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Novada

«Pasaciņa» bērnu rotaļu laukumos uzstāda
jaunus rotaļu elementus

Preiļu pirmsskolas izglītības
iestādē «Pasaciņa» paši mazākie
audzēkņi būs vēl priecīgāki par
ikdienas rotaļām un pastaigām
pagalmā, jo maija mēnesī bēr-
nudārza piecos rotaļu laukumiņos
uzstādīti jauni rotaļu laukuma
elementi.

Bērnudārza vadītāja Dace
Verbic ka paskaidroja, ka ar Preiļu
nova da domes atbalstu mazuļiem
būs iespēja spēlēties jaunās un krāš-
ņās rotaļu iekārtās. «Šogad uzsākām
ro taļu laukumiņu elementu atjauno -
šanu pašiem mazākajiem, ierīkojot
pa trīs jauniem rotaļu elementiem vi-
sās piecās silītes grupiņās («Sprīdī -
ši», «Cāļuki», «Knīpas un knau ķi» –
Celtnieku ielā 10 A, «Zīļuki» un
«Zva niņi» – Mehanizatoru ielā 4).»

Pirms elementu uzstādīšanas
grupu audzinātājas kopā ar vecā -
kiem izvēlējās atbilstošākos un tī-
kamākos inventārus, kā rezultātā
SIA «GoPlay» rotaļu laukumos uz -
stādīja divas atsperšūpoles «Cā -

lis», divas mašīnītes ar slīdkalniņu,
trīs galdiņus ar krēsliem «Mušmi -
re», trīs vilcieniņus ar slīdkalniņu,
divus bērnu soliņus ar galdiņu «Glie-
mezis», vienu atsperšūpoli «Zivti -
ņa» un divas atsperšūpoles «Put-
niņš». Rotaļu elementu izmaksas
sastādīja 11894,30 eiro, savukārt
uzstādīšana – 1636,25 eiro.

Informējam vecākus, ka arī turp -

mākajos gados pakāpeniski tiks
atjaunoti visi pārējie bērnu rotaļu
laukumiņi, lai visas astoņpadsmit
bērnudārza grupiņas uzturētos piln-
vērtīgā un interesantā rotaļu ārtelpā,
pilnveidojot savas fiziskās, emo-
cionālās un sociālās spējas. 

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas -

lapas satura redaktore

Atjaunots gājēju celiņš pie Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolas 

Ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas iniciatīvu ir at -
jau  nots celiņš no skolas līdz Aglonas ielai. Gājēju celiņam uzlikts
bruģis, un tas ieguvis ne tikai patīkamu izskatu, bet pa to tagad ir
patīkami nokļūt skolā audzēkņiem, izglītības iestādes darbiniekiem un
pārvietoties pilsētas iedzīvotājiem.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vai -
vods pastāstīja, ka celiņa būvdarbus veica SIA «Averita» – kvalitatīvi un
īsā laikā. Kopējās darbu izmaksas no sporta skolas budžeta sastādīja
958,32 eiro. Celiņš nebija atjaunots ļoti daudzus gadus, tas jau bija iz -
drupis un apgrūtināja pārvietošanos. Edgars Vaivods atzina, ka patīkami
pārsteigts juties tad, kad saņēmis pateicības vārdus par atjaunoto celiņu
no dažiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri ikdienā pa to pārvietojas.  

Notiek pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošanas un laukuma renovācijas būvdarbi

Preiļu pilsētā pilnā sparā noris Eiropas Reģionālās attīstības fon -
da SAM 4.2.2. projekta «Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunoja -
mo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās» aktivitātē «Preiļu
novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī
19, Preiļ os» paredzētie būvdarbi. Paralēli notiek arī renovācijas darbi
laukumam Raiņa bulvārī 19. 

Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis pastāstīja,
ka pašvaldības ēkā  energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvaros būs
veikta ēkas siltināšana, logu un iekšējo komunikāciju nomaiņa, kā arī
telpu kosmētiskais remonts. 

Būvdarbu līgums noslēgts uz 13 mēnešiem, tomēr būvnieki sola, ka
darbus paveiks daudz ātrāk, un pašvaldības administrācijas darbinieki
un domes apmeklētāji varēs ātrāk atgriezties ierastā ritmā. 

Savukārt laukuma renovācijas darbus saskaņā ar noslēgto līgumu jā-
pabeidz līdz šī gada 31. oktobrim. Ja viss noritēs raiti, tiek plānots, ka uz
valsts svētkiem varēs izbaudīt renovētā laukuma krāšņumu. 

Uz būvdarbu laiku visa domes administrācija un speciālisti izvietoti
vairākās iestādēs. Lielākā daļa darbinieku šobrīd atrodas ēkā Raiņa bul -
vārī 24, kur uz kabinetu durvīm redzamas norādes. Būvvalde un domes
transporta daļa atrodas Preiļu viesnīcas ēkā, ieeja – no sētas puses. Izglī -
tī bas pārvaldes speciālistu kabineti izvietoti Mūzikas un mākslas skolas
ēkā. Saziņa ar domes vai Izglītības pārvaldes darbiniekiem notiek tāpat,
kā iepriekš, e-pastu adreses un tālruņu numuri ir iepriekšējie, arī darba
laiks nav mainījies. 

Domes ēkā Raiņa bulvārī 19, tāpat kā pirms būvdarbu sākuma,
darbu turpina Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāle un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras Preiļu klientu apkalpošanas punkts.
Ieeja – no sētas puses. Aicinām būt uzmanīgiem, dodoties uz šīm
iestādēm, jo apkārt notiek būvdarbi. 

Šobrīd starp pilsētas iedzīvotājiem virmo arī dažādi minējumi, kur
palikušas marmora un betona plāksnes, kas bija izvietotas uz kāpnēm un
laukumā Raiņa bulvārī 19. Juris Želvis informē, ka visas noņemtās derī -
gās plāksnes glabājas SIA «Preiļu saimnieks». Marmora plāksnes tika
demontētas ar tādu domu, ka tās varētu izmantot topošās pils interjerā,
savukārt betona plāksnes varētu tikt izmantotas pašvaldības iestāžu va-
jadzībām un pludmalē pamatnes izveidošanai.

Cienījamie novada iedzīvotāji un pilsētas viesi, jebkura veida būv dar  -
bi – gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā – parasti rada kādas neēr -
tības. Šobrīd ikdienā pierastais darba ritms ir traucēts gan domes ap-
meklētājiem, gan speciālistiem. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt sapro -
tošiem un, ja nepieciešams, noskaidrot radušos jautājumus. Šajā nolūkā
lūdzam griez ties Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā,
tālrunis 65322766, vai pie domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Želvja. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

3. maijā Preiļu Kultūras namā norisinājās
svinīgais pasākums, veltīts Latvijas Republikas
Neat karības atjaunošanas dienai. Preilieši pulcējās
uz Baltā galdauta svētkiem, noskatījās emocionālo
Smilšu kino izrādi  «Maizes ceļš», klausījās Ne-
pieradinātā Folka Oŗķestra koncertu, baudīja
svētku torti un saņēma pašvaldības apbalvojumus. 

Augsto apbalvojumu – Goda zīmi «Par nopelniem
Preiļu novada attīstībā» – saņēma pedagogs un va -
došais darbinieks Oļegs Hļebņikovs, pedagoģe un
sabiedriskā darbiniece Valentīna Liniņa, Preiļu no -
vada uzņēmējs un fotomākslinieks Igors Pličs, SIA
«Firma JATA» valdes loceklis Viļgeļms Veleckis
un Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas ilg -
gadējais direktors, pedagogs un kultūras darbinieks
Alberts Vucāns. 

Preiļu novada domes Atzinības raksti pasākumā
tika pasniegti SIA «Preiļu slimnīca» galvenajai ārstei

Viktorijai Šmukstei, Preiļu NVO centra valdes
priekšsēdētājam Artim Utinānam, zīmola «Bērnības
zeme» radītājai Aijai Zīmelei, Preiļu 2. vidusskolas
bibliotekārei Oksanai Dementjevai, Preiļu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Anitai Loginovai,
Preiļu 1. pamatskolas skolotājai Ingai Reinei, Pe -
lēču pagasta bibliotēkas vadītājai Everitai Raščevskai,
z/s «Korsikova» dibinātājam Anatolijam Mūrnie -
kam, z/s «Punduri» vadītājam Jānim Domulim,
Preiļu novada pašvaldības Tehniskās daļas vadītājam
Jānim Skutelam, Preiļu novada Kultūras centra va-
dītāja vietniecei Silvijai Kurtiņai, Preiļu novada
domes grāmatvedei Raisai Lapuhai, Preiļu novada
domes Transporta daļas darbiniekam Vasilijam Leš -
čovam, Preiļu novada IT centra vadītājam Jurim Er -
tam un Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes
loceklei Janīnai Eidukai. 

Maija Paegle

Reizē ar pavasari sākušies būvdarbi Preiļu novadā Pasniegti Preiļu novada domes apbalvojumi

Viduslatgales pārnovadu fonds atskatās 
uz paveikto 5 gados

Jau piecus gadus darbojas nodibinājums «Vi-
duslatgales pārnovadu fonds». Atskatoties uz paveik -
to un pārrunājot nākotnes plānus, Preiļu novada do-
mes priekšsēdētāja Maruta Plivda pateicās fon da
darbiniekiem par nesavtīgo brīvprātīgo darbu sa-
biedrības labā un par veiksmīgo sadarbību ar paš -
valdību. 

Viduslatgales pārnovadu fonds dibināts 2013. ga da
16. maijā, piedaloties 25 privātpersonām. 2013. gada
novembrī fondam piešķirts sabiedriskā labuma statuss.
Fonda darbības teritorija ir  Aglonas, Līvānu, Preiļu,
Riebiņu un Vārkavas novadi. Fonda darbu vada viens
valdes loceklis, tā darbu uzrauga un lēmumus pieņem
fonda uzraudzības padome 10 cilvēku sastāvā. Šobrīd
Viduslatgales pārnovadu fonda darbu vada Janīna Be -
ča, iepriekš, kopš tā dibināšanas līdz 2016. gada aprī -
lim, vadības grožus rokās turēja Valija Vaivode.

Fonda darbības mērķu sasniegšanai tiek piesaistīti
ziedojumi, jo galvenie virzieni fonda darbā saistīti ar
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, darbu ar jau -
niešiem, vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, iedzī -
vo tāju veselības uzlabošanu. Darbības laikā ir sniegts
atbalsts dažādām sociālajām grupām, maznodrošinātām
ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī
krīzes situācijās nonākušajiem iedzīvotājiem. Notikušas
daudzas labdarības akcijas, organizēti labdarības pa-
sākumi, īstenoti divi projekti, pasniegtas stipendijas

bērniem un jauniešiem mākslā, mūzikā, sportā, stu -
dē jošo stipendijas Preiļu novada jauniešiem.

Fonda sadarbības partneri ir fonda darbības terito -
rijā esošās vietējās kopienas un pašvaldības, uzņēmēji,
iedzīvotāji, Borisa un Ināras Teterevu fonds, Latvijas
Kopienu Fondu kustība, Kultūras ministrija, Dienvid-
latga les NVO atbalsta centrs, Valsts Nodarbības
Aģentūra.

Maija Paegle, Preiļu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Attēlā no kreisās: Janīna Beča, Valija Vaivode un Ma -
ruta Plivda 
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26. aprīlī Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda
Utenā (Lietuva) tikās ar Utenas
rajona pašvaldības priekšsēdētā -
ju Alvidas Katinas (Alvydas Ka-
tinas), Utenas rajona pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieku Vidman -
tas Valinčius, pašvaldības admi-
nistrācijas vadītāja vietnieci Zi -
tu Ringelevičieni un sabiedris-
ko attiecību speciālisti Lolitu Ka -
min skieni.

