās, kurās būs brīvas vietas.

Vairāk informācijas: Preiļu Mūzikas un mākslas skolā liet -
vede Lilita Livdāne, tālr. 65322542, Mūzikas nodaļā direktora viet -
niece Laima Sondore, mob. tel. 29172296, Mākslas nodaļā direk -
tora vietniece Marianna Abricka, tālr. 65320336.

Joprojām gaidām visus talantīgos, mācīties gribošos audzēkņus
un vecākus katru trešdienu plkst. 16.45 (25.04., 2.05., 9.05., 16.05.),
lai iepazītos ar skolas darba procesu, dažādu instrumentu skanējumu
un skolotājiem.

Laima Sondore, direktora vietniece

28. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu Kultūras namā Eksotisko
deju festivāls – koncerts «Pavasara atdzimšana». 

Biļetes cena – EUR 3, plkst. 21.00 DISKOBALLE, biļetes
cena – EUR 3. Biļetes cena uz abiem pasākumiem – EUR 5. 

Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. 
Pieejama galdiņu rezervācija.

4. aprīlī Preiļu novada Lab-
klājības pārvaldes telpās pulcējās
plašs interesentu loks, lai latviešu
tradīciju garā svinētu Lielās die-
nas atnākšanu. 

Kas gan būtu svētki bez dzies-
mām un mūzikas? Klātesošos sveikt
bija ieradušās Preiļu novada mūzi -
kas un mākslas skolas kora klases
audzēknes – Santa Vojevodska, Lau -
ra Jermoloviča, Viktorija Isajeva pe -
dagoga un skolas direktora Ed gara

Znutiņa vadībā. Ar spilgtu saksofona
spēli priecēja Ērika Podskočeva
(koncertmeistare Kristina Sauliša,
pedagogs Oļegs Koļešņičenko).

Tā kā pasākuma nosaukums bi -
ja «Krāsainā ligzda», daudzi bija
atnesuši ekstravagantas un intere -
santi krāsotas olas, izveidojuši kom -
pozīcijas. 

Pasākuma vadītājas Liene Gži-
bovska un Janīna Eiduka ar tautas
dziesmām, ticējumiem un dabas vē -

rojumiem iezīmēja šo dienu aktua -
lizēti svarīgu. Par rotaļām un spē -
lēm rūpējās gailis ar vistiņu (Elma
Aksjonova, Marija Briška). Bija
gan olu ripināšana, gan griešana ap
savu asi, gan «jautrais strautiņš».

«Zaķīši» izvērtēja olu krāšņu -
mu. Bija gan skaistākā, gan elegan -
tākā, gan krāsainākā ola. Protams,
ka vislielāko vērtējumu saņēma
strausa dētā ola. Līdz ar pateicībām
nomināciju uzvarētāji saņēma Ma-
rijas Briškas veidotās apsveikuma
kartiņas ar Lieldienu mīlību. Pasā-
kuma dalībnieki pateicās Marijai
par izdomu, darbīgumu, čaklumu,
māksliniecisku pieeju Lieldienu
svētku radīšanā. Tāpat liela pateicī -
ba Dienas centra jauniešiem par
garšīgiem pašu ceptiem riekstiņiem.

Par jauko svētku gaisotni visi
sirsnīgi pateicās Preiļu novada Pen -
sionāru biedrības valdes priekšsē-
dētājai Irēnai Timošenko.

Lai arī gadi iet un aiziet, tomēr
cik labi ir, ka izmantojam tādu ie-
spēju – sagādāt prieku citiem un
kaut mirkli pabūt draugu lokā. 

Marija Volkova

Svinam Lieldienas!

Preiļu Galvenajā bibliotēkā līdz 5. maijam apskatāma lat -
viešu fotogrāfes Adelīnas Darviņas fotoizstāde «No krasta līdz
krastam – ASV Nacionālie parki».

Aicinām apmeklēt un gūt iedvesmu Amerikas ainavas
daudzveidībā – no Konektikutas Ziemeļatlantijas okeāna krastiem
līdz sniegotajām kalnu virsotnēm Montanā!


