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Būvdarbi Preiļu pilī
Visu augusta mēnesi Preiļu pilī notika pils atjau -

nošanas būvdarbi, tie turpināsies arī rudens un ziemas
mēnešos un visu nākamo 2019. gadu. 

Pateicoties ERAF programmas projekta Nr. 5.5.1.0/
17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīs tīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus» atbalstam, Preiļu pils 2. kārtas būvdarbi
norisināsies 17 mēnešus – līdz 2019. gada decembrim. 

Šajā laika posmā paredzēts izgatavot un uzstādīt pils
ēkas logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un
veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Kā
arī paredzēta pils jumta siltināšana, mikrobioloģisko ana -
līžu veikšana un citi specifiskie darbi. Tādējādi, saglabājot
kultūras pieminekļa autentiskumu un veidojot jaunus pa-
kalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji
paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pie -
vilcību. 

Būvdarbus iepirkumu konkursa kārtībā veic SIA «Prei -
ļu celtnieks» par kopējo summu 418658.08 eiro. 

Būvdarbu veicējs pašvaldības pārstāvjus (projekta va -
dītāju, koordinatoru, domes arhitekti, Tehniskās daļas spe-
ciālistus u.c.), būvuzraugu J. Rapšu (SIA «RANGE») un
autoruzraugu arhitekti M. Mihailovu (SIA «Arhitektoniskās
izpētes grupa») jau ir iepazīstinājis ar izgatavoto pils loga
paraugu jeb demo versiju. Atbilstību prasībām, nianses un
dažādus būvdarbu specifikas jautājumus regulāri uzrauga,
koordinē un risina minētie pārstāvji, jo pats objekts –
Preiļu pils – ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.
Šobrīd veicamie būvdarbi noris saskaņā ar būvdarbu grafiku.

Visa projekta «Rīteiropas vērtības» vadošais partneris
ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sa-
darbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas
novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada do -
me un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta
mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas

mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un de vu -
mu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stipri -
nāšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspē -
jīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā
tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 599 872
eiro, no kuriem 425 000 eiro ERAF finansējums, 18 750
valsts budžeta dotācija, 56 250 pašvaldības līdzfinansē -
jums, 99 872 eiro publiskās neattiecināmās izmaksas. Ko -
pējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfi-
nansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš –
2019. gada 31. decembris.

S. Čingule-Vinogradova, projekta koordinatore

Aicinām pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Preiļu novada

domes Atzinības rakstiem
Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus, iestādes un or-

ganizācijas iesniegt priekšlikumus Preiļu novada iedzīvotāju
apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstiem Latvijas
Republikas proklamēšanas 100. dzimšanas dienā.  

Atbilstoši noteikumiem iesniegumus ar ierosinājumiem
apbalvošanai Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā var iesniegt līdz 12. oktobrim. Apbalvo -
šanai ar pašvaldības Atzinības rakstu var ieteikt gan fiziskas,
gan juridiskas personas, gan kolektīvus, kuriem ir ilggadēji
no pelni Preiļu novada attīstībā vai kuri ar savu darbu vai sabie -
driskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē. 

Iesniegumā jānorāda: 
• apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uz-

vārds, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodar-
bošanās, nopelnu apraksts, tālrunis,

• apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, nopelnu apraksts,
vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,

• apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva
vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis, vispusīgs nopelnu ap-
raksts.

Iesniegtos ierosinājumus deputāti izskatīs domes sēdē,
lemjot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi. Apbalvojumi
iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamē -
šanas dienas pasākumā Preiļos 18. novembrī. 

Iesnieguma veidlapas pieejamas Preiļu novada domes
apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai
www.preili.lv. Ar Preiļu novada domes noteikumiem «Par
Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kār -
tību» var iepazīties www.preili.lv sadaļā «Domes noteikumi». 

Novērtēsim labi padarītu darbu!
Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preilietis Jānis Plivda iegūst Jāzepa Pīgožņa balvu ainavu glezniecībā

Svinīgajā pasākumā piedalījās un klāte-
sošos uzrunāja Preiļu no vada domes priekš-
sēdētāja Maruta Plivda, Rīgas domes Izglī -
tības, kultūras un sporta komitejas priekšsē-
dētāja Eiženija Aldermane, Rīgas Sv. Pētera
baznīcas pārvaldes direktora vietniece Una
Jansone un kinorežisors, Preiļu novada
Goda pilsonis Jānis Streičs. Ar gandarījumu
katrs no runātājiem atzīmēja šī apjomīgā un
kultūrvēsturiskā notikuma nozīmi visas Lat-
vijas mērogā. 