Tikšanās laikā abu pašvaldību
vadītāji pārrunāja aktuālus jautā-
jumus par kopīgi realizējamajiem
pārrobežu projektiem, kā arī paš-
reizējās un turpmākās sadarbības
iespējas tūrisma, uzņēmējdarbības
un kultūras jomās. Piedaloties Ute-
nas pašvaldības vairākiem pārstāv -
jiem, notika pieredzes apmaiņa arī
pašvaldības vadības darba jautāju-
mos. 

Vizītes noslēgumā abu pašval-
dību vadītāji apmainījās ar Utenai
un Preiļiem raksturīgām nesen iz-
dotām grāmatām. 

Sadarbībā ar Utenas rajona paš-
valdību Preiļu novada dome ie-
priekšējos gados jau realizējusi
vairākus pārrobežu projektus kul-
tūras, tūrisma, sociālās vides stip-
rināšanas un veselīga dzīvesveida
veicināšanas jomās. 

Arī šobrīd apstiprinājumu gai -

da nākamais iesniegtais projekts
«19. gs. mantoju ma saglabāšana
un ilgtspējīga veicināšana Latvi -
jas, Lietuvas un Baltkrievijas pār-
robežu teritorijā» Latvijas – Lietu -
vas – Baltkrievijas pārrobežu pro-
grammas ietvaros.

Maija Paegle

Maruta Plivda tiekas ar Utenas rajona
pašvaldības vadību

9. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu Kultūras namā – Preiļu 2. vidusskolas 12. klase
10. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu Kultūras namā – Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klase
15. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu Kultūras namā – Preiļu 1. pamatskolas 9. klase
16. jūnijā plkst. 14.00 Pelēču Kultūras namā – Pelēču pamatskolas 9. klase
16. jūnijā plkst. 14.00 Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā 
16. jūnijā plkst. 15.00 Preiļu Kultūras namā – Preiļu Valsts ģimnāzijas 9. klase
16. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu 2. vidusskolā – 9. klase 
16. jūnijā plkst. 18.00 Salas pamatskolā – 9. klase

Veiksmīgas sadarbības starp
Preiļu novada domi un daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas iedzī -
votājiem rezultātā, noslēgušies gā-
jēju ietves atjaunošanas darbi
iepretim dzīvojama jai mājai Cēsu
ielā 9, Preiļos. 

Preiļu novada domes vecākais
kontrolieris Andrejs Jermolajevs pa s -
tāstīja, ka aizvadītajā gadā pašval -
dībā tika pieņemti saistošie noteiku -
mi «Par Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā pie-
šķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzī-
vojamām mājām piesaistīto zemes -
gabalu labiekārtošanai», kas pašval -
dībai ļauj šādos objektos sadarbo -
ties ar mājas īpašniekiem, atrisinot
patiesi sarežģītas problēmas, kas
saistītas ar iekšpagalmu uzlabošanu.
Noslēdzoties darbiem, ir radīta dro -
ša un sakārtota vide iedzīvotājiem,
kā arī uzlabots pilsētas kopējais
tehniskais un vizuālais skats.

Ietves atjaunošanas darbus vei -
ca SIA «Averita», tās valdes locek -
lis Ivars Vaivods informēja, ka ob-
jektā tika veikta veco betona plātņu
demontāža, liekās grunts norakšana
un aizvešana uz atbērtni, betona
bordakmeņu izbūve uz betona pa-
matnes, dolomīta šķembu izbūve,
smilts kārtas izbūve zem betona
bruģakments, betona bruģakmeņa
izbūve un balstu demontāža.

Teritorijas labiekārtošanas dar -
bu summa sastādīja 4498,78 eiro,

ap mak sa tika veikta ar SIA «Preiļu
saimnieks» no daudzdzīvokļu dzīvo -
ja mās mājas apsaimniekošanas uz-
krājuma, saskaņā ar dzīvokļu īpaš -
nie ku kopsapulces lēmumu, un Prei -
ļu novada domes līdzfinansējumu.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka
paš valdības līdzfinansējumu var
saņemt brauktuves, ietves vai stāv-
laukuma jaunbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai, apgaismojuma atjau-
nošanai vai pārbūvei jaunbūvei,
citam piesaistītā zemesgabala la-
biekārtojumam (bērnu rotaļu lau-
kuma, soliņu un atkritumu urnu,
atkritumu konteineru laukumu, zā-
lienu jaunbūvei, pārbūvei vai at-

jaunošanai), būvprojekta izstrādei,
brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma
esošā seguma izlases remontam.
Saistošie noteikumi paredz, ka
būvdarbi tiek veikti ar pašvaldības
finansējumu 50% – 80% apmērā
at karībā no veicamajiem darbiem.

Lai pieteiktos pašvaldības līdz-
finansējumam uz daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemes -
gabalu labiekārtošanu, pašvaldī –
bā – Preiļu novada domes apmek-
lētāju pieņemšanas un informācijas
cen trā – jāiesniedz iesniegums ko -
pā ar saistošajos noteikumos pare-
dzētajiem dokumentiem. 

Jolanta Upeniece

Labiekārtota teritorija pie Dzīvojamās mājās
Cēsu ielā 9, Preiļos

20. aprīlī noslēdzās pieteik-
šanās Mazo grantu konkursam
«Iedzīvotāji veido savu vidi –
2018». Šo projektu konkursu kā
katru gadu, tā arī šogad finansē
Aglonas, Līvānu, Riebiņu, Preiļu
un Vārkavas novadu pašvaldības. 

Projektu konkursa mērķis ir at -
balstīt radošus un inovatīvus vietē -
jo iniciatīvas grupu un sabiedrisku
organizāciju projektus, sekmējot
Latvijas valsts simtgades svinību
virsmērķa «Stiprināt Latvijas sa-
biedrības valstsgribu un piederības
sajūtu savai valstij, rosinot pašor-
ganizējošus procesus un sadarbību»

īstenošanu kultūras, izglītības,
sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbī -
bas un vides sakopšanas jomās.
Veicināt minēto aktivitāšu popula-
rizēšanu un lauku iedzīvotāju ie-
saistīšanos šajās aktivitātēs.

Šogad bija īpaši liela projektu
iesniedzēju aktivitāte. No visiem
novadiem kopā  tika saņemti 44
projektu pieteikumi– no Aglonas
novada 12 pieteikumi, no Līvānu
novada 16, no Preiļu novada 11 un
no Vārkavas novada tika saņemti
5 pieteikumi. Izvērtējot projektus,
tika ņemta vērā projekta ideja, tās
pamatotība un nozīmīgums vietējai

sabiedrībai, kā arī iesniegtā pietei-
kuma izpildījuma kvalitāte. Iesnieg -
tos pieteikumus izvērtēja Vidus-
latgales pārnovadu fonda apstipri -
nāta komisija 3 cilvēku sastāvā.
Izvērtējot katra konkrētā novada
projektus, vērtēšanā tika pieaicinā-
ti attiecīgā novada pašvaldības pār -
stāvji. Šajā gadā no visiem iesnieg -
tajiem projektiem apstiprināti ir
26 projektu pieteikumi. 

Preiļu novadā ir atbalstīti se-
kojoši projekti:

• IG «RTRIT» – «Sabiedriski
pieejamas teritorijas Sporta ielā 1
labiekārtošana» Preiļu pilsētā,

• biedrība «Sabiedriskais centrs
«Smelteriešu cimdiņš»» – «100 zie -
du dārzs – Latvijas 100-gadei»,

• «Sabiedriskais centrs «Aizkal -
ne»» – «Neparastie aizkalnieši»,

• biedrība «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis» – «Adīšanas
prasmju un palīdzēšanas tikumu
at tīstīšana»,

• biedrība «Mēs – bibliotēkai» –
«Spēles saliedē ģimeni, draugus un
domubiedrus»,

• Preiļu novada slāvu kultūras
biedrība «Raduga» – «Preiļu vec-
ticībnieku lūgšanu nama vārtu at-
jaunošana».

• Pelēču pamatskolas vecāku ini -
ciatīvu grupa – «Pludmales volej -
bola laukuma izveide». 

Apsveicam uzvarētājus un no -
vēlam veiksmīgi realizēt savas
idejas!

Visiem pārējiem projekta ie-
sniedzējiem sakām lielu paldies
par jaukajām idejām un ieguldīto
darbu pieteikumu sastādīšanā.
Diemžēl, visus iesniegtos projektus
atbalstīt nevarējām finansējuma
trūkuma dēļ. 

Janīna Beča, 
Viduslatgales pārnovadu 

fonda valdes locekle

Noslēgusies pieteikšanās Mazo grantu projektu konkursam
«Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018»

Apstiprināts Preiļu novada 
Tūrisma konsultatīvās padomes 
nolikums un padomes sastāvs

Domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Tūrisma kon -
sul tatīvās padomes nolikumu un padomes sastāvu. Padome izveidota
ar mērķi veicināt tūrisma nozares attīstību Preiļu novadā, lai paaugsti-
nātu tūrisma nozares konkurētspēju, kas balstīta uz tirgū pieprasītu
tūrisma produktu radīšanu un attīstību, kā arī sniegtu rekomendācijas
ar tūrismu saistīto jautājumu risināšanai Preiļu novadā.

Padomes lēmumiem būs ieteikuma raksturs, padomes sagatavotie
priekšlikumi būs pamats lēmumprojektu sagatavošanai un nodošanai iz-
skatīšanai domes komitejās. 

Darbs padomē ir brīvprātīgs. Preiļu novada Tūrisma konsultatīvā
pa dome darbosies šādā sastāvā: Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Ma ruta Plivda, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
vadītāja Ineta Liepniece, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
Elita Jermolajeva, Preiļu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
Iveta Šņepste, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja
Tekla Bekeša, Preiļu muižas kompleksa un parka projektu koordinatore
Sanda Čingule–Vinogradova, tūrisma objekta – vīngliemežu audzētavas
«Ošu mājas» īpašnieks Ainis Noviks, novadniece, vēsturniece Tatjana
Kolosova–Peresta, SIA «Preiļu slimnīca» pārstāvis, sabiedrisko attiecību
un mārketinga speciāliste Anete Urka, naktsmītnes – viesu mājas «Ma -
gones» īpašniece Irēna Kjarkuža, jauniete, uzņēmēja Olga Jer makova,
slāvu kultūras biedrības «Raduga» priekšsēdētāja, Preiļu 2. vidusskolas
pedagogs Valentīna Maksimova un aktīvā tūrisma uzņēmuma SIA
«Dēkaiņi» valdes loceklis Sandis Šķēps.

Jolanta Upeniece

Deputāti piešķir līdzekļus projekta
īstenošanai izglītības jomā

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja līdzfinansējuma pie-
šķiršanu biedrībai «Izglītības iniciatīvu centrs» Preiļos uzsāktā
projekta «Sociāli – emocionālā izglītība un attīstība: izpratnes un
prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā» realizācijai. Projekta
mērķis ir uzlabot mazu bērnu psihosociālo labklājību un veselīgu
attīstību, īpaši domājot par bērniem, kas aug grūtos apstākļos.

Projekta laikā tiks veikta piecus gadus vecu bērnu psihosociālās lab-
klājības izpēte piecās Eiropas valstīs, un, balstoties uz izpētes rezultā -
tiem, tiks izstrādāta un izmēģināta novatoriska pirmsskolas pedagogu
tālākizglītības programma, lai veidotu speciālistu spējas atbalstīt un
stipri nāt bērnu sociāli – emocionālo labsajūtu.

Iniciatīvas rezultātā tiks apkopoti un analizēti dati par piecus gadus
veco bērnu psihosociālo labklājību un tie būs pieejami pašvaldības po -
litikas veidotājiem un praktiķiem, lai veicinātu izpratni par bērnu sociā -
li – emocionālo attīstības nozīmi un pārdomātu lēmumu pieņemšanu ša jā
jautājumā. Savukārt pirmsskolas izglītības praktiķi būs guvuši prasmes
un zināšanas, kas viņiem palīdzēs veicināt un uzturēt mazu bērnu psiho-
sociālo attīstību, vienlaicīgi uzlabojot sava pedagoģiskā dar ba kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 350 eiro, kas iedalīts no novada
domes budžeta sadaļas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».

Jolanta Upeniece

Izlaidumi Preiļu novada skolās
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Preiļu novada VÇSTIS

28. aprīlī vairāk kā 50 tūrisma
informācijas sniedzēji no visiem
Latvijas reģioniem, kā arī sešu
Lietuvas pašvaldību pārstāvji pie -
dalījās V Latvijas Tūrisma infor -
mācijas tirgū Preiļos.

Pasākuma mērķis bija sniegt
informāciju par atpūtas iespējām
Latvijā un kaimiņu pašvaldībām
Lietuvā – šogad Preiļos, jo pagā-
jušajā gadā Pļaviņās izlozes ceļā
tieši Preiļu novads ieguva iespēju
rīkot šo lielo pasākumu.

Katrs novads bija parūpējies,
kā efektīvāk piesaistīt apmeklētā -
ju uzmanību. Lielvārdes novada
stendā ikviens varēja izcept savu
kliņģerīti, Pļaviņu novads bija at-

vedis raibu raibos trušus un bērni
nespēja vien nopriecāties par šiem
mīluļiem. Savukārt, Ogres un Lī -
vānu novadu pirtnieces kopā bija
sarīkojušas īstu pirts rituālu turpat
galvenajā laukumā. Cēsu novada
stendā lielus un mazus priecēja un
eksperimentus veica Zinātkāres
centrs ZINOO. Apvienība «Vidze-
mes šosejas pieturas» iepazīstinā -
ja ar daudzo mājražotāju produk -
ciju un īpaši par Raunas novadu
tika saņemtas pārsteidzoši pozitī -
vas atsauksmes, ka tik nelielā no -
vadā tiek ražoti daudzveidīgi gar-
dumi. «Saviļņojošās Vidzemes»
pašvaldību pārstāvji aicināja uz sau -
lainajām Latvijas Vidzemes pie-

krastes pludmalēm un daudzajiem
festivāliem. Kurzemnieki aicināja
latgaliešus izbaudīt viņu viesmī -
lību, jaunākos objektus, kā arī ap-
meklēt pasākumus. Latgales paš -
valdības stendos dominēja rok -
darbi, koka izstrādājumi un citi
amatnieku darbi, bija iespēja no-
degustēt mājražotāju produkciju.
Balvu novada stendā pulcējās īsta
mājas alus cienītāji, savukārt Lie-
tuvas pašvaldība Birži bija ieradu -
sies kopā ar vienu no savām čet -
rām alus darītavām – «Biržu alus».
Tāpat lielu interesi izraisīja skaistie
mākslas darbi un lavandu izstrā -
dājumi Biržu stendā. Latgales pie-
robežas pašvaldības Lietuvā Zara -
sai, Ignalina, Moletai, Anykščai
un Utena bija apvienojušās kopīgā
Augštaitijas nacionālā parka stendā
un aicināja iepazīst latgaliešiem
tuvākās ārzemes, doties dabā ar
velosipēdiem un laivām, apmeklēt
populārākos tūrisma objektus. SIA
«Preiļu slimnīca» iepazīstināja klā-
tesošos ar Rehabilitācijas nodaļas
plašo piedāvājumu, aicināja ievērot
veselīgu dzīvesveidu, kā arī ap-
meklētājiem bija iespēja piedalīties
dažādās ar pirkstu veiklību saistītās
sacensībās. Preiļu Vēstures un lie-
tišķās mākslas muzejs prezentēja
jauno lielformāta šaha spēli, kuru
turpmāk varēs izmantot ikviens in -
teresents, klašu grupas. Dabas pār-
valde aicināja doties dabā, apmeklēt

viņu organizētos pasākumus visā
Latvijā, it īpaši Rāznas nacionālajā
parkā. Preiļu novada stendu pār-
stāvēja divi keramiķi – tradicionālās
keramikas meistars, kuru ikdienā
var sastapt P.Čerņavska keramikas
mājā, Raivo Andersons, un šīs tū-
risma sezonas jaunums – kerami -
kas darbnīcas «Jašas podi» saim-
niece Kristīne Nicmane, kurai top
krāsaini, individuāli, koši keramikas
izstrādājumi. Ikvienam bija iespēja
gūt idejas un iedvesmu savam nā-
kamajam ceļojumam ar ģimeni,
draugiem, klases vai darba kolek-
tīvu!

Pasākumu plašāku un daudz -
vei dīgāku darīja tas, ka tas tika rī -
kots kopā ar ikgadējo lielāko tirgu
Preiļos – pavasara gadatirgu. Tik
daudz stādu tirgotāju, amatnieku
un mājražotāju Preiļos vēl nebija
bijis! Neviens apmeklētājs neaiz -
gāja prom tukšām rokām, jo visiem
bija iespēja iegādāties kādu krāš-
ņumu savam dārzam, gardumus
pusdienu galdam un ko skaistu sev
un mīļajiem.

Lai pasākums būtu vēl noderī-
gāks mums kā rīkotājiem, izman-
tojām iespēju citu novadu tūrisma
informācijas centros strādājošos
ie pazīstināt ar Preiļu novada tūris -
ma objektiem un piedāvājumu. Pa -
ralēli tūrisma tirgum TIC darbi-
niekiem bija iespēja noteiktos lai -
kos apmeklēt tūrisma objektus pil-

sētā, dzirdēt dziedošās gides Irēnas
Kjarkužas dziedājumu Preiļu kapelā,
doties ekskursijā un iepazīties ar
Preiļu parka kompleksa un pils at-
tīstības procesu.

Pavasarīgo noskaņojumu ap-
meklētājiem radīja vietējās tirgus
saimnieces kopā ar pašdarbnieku
kolektīviem no Lielvārdes, Krās-
lavas, Vārkavas, Rušonas, Andru-
penes un Preiļiem. Apmeklētāji
piedalījās bezmaksas izlozē – aiz-
pildīja nelielu anketu ar jautāju -
miem, ko bija sagatavojuši novadu
tūrisma informācijas centri, un pa-
sākuma noslēgumā tika veikta no-
vadu piedāvāto balviņu izloze.
Tāpat izlozes ceļā tika izvēlēts nā-
kamā gada – VI Latvijas Tūrisma
informācijas tirgus rīkotājs, un tas
ir Madonas novads.

Pirmais Latvijas Tūrisma infor -
mācijas tirgus notika Bauskā, tad
Gulbenē, Saulkrastos, Pļaviņās, un
šogad Preiļu novadam bija tas gods,
atbildība un liels prieks uz ņemt
visas Latvijas tūrisma pārstāvjus.

Preiļu novada Tūrisma infor-
mācijas centra vārdā pateicamies
ikvienam dalībniekam, apmeklē-
tājam un organizatoram, kas parū-
pējās, lai šis pasākums būtu tik lie -
lisks! Uz tikšanos nākamgad Ma -
donā – VI Latvijas Tūrisma infor-
mācijas tirgū!

Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja 

Plaši un atraktīvi aizvadīts V Latvijas Tūrisma informācijas
un pavasara gadatirgus Preiļos

Pamatojoties uz Preiļu novada domes izsludināto at -
klāto projektu konkursu «Mazo un vidējo komercsa-
biedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdz finansēšanai» un projektu vērtēšanas sēdes protokolu,
deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu iesniegto
projektu īstenošanai. 

Konkurss pašvaldībā ikgadēji tiek rīkots ar mērķi sniegt
atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstī -
bu un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot
inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un
pakalpojumus, lai veicinātu esošās saimnieciskās darbības
attīstību, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas ak-
tivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un pa -
lielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā. 

Kopumā šogad konkursam tika iesniegti sešpadsmit
projektu pieteikumi, divi projekti no tiem konkursam nekla-
sificējās, jo uz projekta iesniegšanas brīdi bija nodokļu 
parāds.

ZS «Āboliņi» iesniedza projektu «Piena lopkopības no -
zares uzņēmuma modernizācija, materiāltehniskās bāzes uz -
labošana». Realizējot projektu, tiks iegādāts krūmgriezis –
darba ražīguma paaugstināšanai apkārtējās vides sakopšanai
zemnieku saimniecībā. Projekta kopējās izmaksas sastāda
751,41 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 375,71 eiro.

SIA «Dēkaiņi» konkursā piedalījās ar projektu «Dažādot
un paplašināt sniegtos pakalpojumus ūdenstūrisma jomā».
Projekta rezultātā tiks iegādātas 4 smailītes Jolli divām per-
sonām, 1 kanoe Riviera trīs personām, 8 vienības smailīšu
airi un 5 vienības ūdensdrošie maisi 50 litri, kas ļaus da -
žādot piedāvājumu ūdenstūrismā, līdz ar to piesaistot vairāk
klientu, palielinot uzņēmuma apgrozījumu un veicinot
biznesa attīstību. Projekta izmaksas – 2293 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 1146,50 eiro.

IK «VIMO» projekta «Drošībā zem jumta!» ietvaros
iegādāsies vasaras kafejnīcas nojumi, telts jumtu un četru
sānu malas plūdos cietušās telts atjaunošanai, kas palielinās
darba ražīgumu uzņēmumā un atvieglos darbinieku fizisko
slodzi un nodrošinās komfortu apmeklētājiem. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 3457 eiro, domes līdzfinansējums
– 1728,50 eiro.

Saimnieciskās darbības veicējs Aleksandrs Ņesterjuks
projektā «Metāla skulptūru un modernizēto motociklu mākslas
galerija» radīs jaunu tūrisma objektu Preiļos – metāla skulptū -
ru un modernizēto motociklu mākslas galeriju. Projekta re -
zultātā tiks iegādāts aprīkojums – trauku mazgāšanas ma -
šīna, videokamera, dators, fotoaparāts, printeris, televizors,
kafijas automāts. Objekts veicinās tūristu skaita palielināšanos

Preiļu novadā. Projekta rezultātā tiks radītas divas jaunas dar -
ba vietas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4079,47 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums – 2000 eiro.

IK «Klerona» projekta «Smiltsērkšķu kompleksās bez-
atkritumu pārstrādes metodes izstrāde inovatīvu produktu
ražošanai; Kaltētu bioloģiski audzētu augļu un dārzeņu
produktu ražošana» rezultātā iegādāsies universālo augļu
žāvētavu, kas aprīkota ar infrasarkano staru funkciju kva -
litatīvu bioloģisku produktu ražošanai. Projekta īsteno ša na
veicinās uzņēmuma attīstību, jaunu produktu izstrādi un uz-
ņēmuma konkurētspējas paaugstināšanos. Projekta rezultātā
tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās iz mak -
sas 5916,90 eiro, domes līdzfinansējums – 2000 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Kristīne Anspoka pro -
jek ta «Žubītes pavardiņš» ietvaros aprīkos treileri izbrauku -
ma ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Tiks iegādāts elektro -
ģenerators, gāzes grils, gāzes friteris, gāzes kontaktgrils,
spēka kabeļi un kafijas automāts. Rezultātā tiks radīta jau -
na, mobila, jaudīga un konkurētspējīga ātrās ēdināšanas
iekārta. Projekta rezultātā tiks radītas divas jaunas darba
vietas. Projekta kopējās izmaksas – 4324,48 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 2000 eiro.

SIA «Picu bode» projektā «SIA «Picu bode» uzņēmuma
darbības paplašināšana, dažādošana un pilnveidošana īste-
nošanai» iegādāsies konvekcijas krāsni, slaiseri, ūdens mīk-
stinātāju un trauku konvekcijas krāsni. Projekta rezultātā
tiks uzlabota darba vide, kas ļaus uzņēmumam paplaši -
nāt sortimentu, ražojamo produktu un sniedzamo pakalpo -
jumu apjomu, ļaus palielināt darbinieku skaitu. Projekta re-
zultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 4057 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –
2000 eiro. 

SIA «Preiļu aptieka» projekta rezultātā veiks aptiekas
ēkas jumta un sienas krāsojuma atjaunošanu. Projekta re -
zultātā uzlabosies uzņēmuma un Preiļu pilsētas vizuālais
izskats, paaugstināsies uzņēmuma konkurētspēja un pa -
lielināsies aptiekas klientu skaits. Projekta kopējās izmaksas
4420,38 eiro, domes līdzfinansējums – 2000 eiro

Saimnieciskās darbības veicēja Skaidrīte Kotāne pro -
jekta «Šūšanas darbnīcas materiāli tehniskās bāzes uzlabo -
šana un atjaunošana» gaitā iegādāsies iekārtas – šujmašīnu,
tvaika gludekli un manekenu jaunu tehnoloģiju un funkciju
ieviešanai apģērbu šūšanas procesā, kas veicinās darba ražī-
guma, efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanos un jaunu
klientu piesaisti. Projekta kopējās izmaksas 680 eiro, do -
mes līdzfinansējums – 340 eiro.

Saimnieciskās darbības veicējs Sergejs Volkovs īstenos
projektu «Auto remonts un apkope. Kravas pārvadāju -
mu pa kalpojumi. Piekabju noma.». Projekta rezultātā tiks
iegādāta vieglo auto pārvadāšanas piekabe un kravas pie -
kabe, vieglo auto un kravas pārvadājumu pakalpojumu no-
drošināšanai uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai. Pro -
jekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta
kopējās izmaksas 4961,70 eiro, domes līdzfinansējums –
891,97 eiro.

SIA «Preiļu celtnieks» pilnveidos uzņēmuma materiāli
tehnisko bāzi jaunas darba vietas izveidošanai, efektīvākai
administratīvā darba nodrošināšanai un uzņēmuma konku-
rētspējas paaugstināšanai. Tiks iegādāts dators ar program-
matūru un daudzfunkcionāls printeris. Projekta rezultātā
tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmak -
sas sastāda 2567,02 eiro, domes līdzfinansējums sastāda
1283,51 eiro.

Saimnieciskās darbības veicējs Jānis Plivda projektā
«Radi savu gleznu ar profesionālo mākslinieku» iegādā -
sies aprīkojumu mākslas meistarklasēm brīvā dabā, kā arī
vienasu piekabi ar tentu, lai varētu nepieciešamo aprīkoju -
mu aizvest uz plānoto meistarklases norises vietu. Projek -
ta rezultātā tiks radīts jauns pakalpojums Preiļu novadā –
meistarklases profesionāla mākslinieka vadībā. Projekta re-
zultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās
izmaksas 2191,46 eiro, domes līdzfinansējums – 1095,73
eiro. 

Saimnieciskās darbības veicējs Jānis Ziemelis projekta
«Koka dizaina darbnīcas pilnveidošana» ietvaros veiks ko -
ka dizaina darbnīcas paplašināšanu un labiekārtošanu (iegā -
dāts jumta segums) un aprīkošanu ar iekārtām – virsfrēzi,
kombinēto ēveli, betona maisītāju. Projekts veicinās jaunu
tehnisku risinājumu ieviešanu koka izstrādājumu ražošanā,
paaugstinās ražošanas efektivitāti, palielinās ražošanas āt -
rumu un apjomu, kā arī izstrādājumu sortimentu. Projekta
kopējās izmaksas 2338,89 eiro, domes līdzfinansējums –
1169,45 eiro.

Saimnieciskās darbības veicējs Valdis Vucāns projektā
«Jumiķa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana» iegādāsies
skārda lokāmā iekārtu dažādu skārda izstrādājumu izgata-
vošanai. Projekta īstenošana veicinās jaunu klientu piesaisti,
jaunu produktu izstrādi un darba ražīguma un efektivitātes
paaugstināšanos. Projekta rezultātā tiks radītas divas jaunas
darba vietas. Projekta kopējās izmaksas 3469,68 eiro, do -
mes līdzfinansējums – 1734,84 eiro. 

Jolanta Upeniece

Apstiprināti «Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu
līdzfinansēšanas konkursa» rezultāti
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Preiļu novada VÇSTIS

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes

2018. gada 22. marta sēdes lēmumu 
protokols Nr.4., 4.§

PREIĻU NOVADA DOME
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2018/06

«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu
un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 5. un 9. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Preiļu novada ad-

ministratīvajā teritorijā (turpmāk – Preiļu novads) noformējamas un izvietojamas nekus -
tamo īpašumu nosaukumu norādes, ēku numuru norādes, kā arī ielu nosaukumu norādes un
objektu virzienu norādes.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. ēku numuru norādes – norādes, kurās tiek norādīts ēkas numurs un iela, kurā šī

ēka atrodas, un kuras tiek uzstādītas pilsētu un ciemu teritorijās.
2.2. nekustamā īpašuma nosaukumu norādes – norādes, kurās tiek norādīts nekus -

tamā īpašuma nosaukums un kuras tiek uzstādītas ārpus pilsētu un ciemu teritorijām. 
2.3. ielu nosaukumu norādes – norādes, kurās tiek norādīti ielu nosaukumi un virzie -

ni, un kuras tiek uzstādītas pilsētu un ciemu teritorijās ielu krustojumos. 
2.4. objektu virzienu norādes – norādes, kurās tiek norādīti objektu nosaukumi un

virzieni un kuras tiek uzstādītas pilsētu un ciemu teritorijās tā, lai tās atvieglotu orien tēšanos. 
3. Par nekustamo īpašumu nosaukumu norāžu un ēku numuru norāžu izvietošanu ir

atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
4. Par ielu nosaukumu norāžu un objektu virzienu norāžu izvietošanu un uzturēšanu

atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga pašvaldība. 
5. Visas norādes ir jāuztur kārtībā, t.i., izvietotā norāde nedrīkst būt sarūsējusi, defor -

mēta un tai jābūt skaidri salasāmai. 
6. Noteikumu mērķis ir: 
6.1. veidot un uzturēt vienotu Preiļu novada vizuālo tēlu;
6.2. izveidot un uzturēt nekustamo īpašumu nosaukumu norādes, ēku numuru norādes,

ielu nosaukumu norādes un objektu virzienu norādes Preiļu novadā saskaņā ar Noteikumu
pielikumos paredzēto noformējumu;

6.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Preiļu novadā.
7. Norādēs drīkst izmantot tikai Valsts adrešu reģistrā esošo informāciju.

II. Ēku numuru norādes
8. Ēku numuru norādēm jābūt uzstādītām visās apdzīvotās vietās. 
9. Ēku numuru norādes tiek izgatavotas un uzstādītas, ievērojot šos noteikumus (1. pielikums):
9.1. ēkas numura norādes augstums ir 320 mm un platums ir 220 vai 280 mm;
9.2. norādes fona krāsa – RAL 8017 – tumši brūns, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem,

gaismu atstarojošiem burtiem – RAL 9003;
9.3. norādes materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
9.4. fonts: Arial Narrow Bold;
9.5. teksts: ēku numuru augstums 110 mm, ielas nosaukuma lielo burtu augstums 26 mm.
10. Uz ēkas numura norādes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru. Uz ēkas nu -

mura norādes ir pieļaujams izvietot uzrakstu «Privātīpašums». 
10.1. Uzraksta «Privātīpašums» lielo burtu augstums 22 mm.
11. Norāde novietojama pie ēkas fasādes ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi

saskatāms. Uz ēkas fasādes norāde izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no zemes un
ne augstāk kā 2,5 m no zemes, 30 cm attālumā no mājas stūra.

III. Nekustamo īpašumu nosaukumu norādes
12. Ārpus apdzīvotām vietām nekustamo īpašumu nosaukumu norāžu uzstādīšana nav

obligāta.
13. Nekustamo īpašumu nosaukumu norādes tiek izgatavotas un uzstādītas, ievērojot šā -

dus noteikumus (2. pielikums): 
13.1. nekustamā īpašuma norādes augstums ir 160 vai 320 mm un platums ir 420, 560,

700 vai 1100 mm;
13.2. norādes fona krāsa – RAL 8017 – tumši brūns, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem,

gaismu atstarojošiem burtiem – RAL 9003;
13.3. norādes materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls;
13.4. fonts: Arial Narrow Bold;
13.5. teksts: lielo burtu augstums 70 mm.
14. Virs nosaukuma papildus iespējams norādīt novadu un pagastu, kurā nekustamais

īpašums atrodas.
14.1. Pagasta un novada nosaukumu lielo burtu augstums 25 mm.
15. Norāde novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ceļa pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu

labi saskatāms. Uz ēkas fasādes norāde izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no zemes
un ne augstāk kā 2,5 m no zemes, 30 cm attālumā no mājas stūra, uz žoga ne zemāk kā 1,7 m
augstumā no zemes.

16. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēroti (redzamību apgrūtina koki vai krūmi,
ēka vai žogs atrodas tālāk par 15 m no braucamās daļas u.tml. gadījumi) norādes izvie -
tošanai, norāde piestiprināma šim nolūkam piemērotam stabam, kas izvietots nekustamā
īpašuma robežās pie nobrauktuves no ceļa. Stabam jābūt izgatavotam no 50 mm līdz 80
mm diametra tērauda caurules, no 2 m līdz 3 m augstam, cinkotam vai krāsotam pelēkā
krāsā, ar iebetonētu pamatni. Pieļaujami arī citi stiprināšanas veidi, kas nodrošina staba
vertikālo noturību. 

17. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes.
18. Norādes izvietojumu blakus valsts autoceļiem jāsaskaņo ar VAS «Latvijas valsts ceļi»

Preiļu nodaļu.

VI. Ielu nosaukumu norādes 
19. Ielu nosaukumu norādes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus (3. pielikums):
19.1. ielu nosaukuma norādes augstums ir 170 mm un platums ir 630 mm;
19.2. norādes fona krāsa – RAL 6005 – tumši zaļš, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem,

gaismu atstarojošiem burtiem – RAL 9003;
19.3. norādes materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls;

19.4. fonts: Helvetica Neue Condensed vai analogs šāda stila fonts;
19.5. teksts: lielo burtu augstums 60 mm
20. Norādes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas

virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne
zemāk kā 2 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes.

21. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma norāžu
uzstādīšanai, norādes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku,
ēkas sienai vai žogam 30 cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.

22. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs nav piemēroti ielu norāžu uzstā -
dīšanai, norādes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem krāsotiem tumši pelēkā krāsā
RAL 7016, kas tiek izvietoti ceļu aizsargjoslā.

23. Ielu nosaukumu norādes izvietojamas visās ielās un ceļu krustojumos Preiļu novada
teritorijā.

24. Ielu nosaukumu norādes izgatavo, izvieto un uztur Preiļu novada pašvaldība par
budžeta līdzekļiem. 

V. Objektu virzienu norādes 
25. Objektu virzienu norādes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus (4. pielikums):
25.1. objekta virziena norādes augstums ir 200 mm un platums ir 850 mm;
25.2. norādes fona krāsa – RAL 9003 – balts, teksts uz plāksnes rakstīts tumši zaļiem,

gaismu atstarojošiem burtiem – RAL 6005;
25.3. norādess materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls;
25.4. fonts: Helvetica Neue Condensed vai analogs šāda stila fonts;
25.5. teksts: lielo burtu augstums 70 mm.
26. Virzienu norādes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, lai neatkarīgi no brauk -

šanas virziena būtu iespējams izlasīt objektu nosaukumus. Plāksnes izvietojamas ne zemāk
kā 2,2 m augstumā no zemes.

27. Virzienu norādes piestiprināmas speciāli izgatavotiem apaļiem metāla stabiem krā -
so tiem tumši pelēkā krāsā RAL 7016. Stabu galos paredzēt apaļus nobeiguma elementus.
Stabus izvieto ielu aizsargjoslā.

28. Objektu virzienu norādes izgatavo, izvieto un uztur Preiļu novada pašvaldība par
budžeta līdzekļiem. 

VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu
29. Par saistošo noteikumu neievērošanu ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju var saukt

pie administratīvās atbildības. 
30. Administratīvā pārkāpuma protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīga Preiļu no -

vada pašvaldības policija, pirms tam konsultējoties ar Preiļu novada būvvaldi par esošās
norādes atbilstību.

31. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu vai gadī -
jumā, ja plāksne netiek uzstādīta, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdī tā -
jam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš, divi mēneši, pārkāpuma novēr -
šanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no EUR 10,00 (desmit
eiro) līdz EUR 80,00 (astoņdesmit eiro).

32. Administratīvā pārkāpuma protokolu izskata un lēmumu pieņem Preiļu novada do -
mes administratīvā komisija.

VII. Noslēguma jautājumi
33. Preiļu novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas sistēmas sakār -

tošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts 2 (divu) gadu ilgs pārejas periods. Pēc
pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie ad-
ministratīvās atbildības par Noteikumu neievērošanu.

34. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas likuma «Par pašvaldībām» 45.panta
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja M. Plivda

1. pielikums

Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/06
«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu

un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā»

Ēku numuru norāžu paraugi 

• Plāksnes izmēri: platums 220 vai 280 mm, augstums 320 mm.
• Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls.
• Krāsa: pamatne RAL 8017 – tumši brūns, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu

atstarojošiem burtiem – RAL 9003.
• Fonts: Arial Narrow Bold.
• Teksts: 
o ielas nosaukums – lielo burtu augstums 26 mm;
o ēkas numurs – ciparu augstums 110 mm;
o privātīpašums – lielo burtu augstums 22 mm.

SAIS TO ÐIE NO TEI KU MI
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2. pielikums 

Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/06
«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu

un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā»

Nekustamo īpašumu nosaukumu norāžu paraugi

• Plāksnes izmēri: platums 420, 560, 700 vai 1100 mm, augstums 160 vai 320 mm.
• Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls.
• Krāsa: pamatne RAL 8017 – tumši brūns, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu

atstarojošiem burtiem – RAL 9003.
• Fonts: Arial Narrow Bold.
• Teksts: 
o māju nosaukums – lielo burtu augstums 70 mm;
o pagasts un novads – lielo burtu augstums 25 mm.

3. pielikums

Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/06
«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu

un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā»

Ielu nosaukumu norāžu paraugs

• Plāksnes izmēri: platums 630 mm, augstums 170 mm.
• Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
• Krāsa: pamatne RAL 6005 – tumši zaļš, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu at-

starojošiem burtiem – RAL 9003.
• Fonts: Helvetica Neue Condensed vai analogs šāda stila fonts;
• Teksts: lielo burtu augstums 60 mm;

4. pielikums

Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/06
«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu

un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā»

Objektu virzienu norāžu paraugs

• Plāksnes izmēri: platums 850 mm, augstums 200 mm.
• Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
• Krāsa: pamatne RAL 9003 – balts, teksts uz plāksnes rakstīts tumši zaļiem, gaismu at-

starojošiem burtiem – RAL 6005.
• Fonts: Helvetica Neue Condensed vai analogs šāda stila fonts;
• Teksts: lielo burtu augstums 70 mm.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.  2018/6
«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu

norāžu izvietošanu Preiļu novadā»

Izstrādāts saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.1 pantu

Domes priekšsēdētāja M. Plivda

Atklāta pludmales sezona Preiļos –
ievēro drošību un kārtību!

Maija mēnesis mūs patīkami ir pārsteidzis ar neparasti silto un saulaino laiku, kad
viss zied, iekštelpās uzturēties cenšamies pēc iespējas retāk un pievēršamies aktī vā -
kam dzīvesveidam. Šī gada karstākajā dienā 13.maijā, svinot Māmiņdienu, arī oficiāli
tika atklāta Preiļu pludmales sezona. Sadarbojoties Preiļu novada Jauniešu centram 4
un pludmales kafejnīcai «Pampūkas», pludmales teritorijā notika dažādas aktivitātes,
kas pulcēja ļoti daudz apmeklētāju. Kamēr daļa spēlēja volejbolu, baudīja «Pampūku»
gardumus, īpaši mazākā apmeklētāju daļa atklāja peldsezonu. Lai ūdensprieku
baudīšana Preiļu pludmalē nesagādātu nepatīkamus brīžus un nepārvērstos traģēdijā,
svarīgi ievērot dažus drošības noteikumus uz ūdens:

• Peldieties šim mērķim paredzētā vietā – Preiļu pludmalē tā ir netālu no pludmales
kafejnīcas «Pampūkas» un volejbola laukumiem.

• Nav ieteicams doties peldēties vienam. It īpaši tas attiecas uz bērniem. Par bērnu
drošību (arī uz ūdens) atbild viņa vecāki vai aizbildņi.

• Neesi pārgalvīgs un bravūrīgs, nepārvērtē savus spēkus! Ja iepriekš varēji aizpeldēt
tālāk, tas nenozīmē, ka šodien tas izdosies.

• Nepazīstamā vietā nedrīkst uzreiz lēkt ūdenī. Lēkt no tiltiem vai citiem paaugstinā -
jumiem ir kategoriski aizliegts, ja iepriekš neesi pārliecinājies par dziļumu un pamatni. Arī
Preiļu pludmalē ievēro drošību un nelec no tilta uzreiz – paskaties, vai tur kāds jau nepel -
das, neuzlec virsū.

• Nepeldies alkohola vai citu apreibinošu vielu reibumā.
• Nepeldies stipra vēja vai negaisa laikā, naktī.
• Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras

maiņa. Citādāk var sākties krampji vai rasties problēmas ar sirdsdarbību.
• Pirms brauc ar laivu vai katamarānu, uzvelc glābšanas vesti. Vestes ir jālieto obligāti –

tās, tāpat kā atļauju doties izbraucienā, varēs saņemt pie pludmales apsarga.
• Atrodoties uz matrača vai peldriņķa, nevajadzētu peldēt tālu no krasta. Tas var radīt

nepatīkamu sadursmi ar laivotājiem vai katamarāna braucējiem.
• Ūdenī nevajag jokoties un skaļi saukt: «Palīgā! Slīkstu!». Tāpat nevajadzētu pārlieku

trokšņot, jo tad apkārtējie nevarēs sadzirdēt, kad kāds patiešām būs nonācis nelaimē un
sauks pēc palīdzības.

• Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un zina paņē -
mi enus, kā satvert cietušo un izvilkt viņu krastā. Svarīgi atcerēties, ka Preiļu pludmalē
strādā apsargs, nevis glābējs, kura profesija paredz speciālu izglītību un darba slodzi (6 h
dienā). Preiļu pludmales apsargs, savukārt, ir atbildīgs par to, lai pludmalē būtu kārtība,
netiktu bojāts inventārs, izsniegtu glābšanas vestes un kontrolētu laivu un katamarāna iz-
mantošanu. Protams, citā laikā viņš nepārtraukti uzmana peldētājus, bet uz to neviens
nedrīkst paļauties un katram pašam (vai bērnu vecākiem) ir jābūt atbildīgam par drošību
ūdenī. Ja notikusi kāda neliela trauma, pie apsarga ir pirmās palīdzības sniegšanas
aptieciņa. Ja noticis nopietnāks nelaimes gadījums, nekavējoties jāzvana pa tālruni 112.

Atcerieties, ka pludmales sakoptība, tīrība, inventāra kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no
mums pašiem, apmeklētājiem. Atkritumus jāizmet konteineros, ballītes ar pārlieku alko -
hola lietošanu Preiļu pludmalē, kas ir publiska vieta, aizliegts rīkot. Tāpat par soliņu, tilta,
sporta inventāra un citu pludmales atribūtu bojāšanu paredzēts sods – pludmalē izvietotas
novērošanas kameras un pārkāpējus fiksēt nebūs grūti.

Informējam, ka drīzumā tāpat kā pagājušajā gadā pludmales kafejnīcā «Pampūkas» būs
pieejama bezmaksas tūrisma informācija.

Ievērosim drošību ūdenī un kārtību pludmalē, tad arī šī vasara visiem būs saulaina un
patīkamām emocijām bagāta! Tiekamies Preiļu pludmalē!

Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja
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Pieaugot interesei par Preiļu
pils atjaunošanu, apmeklētā jiem
šogad jo īpaši tiek piedāvātas
dažādas aktivitātes, kā iepazīt
Preiļu muižas kompleksu un
parku. 

Šī  gada 24. un 25. maijā Eiro-
pas Kultūras mantojuma gada ie-
tvaros Latvijas pilīs un muižās
pirmo reizi notika Atvērto durvju
dienas. Ar Atvērto durvju dienām
24. maijā sākusies arī Baltijas pi ļu
un muižu apceļošanas akcija»Ap-
meklēsim Baltijas muižas – svinē -
sim kopā!», kas veltīta Baltijas
valstu simtgadēm. Akciju organi -
zē četras Baltijas valstu piļu un
muižu asociācijas, un tajā piedalī -
sies 131 pils/muiža: 45 no Latvijas,
55 no Igaunijas un 31 no Lietuvas.
Kā vēsta rīkotājs – Latvijas piļu
un muižu asociācija,  noteikumi
paredz, ka tā notiks no 24. maija
līdz 16.septembrim, savukārt, akci -
jas noslēguma pasākums – 28. ok-
tobrī, kur arī tiks pasniegtas balvas
čaklākajiem ceļotājiem. Apceļoša -
nas akcijas mērķis aktīvajā tūrisma
sezonā ir aptvert plašu piļu un
muižu loku un parādīt to dažādī -
bu, tāpēc atvērto piļu un muižu
skaits katru dienu atšķirsies. Ap-
meklētājus aicinām pārbaudīt kat -
ra ieplānotā ceļojuma objekta pie-
ejamību izvēlētajā dienā. 

15. maijā, kas tiek atzīmēta
kā Starptautiskā ģimenes diena,
«Ģimeņu atbalsta centra «Pu-
ķuzirnis»» valdes priekšsēdētāja
Inese Matisāne parakstīja līgu -
mu ar Nodibinājumu «Viduslat-
gales pārnovadu fonds» par pro-
jekta «Adīšanas prasmju un pa-
līdzēšanas tikumu attīstīšana» īs -
tenošanu.

Laikā, kad pieaugušajiem ir
ļoti steidzīga ikdiena un vecākiem
sava uzmanība jāspēj sadalīt starp
bērniem, darbu, ikdienas rūpēm,
kā arī citiem pienākumiem un at-
pūtas brīžiem, atrast laika sprīdi
kopā būšanai nereti ir ļoti grūti.
Tomēr, lai bērni izaugtu par laimī-
giem un pašpietiekamiem pieau-
gušajiem, ir vērts ieguldīt savu
dārgo laiku kopīgās aktivitātēs.
Zinātniski pierādīts, ka bērniem
līdz 12 gadu vecumam vecāku ne-
dalīta uzmanība ir ļoti būtiska, lai
bērns izaugtu dzīvespriecīgs un

justos mīlēts. Lai stiprinātu paau -
džu saiknes un piedāvātu iespēju
vecākiem ar bērniem lietderīgi pa-
vadīt laiku, Biedrība projekta ie-
tvaros ir nolēmusi noorganizēt
divas adīšanas meistarklases, ar
mērķi noadīt zīdaiņu zeķītes Preiļu
slimnīcas Dzemdību nodaļā dzi-
mušajiem mazuļiem. 

Šī projekta aktivitāte – «Mani
pirmie zābaciņi» būs lielisks pa-
pildinājums Biedrības jau uzsāktajai
akcijai «Rūpēs par tevi!», kurā
jaunajiem vecākiem tiek dāvinātas
īpaši sarūpētas pūriņu kastes. Tāpat
vienā no meistarklasēm plānots
adīt cepures. Meistarklases, kuras
vadīs dažādu rokdarbu pra tēja,
tradicionālās adīšanas lietpratēja,
čaklo roku īpašniece Inita Vaikule,
ļaus apgūt seno amatu prasmi –
adīšanu, kas mūsdienu vecākiem
pamazām tiek piemirsta. Ekoloģis -
kā dzija un adāmadatas tiks iegā-
dātas projekta ietvaros.

Ar projekta palīdzību tiks risi-
nāta šobrīd aktuālā problēma –
lietderīga brīvā laika pavadīšana
vecākiem kopā ar bērniem. Tāpat
savu radīto darbu dāvināšana jaun-
dzimušajiem veicinās savstarpējās
palīdzēšanas tikuma – sirds siltu -
ma attīstību, kā arī aktualizēs lab-
darības nozīmīgumu mūsdienu sa-
biedrībā.

Aicinām ikvienu interesentu
sekot informācijai Biedrības mājas
lapā www.pukuzirnis.lv un pieda -
līties organizētajās meistarklasēs.

Adīšanas meistarklases tiek or-
ganizētas projekta «Adīšanas pras-
mju un palīdzēšanas tikumu attīs-
tīšana» ietvaros. Projekta kopējais
budžets ir 610,50 EUR, no kuriem
549,50 EUR ir granta finansējums
no Viduslatgales pārnovadu fonda. 

Anita Gāga,
biedrības «Ģimeņu 

atbalsta centrs «Puķuzirnis»»
valdes locekle

Preiļu muižas komplekss un parks
tiek popularizēts Baltijas mērogā

Arvien vairāk iedzīvotāju izmanto
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

par valsts budžeta līdzekļiem
Jau vairākus gadus Preiļu novada Labklājības pārvalde koor di -

nē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma par valsts budžeta līdzekļiem
piešķiršanu – personas novērtēšanu un dokumentu noformēšanu
veic Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos
Irēna Stašulāne.

Ja sākotnēji pakalpojumu pārsvarā pieprasīja Černobiļas AES seku
likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās per -
sonas un  politiski represētās personas, tad pēdējos gados arvien aktī -
vāk iesaistās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā ve -
cumā un pēc darbspējas vecuma, kuras strādā. Ja 2015./2016. gadā
personu ar funkcionāliem traucējumiem, kas pieprasīja pakalpojumu
bija 26–29 gada laikā, tad 2017.gadā to skaits pieauga līdz 47 personām.
Labklājības pārvaldē visbiežāk pēc pakalpojuma vēršas darbspējīgie
40–60 gadu vecumā, kuriem konstatētas skeleta, muskuļu un saistaudu
slimības ar kustību un balsta orgānu funkciju traucējumiem. Tāpat
sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieejams arī nodarbinātām perso -
nām ar prognozējamo invaliditāti darbspējas un pēc darbspējas vecuma. 

Lai saņemtu pakalpojumu, personai sākotnēji jāvēršas pie sava
ģimenes vai ārstējošā ārsta, lai saņemtu atzinumu, kurš tālāk kopā ar
rakstisku iesniegumu jāiesniedz Labklājības pārvaldē. Pēc dokumentu
saņemšanas, darbinieks novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar
mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi –
kādas darbības cilvēks pats spēj veikt saistībā ar ēšanu, pārvietošanos,
apģērbšanos, rūpēm par izskatu u.tml. Pēc novērtēšanas tiek noteikta
sociālās rehabilitācijas laikā risināmā sociālās funkcionēšanas problēma
un sastādīts novērtējuma protokols. Ja tiek konstatēta personas at -
bilstība pakalpojuma saņemšanai, desmit darba dienu laikā Labklājības
pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, kuru tālāk
nosūta gan Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, gan klientam. Mē neša
laikā tiek saņemta atbilde par uzņemšanu rindā. Kā informē I.Stašulāne,
paiet vismaz divi gadi, līdz pienāk rinda rehabilitācijas saņemšanai, par
ko mēnesi iepriekš klients tiek informēts. Tāpēc aicinām iedzīvotājus,
kuri līdz šim vilcinājušies vai kautrējušies vērsties pēc palīdzības darb -
spēju atjaunošanai, nekavēties un vērsties pie ģimenes ārsta, lai uzsāktu
dokumentu kārtošanu rehabilitācijas saņemšanai. Laika gaitā izveidojusies
laba sadarbība ar ģimenes ārstiem, kuri ir informēti par iesniedzamajiem
dokumentiem. 

Atsauksmes no cilvēkiem, kuri rehabilitāciju jau saņēmuši, ir ļoti
pozitīvas – pakalpojumā iekļautas gan dažādu speciālistu konsultācijas,
fizioterapijas nodarbības, ārstnieciskā baseina izmantošana, fizikālās te -
rapijas procedūras, masāža u.c. pasākumi atkarībā no funkcionālo trau -
cējumu smaguma pakāpes. Uzturēšanās rehabilitācijas iestādē Jūrmalā,
Dubultu prospektā, un trīsreizēja ēdināšana visa rehabilitācijas kursa
garumā – 21 dienu, ja rehabilitāciju saņem pirmreizēji,  ir iekļauta pa-
kalpojumā. Turklāt rehabilitācijas saņemšanas laikā Sociālās integrācijas
valsts aģentūra izsniedz darbnespējas lapu.

Visa informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un nosacījumiem
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai par valsts budžeta
līdzekļiem pieejama, sazinoties ar Labklājības pārvaldes direktora
vietnieku sociālajos jautājumos Irēnu Stašulāni.

Anita Gāga, Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Preiļu muižas komplekss un parks, kā šī gada jaunais asociācijas
biedrs, arī tiek pārstāvēts akcijā (ceļotājiem informācija jāmeklē zem
nosaukuma «Preiļu pils»). Apmeklētājiem tiks piedāvātas TIC un Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītas ekskursijas pa parku,
dziedājums kapelā, lielformāta šaha spēle, muzeja ekspozīcijas un citas
aktivitātes, par kurām tiks sagatavota informācija pirms to rīkošanas.
Šīs aktivitātes tāpat kā citu dalībnieku – piļu un muižu piedāvātās
notiks ar vai bez pieteikšanās, saskaņā ar iestāžu apstiprināto cenrādi
(muzeja apmeklējums, ekskursijas un dziedājums, piemēram) vai bez
maksas, sekojiet informācijai www.visitbalticmanors.com un Preiļu
novada mājaslapā. Apceļotāja kartes varēs saņemt Preiļu novada TIC,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā un Preiļu kapelā.

Novada iedzīvotājus un viesus aicinām iepazīt Preiļu pilsētas un
Preiļu muižas kompleksa un parka vēsturi, kā arī apceļot kaimiņvalstis
šīs akcijas ietvaros.

Iveta Šņepste

Informācija par atvērtajām muižām, darba laikiem un pasākumiem
maija beigās būs pieejama  interneta vietnē www.visitbalticmanors.com

«Puķuzirnis» sāks īstenot projektu «Adīšanas prasmju
un palīdzēšanas tikumu attīstīšana»

Visiem, kuri jūtas jauni!
2. jūnijā plkst. 20.00 Preiļu parka pludmalē Muzikāls vakars 

ar Agnesi Rakovsku un pludmales ballīte.

Pabeigti būvdarbi gājēju ietves virsmas atjaunošanai Liepu ielā
no mājas nr. 24 līdz mājai nr. 30, Preiļos. Būvdarbu rezultātā no -
ņemts vecais asfalta segums, izveidota jauna pamatne, uzliktas be -
tona apmales un jauns bruģakmens.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels pastās -
tīja, ka būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu veica SIA «Averita». Ko -
pē jās celtniecības darbu izmaksas ar PVN sastādīja 9520,28 eiro. Lī -
dzekļi būvdarbiem tika piešķirti no pašvaldības budžeta.

Gājēju ietve pretī daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām nr. 24 – 
nr. 30, Liepu ielā, daudzu gadu garumā bija nolietojusies, grūtības sa -
gādāja pārvietošanās pa to, sevišķi lielas neērtības ikdienā bija gados
vecākiem cilvēkiem, kā arī pārvietojoties ar bērnu ratiņiem.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunu izskatu ieguvusi gājēju
ietve Liepu ielā
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Preiļu novada VÇSTIS
SPORTS

Preilieši gūst panākumus džudo turnīros

21. aprīlī Rēzeknē notika džudo kluba «Dinamo LAT»
organizēts IX starptautiskais «Dinamo džudo talantu kauss
2018», kas pulcēja 332 dalībniekus no četrām valstīm –
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas. Sacensībās
augsto 2. vietu savā vecuma un svara kategorijā izcīnīja Iļja
Volkovs un Arturs Valters, 3. vietā ierindojās Ričards
Smans un Markuss Bartulis, 5. vieta – Dāvidam Verzem un
Iļjam Lavrenovam.

5. un 6. maijā Preiļu džudisti piedalījās VII starptautiskajā
kyodai džudo turnīrā Rīgā – vērienīgākajā bērnu un jau -
niešu džudo turnīrā Baltijas valstīs. Turnīrs pulcēja aptuveni
1200 sportistus no 15 valstīm. Savā vecuma grupā sīvā kon-
kurencē preilietis Roberts Gžibovskis (attēlā) tika nepārspēts
un mājās pārbrauca ar zelta medaļu, savukārt Iļja Volkovs
un Arturs Valters savās vecuma grupās izcīnīja augstās otrās
vietas. Turnīrā piedalījās augsta līmeņa sportisti no Austrijas,
Baltkrievijas, Beļģijas, Bosnijas un Hercegovinas, Grieķijas,
Igaunijas, Izraēlas, Kirgīzijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas,
Somijas, Ukrainas, Vācijas, vairākus Krievijas klubus pār -
stāvēja valsts izlases līmeņa kadeti. 

Preiļu džudo klubs «Jaunība LV» aicina pieteikties bēr -
nus un jauniešus, kuri vēlas trenēties džudo un attīstīt sevi.
Interesenti tiek aicināti griezties pie džudo kluba trenera
Alekseja Sapegina personīgi vai zvanīt pa tālr. 26546518.

Preilieši startē Latvijas komandu 
čempionātā galda tenisā 

12. – 13. maijā Rīgā noslēdzās Latvijas Republikas
2017. – 2018. gada sezonas komandu čempionāts galda
tenisā. Piekto gadu čempionāta spēles tiek izspēlētas četrās
kārtās dažādās Latvijas pilsētās, šogad tenisisti sabraukumus
aizvadīja Kuldīgā, Aizkrauklē, Alojā un Rīgā. Sacensības
norisinājās divos apļos, sešās līgās vīriešiem (augstākā
vīrieši, 1., 2., 3. līga, 1. un 2. Tautas līga) un vienā sievietēm
(augstākā sievietes). 

Preiļu novada galda tenisa menedžeris un čempionāta
dalībnieks Voldemārs Limans pastāstīja, ka starp valsts la-
bākajiem galda spēles lietpratējiem čempionātā savus
spēkus veiksmīgi pārbaudīja arī Preiļu novada sportisti. 

Komanda «Preiļi 1» pēc aizvadītiem diviem apļiem pār-
liecinoši ierindojās labāko virsotnē, tad pusfinālā uzvarēja
Dobeli ar rezultātu 4:2, finālā pārspēja Kuldīgu ar rezultātu
4:1 un pēc playoff čempionātā izcīnīja godalgoto 1. vietu 
2. līgā. Komandas sastāvā spēlēja jaunie Preiļu galda te -
nisisti – Ainārs Mūrnieks, Deniss Vasiļjevs, Aleksandrs Pa-
homovs un Raimonds Mūrnieks. 

Komanda «Preiļi 2» čempionātā startēja 1. Tautas līgā,
izcīnot 5. vietu. Komandā spēlēja – Voldemārs Limans,
Viktors Martinovs un Kristaps Limanis. 

Sieviešu konkurencē ar pirmo numuru komandā «Lat -
gale» startēja preiliete Diāna Afanasjeva. Jaunietes, kas pār-
stāvēja Preiļus, Jēkabpili un Rēzeknes novadu, sīvā cīņā par
bronzu zaudēja pieredzējušām spēlētājām no Jūrmalas.

Preiļos noskaidroti Latgales atklātā individuālā
čempionāta  galda tenisā uzvarētāji

29. aprīlī noslēdzies šī gada Latgales atklātais indivi -
duā lais čempionāts galda tenisā. Preiļu novada galda tenisa
menedžeris Voldemārs Limans pastāstīja, ka tradicionāli
čempionāts norisinās trijās kārtās, tenisistiem ikreiz tieko -

ties Preiļos. Šogad čempionāts pulcēja 50 sportistus no
Preiļiem, Daugavpils, Rēzeknes, Līvāniem, Krāslavas, Jē-
kabpils, Aglonas, Aiviekstes, Rīgas. Ikgadēji uz čempionātu
ierodas tenisisti no Lietuvas, šogad teritorijas mērogs ir
audzis, un sacensības kuplināja jauni tenisisti no Paņeve -
žiem (Lietuvā).

Noslēdzošajā trešajā kārtā tika nosaukti un godināti tur -
nīra veiksmīgākie sportisti. Kopvērtējumā pirmo vietu iz -
cīnīja lietuvietis Osvaldas Juodelis, augsto otro vietu ieguva
preilietis Ainārs Mūrnieks, bronzas kausa īpašnieks – Val-
demaras Lapinskas (Lietuva). 

Latgales čempiona tituli tika izcīnīti arī trīs veterānu
grupās. Kopvērtējumā grupā 40 un vecāki – 1. vietā ierin -
dojās Arūnas Petruškevičius (Lietuva), otrajā pozīcijā Juris
Zeltiņš (Rēzeknes novads), trešais labākais – mājinieks
Egīls Stikāns. Grupā 50 + Jurijs Šmagra (Daugavpils) ierin -
dojās kā labākais, uzreiz pēc viņa jēkabpilietis Aivars
Kokins un trešajā pozīcijā Vitālijs Skribiņš no Daugavpils.
Grupā 60 un vecāki par labāko tika saukts rēzeknietis
Andrejs Rešetņikovs, aiz viņa attiecīgi Pāvels Koņuhovs
(Līvāni) un Jevgēnijs Gorjačko (Aglona).

Sieviešu konkurencē par labāko tika apbalvota lietuviete
Almina Saibutyte, aiz viņas Sniegena Lapinske (Lietuva) un
augsti godalgotā trešā vieta – daugavpilietei Verai Gurtajutei.

Preiļu skrējēju aktivitātes

4. maijā uz skrējienu «Rāzna – Mokūņkolns» devās sep -
tiņi Preiļu skrējēji. Starts 3.5 km distancē tika dots Lipuš -
kos, bet finišēja skrējēji Mākoņkalna augšā. Nopietns bija
arī balvu klāsts – uzvarētāji savās vecuma grupās savā īpa -
šumā ieguva māla podu pildītu ar Euro 70, – monētām. Vēl
lielāks bija prieks par to, ka trīs tādi podi nonāca preilēniešu
īpašumā. 2002. g. dz. un jaunāki grupā mei te nēm uzvara
Unai Kraupšai, bet puišiem šajā grupā 2. vie tu un balvu
savā īpašumā iegūst Raivis Žihars. 1983. – 2001. g. dz. gru -
pā mūsējiem dubultuzvara – puišiem uz goda pjedestāla
augstākā pakāpiena Rainers Trubačs, bet dāmām Ilze Bor -
bale. 1982.g.dz. un vecāki grupā divas otrās vietas – vīru
kon kurencē Pēterim Trubačam, kurš piekāpās krietni jau -
nākam konkurentam un uzvarētājam absolūtajā vērtējumā –
Andrejam Jesko (preilēniešu sporta aprindās pazīstamai
personai), bet dāmām Natālijai Krupinai.

Bez iespējām uz kādu dienu atpūtai 5. maijā šie paši
skrējēji, kuriem piebiedrojās pārējie Preiļu novada BJSS
skrējēji vidējās un garajās distancēs devās uz Ogres Zila -
jiem kalniem, kur notika taku skriešanas seriāla «Stirnu
buks – 2018» 2. posma sacensības, kur skolu čempionāta
ietvaros tiek izcīnītas arī Latvijas čempionāta medaļas taku
skriešanā. Gribas piebilst, ka kopā Lūšu, Stirnu buku, Zaķu,
Vāveru un skolu čempionāta dalībnieku skaits tuvojās teju
četriem tūkstošiem dalībnieku. Neskatoties uz lielo kon -
kurenci, preilēnieši pamanījās tikt uz goda pjedestāla. Tā
U16V grupā uzvaras laurus plūca Markuss Kurašovs, bet
U20V grupā divi mūsējie uz goda pjedestāla: 2. vieta Rai -
neram Trubačam, bet 3.vieta Mārcim Adamovičam. U18S
grupā uz goda pjedestāla kāpj arī Ilze Borbale. Savās ve -
cuma grupās tā teikt olimpiskajā sešniekā izdodas «ie -
sprauk ties» arī Edijam Valainim un Unai Kraupšai. Arī pā -
rē jiem sporta skolas audzēkņiem augstas vietas, kas nodro -
šina otro vietu ātrāko sporta klubu grupā.

Skriešanas cienītāji – veterāni Aivars Žugris un Leonīds
Valdonis 5. maijā piedalījās 45. Vandras maratonā. Kaut arī
skrējēju pulks nebija tik kupls kā ierasts vērot «Skrien Lat -
vija» posmos, bija iespēja vērot, cik profesionāli igauņi
pieiet sacensību organizācijai. Dalībniekiem tika piedāvātas
8 km, 16 km, pusmaratona un maratona distances. Finišā
dalībniekus gaidīja plašs relaksācijas iespēju klāsts. Savu šī
gada rezultātu pusmaratona distancē par septiņām minū -
tēm uzlaboja Aivars Žugris, neskatoties, ka iepriekšējās
dienās aiz muguras skrējiens pa Ludzas ielām 1. maijā un
starts 5 km distancē 4.maijā Krāslavā un 2. vieta V40 +
grupā. Sacen sības kuplināja arī Sankt-Pēterburgas un citi
Latvijas skrējēji.

Tradicionālajā Aizkraukles pusmaratonā ar 5 km sate-
lītskrējienu dalību ņēma Krupinu ģimene. Uz goda pjedestāla
augstākā pakāpiena šoreiz kāpa preilēniete Natālija Krupina,
kura nopietni skriešanai sāka pievērsties pagājušajā gadā un
kuras meitenīgo stāvu skrienošu pilsētas ielās garajos zie -
mas mēnešos būs pamanījuši daudzi preilieši. 

Copes diena Preiļu novada bērniem 
Voldemāra dīķos

28. aprīlī Ķegumā, Voldemāra dīķos, norisinājās biedrī -
bas «Sporta makšķerēšanai» organizētais pasākums Preiļu
novada bērniem. Pasākuma idejas autors un viens no orga-
nizētājiem Elgasts Dimants dalījās iespaidos par Copes die -
nas norisi.

Jau no agra rīta biedrības vīri un viņu atbalstītāji pie
Voldemāra dīķiem gaidīja bērnus, lai ierādītu pirmās iema -
ņas un dalītos savās zināšanās foreļu makšķerēšanā ar jauno
paaudzi. Piecpadsmit labākie Latvijas sporta makšķerēša -
nas meistari spiningošanā saulaino pavasara dienu bija
atvēlējuši 23 Preiļu novada bērniem, kuri  vispirms uz klau -
sīja meistaru instruktāžu.

Tā kā makšķerēšanas aprīkojums jau bija sagatavots,
bērni ātri ķērās pie darba. Rezultāti bija lieliski. Kaut gan
visas noķertās zivis tika palaistas brīvībā, uzvarētājs varēja
būt lepns par noķertajām sešām forelēm, tāpat arī visi pā -
rējie bērni tika katrs pie sava loma.

Pasākums norisinājās īsti sportiskā stilā, jo veiksmīgāka -
jiem tika pasniegti uzvarētāju kausi, kas īpaši iepriecināja
bērnus un deva lielu gandarījumu par viņu varēšanu. Visi
dalībnieki saņēma biedrības «Sporta makšķerēšanai» sarū -
pētās pasākuma piemiņas medaļas un šokolādes, kā arī SIA
«Salmo» dāvaniņas – speciāli veidotos t-kreklus. Biedrība
«Sporta makšķerēšanai» visiem dalībniekiem bija sarūpē -
jusi pusdienas.

Copes diena Preiļu novada jaunajai paaudzei sniedza
lielu gandarījumu, tāpēc visi dalībnieki kopā ar viņu vecā -
kiem pateicas pasākuma organizētājiem un atbalstītājiem:
Elgastam Dimantam, biedrībai «Sporta makšķerēšanai»,
Andrim Miezim, Gintam un Evijai Zeiļām, Uģim Circenim,
Kristiānam Godiņam, Preiļu novada domei par iedalīto
transportu, Voldemāra dīķu saimniekam, eBoat.lv un ik -
vienam, kurš palīdzēja Preiļu bērniem izbaudīt šo iespaidīgo
notikumu. Paldies Preiļu novada Labklājības pārvaldei un
tās vadītājam Laurim Pastaram par sadarbību!

Biedrības «Sporta makšķerēšanai» pārstāvji atzīst, ka
šis bija pirmais šāda veida pasākums dīķos, kad lielie mak-
šķernieki cītīgi mācīja mazos copmaņus. Pieredzējušo spor -
tistu mērķis bija rosināt bērnus pievērsties makšķerēšanai
kā patīkamam aktīvās atpūtas veidam, kas kādam nākotnē
varētu kļūt par īstu sportu.

Noslēdzās Latvijas jaunatnes
čempionāts volejbolā

No 28. līdz 29. aprīlim Jelgavā notika finālsacensības
U13 grupas meitenēm (2005. dz. g. un jaunākas). Preiļu
novada BJSS meitenes spēlēja par 9.–16. vietu. Finālspēlēs
nospēlējot ar Gulbenes novada BJSS un Zvejniekciema
vsk./Ādažu BJSS komandām 2:2, pēc mazajiem punktiem
kopvērtējumā ierindojās 12. vietā.

30. aprīlī un 1. maijā Daugavpilī notika finālsacensības
U12 grupas meitenēm (2006. dz. g. un jaunākas). Preiļu
novada BJSS meitenes arī šajā grupā spēlēja par 9.–16.
vietu. Finālspēlēs vinnējot Talsu NSS un Kuldīgas NSS/
Skrundas komandas ar rezultātu 3:2, kopvērtējumā ierindo-
jās 13. vietā.

5. un 6. maijā Tukumā notika finālspēles U-14 grupas
meitenēm (2004.dz.gads un jaunākas). Šajā grupā Preiļu
novada BJSS meitenes spēlēja par 7.–12. vietu. Zaudējot
Tukuma sporta skolai, Limbažu un Salacgrīvas NSS, Lie -
pājas RSS ar rezultātu 2:0, MVS/Jūrmalas sporta skolai –
2:1 un vinnējot Rīgas VSII komandu ar rezultātu 2:1, ko -
manda kopvērtējumā ierindojās 11. vietā.

Informāciju sagatavoja Jolanta Upeniece, Leonīds Val -
donis, Inta Rumaka un Maija Paegle



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. 
Laikraksts internetā: www.preili.lv

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

v 2. jūnijā Pelēču KN Pelēču pagasta svētki
«Ar dzimtās zemes lakstīgalas dziesmu sirdī»: 

• plkst. 6.00–9.00 Individuālās makšķernieku
sacensības uz Pelēču ūdensdzirnavu dīķa,

• plkst.11.00 – Bērnu svētki,
• plkst.13.00 – Erudīcijas spēle komandām – ko-

mandā 3 dalībnieki,
• no plkst. 12.00 – 16.00 darbosies piepūšamās

atrakcijas bērniem,
• plkst.18.30 – Svētku zupa,
• plkst.19.00 – Svētku koncerts, estrādes atklāšana.
Piedalās Pelēču pagasta pašdarbības kolektīvi

un Īpašie viesi – dziedošās dāmas no grupas  «Dāmu
pops». Svētku vakara izskaņā līdz pat rīta ausmai
dejosim kopā ar grupu «Nakts ekspresis».

Visas aktivitātes par brīvu.
v 2. jūnijā plkst. 20.00 Preiļu parka pludmalē

Muzikāls vakars ar pludmales ballīti. Ieeja – brīva
v 8. jūnijā plkst. 19.00 Preiļu KN Lielvārdes

senioru teātra «PAŠI» viesizrāde – Aiva Birbele
«KAPUSVĒTKU PK» /ironisks stāsts par latvieti
kapos ar detektīva elementiem/. Ieeja – brīva

v 9. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vi-
dusskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

v 10. jūnijā Preiļu KN Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas 12. klašu izlaiduma svinīgs sarīkojums

v 14. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN DAIGA KA -
ŽOCIŅA KRISTĪNES ŽELVES filmā «Mērijas 
ceļojums» (bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši).
Ieeja – brīva

v 15. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 1.pa-
matskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

v 16. jūnijā plkst.14.00 Pelēču KN Pelēču  pa-
matskolas 9. klases izlaiduma svinīgs sarīkojums

v 16. jūnijā plkst.15.00 Preiļu KN Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas 9. klašu izlaiduma svinīgs
sarīkojums

v 17. jūnijā plkst.14.00 Preiļu KN BĒRNĪBAS
SVĒTKI «Visi kopā!». Pieteikšanās līdz 5. jūnijam.
Sīkāka informācija pa tālr. 65322200 vai 29235318.

v 22. jūnijā plkst. 10.00 – 14.00 Zāļu dienas
tir gus Preiļos

v 23. jūnijā Preiļu parka estrādē aicinām Līgo
svētkus svinēt kopā:

• plkst. 20.00 – teatrāli – muzikāls uzvedums ar
lus tīgiem dančiem «Nerātnā līgošana». Nerātnie lī -
go tāji: Preiļu  amatierteātris, folkloras kopas, tautas
deju kolektīvi,

• plkst. 22.00 – Jāņuguns iedegšana un lustīga
danču nakts ar mūzikas grupu «Miggla»,

• plkst. 00.00 – Jāņu godināšana, papardes zieda
uzziedināšana un citas nerātnības. Ieeja – brīva

v 24. jūnijā plkst. 13.00 Jasmuižas parka estrā -
dē (Aizkalnes pagasts) Baltinavas pagasta dramatiskais
kolektīvs «Palādas» – DANSKOVĪTE «ONTONS I
ANNE» – komedija «LAUKU KŪRORTS PIĻSĀT -
NĪKIM». Kai vyslobōk pōrlaist vosorys atvaļinōjumu
i tautiskai nūleigōt Jōņa dīnu? Saprūtams, ka pi do -
bys! Tur tik ir rikteigo gaisūtne: svaigs gaiss, da bei -
gi produkti, dabeigs klusums i dabeiga pļova:

• Jōņu vainaga izsūļe,
• īspieja pōrbaudeit – ōtrumu, prōta osumu, iz-

veiceibu, sacenseibys gōru i veļ precizitāti,
• byus ols, byus sīrs, byus jūki i smīkli.
Īīšonys moksa – EUR 3, ka ļeits, tod izrode nū -

tiks Aizkalnis TN.
v 24. jūnijā plkst. 17.00 Saunas TN atpūtas lau -

kumā Baltinavas teātra izrāde DANSKOVĪTE «ON-
TONS I ANNE» – komedija «Lauku kūrorts pilsāt-
nīkim». Ieeja – EUR 3

v 30. jūnijā plkst. 14.00 Saunas TN atpūtas lau -
kumā Bērnības svētki

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 jūnijā

Jumta segumi no RUUKKI –
par pazeminātām cenām!

JUMIķA PAKALPOJUMI. KOKMATERIĀLI JUMTAM.
Jumta mērīšana, tāmes sastādīšana bez maksas.

Tālr. +371 289 82 188, e-pasts: s28982188@gmail.com
IK Zamišļajevs Sergejs

No 5. līdz 11. maijam Pelēču
pamatskolas projekta darba gru-
pa viesojās Norvēģijā pie projekta
partneriem Rozendāles pamat-
skolā, kura atrodas nepilnu divu
stundu braucienā ar prāmi no
Bergenas. Skolā mācās 80 skolēni,
strādā 11 skolotāji un 4 skolotāju
palīgi. Skola atrodas ļoti skaistā
vietā – kalnu ielejā blakus fjordam.

Pirmajā dienā katra no dalīb-
skolām prezentēja savu valsti. Pre-
zentācijā vajadzēja stāstīt un saga-
tavot jautājumus klausītājiem par
Latviju, kā arī izveidot nelielu iz-

stādi, kurā mēs prezentējām Preiļu
sieru, Latvijas maizi, konfektes,
latviešu tautas tērpus un grāmatas
par Latvijas dabu. Mūs patīkami
pārsteidza tas, ka tieši mūsu ekspo -
zīcija bija ievietota novada dienas
avīzē «Grenda». Pēcpusdienā nor-
vēģu skolēni jauktās komandās ko -
pā ar mums – ciemiņiem – veica da -
žādas veiklības stafetes un asprātī -
bas uzdevumus. Draudzīgā gaisot -
nē bērni apmainījās ar pašu rokām
gatavotiem suvenīriem.

Tikšanās bija ļoti interesanta,
pārdomāta, mēs tikām uzņemti ļoti

viesmīlīgi un guvām neatkārtoja -
mu pieredzi. Mums tika dota iespē -
ja apmeklēt un arī pašiem darboties
mācību stundās: piedalījāmies ma-
temātikas stundā, kura notika angļu
valodā, mūzikas stundā un dažā -
dās sporta aktivitātēs. Visās nodar -
bībās pielietojām angļu valodas zi -
nāšanas. Iemācījāmies daudz jaunu
spēļu brīvā laika pavadīšanai, jo sa-
pratām, ka norvēģu bērni daudz spē -
lējas. Jaunās spēles esam nolēmuši
iemācīt saviem skolas biedriem.
Savukārt viena no tikšanās dienām
bija veltīta vikingu spēlēm, devāmies
3 km garā pārgājienā kalnos, kur
kopā ar skolēniem bija arī vecāki.
Neaizmirstamas bija arī volejbola
un putbola sacensības (putbols –
golfa un futbola apvienojums).

Mūs iepriecināja Norvēģijas
skaistā daba, cilvēku viesmīlība, jo
dzīvojām ģimenēs, un ar pateicību
atceramies viesmīlīgo saimnieku.
Rīta un vakara sarunās mēs daudz
uzzinājām par Norvēģiju – cilvēku
ikdienas dzīvi, tradīcijām. Mācī -
jāmies būt aktīvi, pozitīvi un pat-
stāvīgi.

Jolanta Macenko,
projekta vadītāja

Erasmus+programmas projekta «Ar saulaino
pusi uz augšu» noslēdzošā tikšanās Norvēģijā 

Kapusvētki Preiļu novada 
kapsētās 2018. gadā

Raiņa muzejs «Jasmuiža» šogad rīkoja vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu
MANA LATVIA RAIŅA DZEJĀ. 

Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās vai
vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam
Raiņa dzejolim uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot
savu Latviju, kuru konkursa dalībnieks pamana un
vēlas atveidot, lasot Raiņa dzeju. Konkursā varēja
piedalīties bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem.

Šogad tika iesūtīts rekordliels darbu skaits. Tie bija
dažādās tehnikās zīmēti un veidoti 437 darbi. Kon -
kursā piedalījās bērni no izglītības iestādēm visā Lat -
vijā. Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija māksli -
niece Vija Stupāne, Raiņa un Aspazijas muzeja va -
dītājas vietniece Solvita Brūvere un vizuālās mākslas

skolotāji Marianna Abricka un Kazimirs Anspaks.
Žūrija piešķīra pirmās trīs vietas divās vecuma

grupās, kā arī 25 Atzinības rakstus un 1 specbalvu.
Konkursa godalgotie darbi eksponēti izstādē «Mana
Latvija Raiņa dzejā», kura no 2. maija līdz 31. ok -
tobrim skatāma Raiņa muzejā Jasmuiža. 

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā! Apsvei -
cam visus konkursa laureātus! Paldies konkursa bal -
vu sponsoriem: Memoriālo muzeju apvienībai, Ap-
gādam Zvaigzne ABC, Dailes teātrim, keramiķiem
Raivo Andersonam, Viktoram Ušpelim un Edvīnam
Vincevičam!

Solvita Brūvere,
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece

Noslēdzies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu
konkurss «Mana Latvija Raiņa dzejā»

Preiļu novada domes pārstāvji
pieredzes apmaiņas braucienā

iepazīst Zemgali
Latgales plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas

braucienā uz Jelgavu, Jelgavas novadu un Dobeles novadu pieda lī -
jās vairāku pašvaldību – arī Preiļu novada pārstāvji. Domes priekš -
sēdētājas vietnieks Juris Želvis un Tūrisma informācijas centra va dī -
tāja Iveta Šņepste kopā ar pārējiem iepazinās ar Zemgales reģiona
pieredzi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošanā, ar tūrisma
veicināšanas pasākumiem un apmeklēja vairākus uzņēmējus.

Brauciena dalībnieki iepazinās ar Jelgavas novada pašvaldības iz-
pilddirektore Līgas Lonertes prezentāciju par Jelgavas novada paš val -
dības atbalstu uzņēmējdarbībai, apmeklēja LLU Tehnoloģiju un zinā -
šanu pārneses nodaļu, kā arī vairākus novada uzņēmējus to uzņēmēj -
darbības norises vietās.

Tika iepazīts vietējo mājražotāju un amatnieku veikala «Pārtikas
amatnieku sēta» izveides process un attīstības gaita, SIA «Viesu līči»
iepazīstināja ar uzņēmēja pieredzi sadarbībā ar pašvaldību, tika ap -
meklē ta SIA «Zekants» ražotne (ražo kraukšķīgus čipsus no cūku
pupām), Mālkalnu ģimenes Z/s «Blūdži» (saimniecībā ražo 32 veidu
sie rus, ogu un dārzeņu pārstrāde).

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra
pārstāvji dalījās savā pieredzē par dažādām uzņēmējdarbības atbalsta
iniciatīvām. 

Brauciena noslēgumā Jelgavā tika apmeklēts Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs, kas jau ilgus gadus veiksmīgi sadarbojas
ar Zemgales reģiona pašvaldībām un uzņēmējiem, kā arī organizē
dažādus seminārus un kursus ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņē-
mējam.

Iveta Šņepste