Pasākumu vadīja Preiļu Kultūras centra

vadītājs Guntis Skrimblis, ceremoniju emo-
cionāli bagātināja Preiļu novada Saunas pa-
gasta folkloras kopa «Golūda», savus ap-
sveikumus klātesošajiem veltīja mūzikas
grupa «Imanta Dimanta un draugi». 

Svinīgā ceremonija bija noslēgums arī
4. Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktajam profe-
sionālo mākslinieku plenēram Preiļos. Šo -
ruden Preiļus savos darbos gleznoja Dace
Saulīte, Aija Bāliņa, Sarmīte Caune, Laura
Pīgozne, Silvija Meškone, Inguna Grants,
Laila Balode, Osvalds Zvejsalnieks, Jonas

Pleckevičius, Vladimirs Serkovs, Jānis Pliv -
da, Andris Vītols, Pēteris Postažs un Indulis
Landaus.

Šogad Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu
glezniecībā izstāde pulcējusi 149 māksliniekus,
kas žūrijas vērtējumam iesniedza 264 darbus.
Žūrijā darbus vērtēja mākslinieki Aldis Kļa-
viņš, Leontīne Pīgozne, Jānis Anmanis, Ju -
ris Ģērmanis, Sandra Krastiņa, Ilze Preisa
un Agnija Ģērmane. Galvenās balvas pre -
ten denti tika paziņoti izstādes atklāšanā Rī -
gas Sv. Pētera baznīcā 17. martā, tie bija:
Laila Balode, Indulis Landaus, Silvija Brigita
Meš kone, Ilze Muceniece-Adamaite, Pēteris
Postažs, Jānis Plivda un Andris Vītols. 

Ilgi gaidītākais un svarīgākais mirklis
pasākumā bija konkursa laureāta paziņošana,
ko atklāja žūrijas komisijas priekšsēdētājs,
mākslinieks Aldis Kļaviņš un Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Jāņa
Strupuļa veidoto laureāta medaļu, Zelta
diplomu un Preiļu novada domes piešķirto
naudas balvu 3000 eiro apmērā saņēma
mākslinieks Jānis Plivda ar darbu «Gaiļ-
muiža».

Konkursā šogad tika paplašinātas robe -
žas ar jauniedibināto balvu jauniešiem Lat -
vijas ainavu glezniecībā, aicinot tajā pieda -
līties 14 līdz 18 gadus vecus jauniešus no
mākslas skolām. Konkursā piedalījās 21 au-
dzēknis no 9 izglītības iestādēm. Žūrijā dar -
bus vērtēja mākslinieces Laura Pīgozne un
Signe Vanadziņa, kinorežisors un mākslinieks
Jānis Streičs. 

Māksliniece Laura Pīgozne un Preiļu no -
vada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
svinīgajā pasākumā pasniedza Atzinības rak -
stus sekojošiem mākslas skolu audzēkņiem:
Anastasijai Kovaļkovai (Vecumnieku Mūzi -
kas un mākslas skola), Brendai Brakovskai
(PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidussko -
la), Iri nai Adeļevičai (Zilupes Mūzikas un

mākslas skola), Rūtai Loginai (Preiļu Mū -
zikas un mākslas skola) un Justīnei Atvarei
(Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola).

Godalgoto 3. vietu un Preiļu Mūzikas un
mākslas skolas gādāto 50 eiro naudas balvu
saņēma Olaines Mūzikas un mākslas skolas
audzēkne Vasilisa Marduseviča ar dar bu
«Rīts» (pedagoģe Zanda Remerte), 2. vietu
un 70 eiro naudas balvu saņēma Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkne
Aleksandra Kuksinoviča ar darbu «Saul -
riets» (pedagoģe Inga Onževa) un PIKC
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas au-
dzēkne Elza Cēsniece ar darbu «Jugla, Rī -
ga, LV 17» (pedagoģe Ilze Raudina). Augsto
1. vietu un naudas balvu 100 eiro apmērā ie-
guva PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vi-
dusskolas audzēkne Linda Gusta ar darbu
«Prieks» (pedagoģe Gunta Stiere).

Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu
glezniecībā dibināta 2015. gadā, pasniegšanu
iedibināja Rīgas dome un Preiļu novada do -
me sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas
pārvaldi, Preiļu Vēstures un lietišķās māk -
slas muzeju, Latvijas Zinātņu akadēmiju,
Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāņa Anmaņa
jauno talantu atbalsta fondu, un idejas auto -
riem – kinorežisoru un gleznotāju Jāni Strei -
ču un māksliniekam Jāni Anmani un Jāni
Strupuli. Balvas mērķis ir turpināt attīstīt un
popularizēt Latvijas ainavu glezniecību, kā
arī vienot Latvijas galvaspilsētas un novadu
kultūras dzīvi. 2015. gadā galveno balvu sa-
ņēma Latvijas Universitātes profesors, māk-
slinieks Roberts Muzis, 2016. gadā – māk-
sliniece Silva Linarte un 2017. – mākslinieks
Aldis Kļaviņš. 

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas

satura redaktore

No kreisās: žūrijas komisijas vadītājs, mākslinieks Aldis Kļaviņš, Preiļu novada domes priekš -
sēdētāja Maruta Plivda un šī gada balvas ieguvējs Jānis Plivda

15. septembrī Preiļu Kultūras namā notika ceturtā Jāzepa Pīgožņa vārdā no -
sauktā mākslas plenēra noslēgums un 4. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glez -
niecībā pasniegšanas ceremonija. Pasākums pulcēja māksliniekus un sabiedrībā pa -
zīs tamus mākslas aprindas pārstāvjus, Jāzepa Pīgožņa ģimeni, skolu jaunatni, prei -
liešus un ikvienu interesentu, kam tuva ir Latvijas ainava. 
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Kopš augusta mēneša Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta (turpmāk – VUGD) Latgales
reģiona brigādes (turpmāk – LRb)
Preiļu daļas pagalmā novērojams
mobils konteiners. 

VUGD LRB Preiļu daļas koman -
dieris, kapteinis Kaspars Vaivods
skaidro, ka minētais objekts ir dū mu
un gāzu konteiners, kas paredzēts
ugunsdzēsēju glābēju apmācībai el-
pošanai nepiemērotā vidē un trenēt
fizisko sagatavotību, izmantojot
konteinerā uzstādītos trenažierus.
Konteiners ceļo pa VUGD LRB
struktūrvienībām, līdz šim apmā-
cības izgājuši Daugavpils, Rēzeknes
Balvu daļu un posteņu personāls.

Zinību dienā, 3. septembrī, man
bija unikāla iespēja ieskatīties ap-
mācību procesā un sekot līdzi di -
vu Preiļu daļas ugunsdzēsēju glā -
bēju treniņam. Datorizētais dūmu
un gāzu konteiners sastāv no trim
daļām – vadības bloka, trenažieru
telpas un režģu labirinta. Pirmais
posms sākas ar to, ka ugunsdzēsēji
glābēji pilnā ekipējumā veic fizis -
kas darbības uz trīs elementiem –
skrejceļa, velotrenažiera un pakā-
pienu trenažiera. Atkarībā no ve-
cuma grupas glābējiem tiek noteiktas
un uzstādītas vingrinājuma grūtības
pakāpes. Apmācībās atsevišķi pie-
ejama arī sarežģītāka programma

«Superugunsdzēsējs», kurā iekļau -
tas augstākas prasības. Kad pieveikti
fiziskie vingrinājumi, ugunsdzēsē -
jiem glābējiem jādodas uz nākamo
posmu – režģu labirintu. Piedūmotā
un tumšā telpā, skaņu un gaismas
efektu pavadīti, glābēji, turot rokās
savus skābekļu balonus, labirintā
divos stāvos meklē izeju. Konteinerā
vadības pultī ar kamerām un caur
lodziņu var sekot līdzi ugunsdzēsēju
glābēju veiktajām darbībām, mo-
nitoros uzrādās informācija par
viņu rādītājiem un atrašanās vietu.  

K.Vaivods apmācību atzīst kā
veiksmīgu, jo daži ugunsdzēsēji
glā bēji, izejot savu obligāto pro-
grammu savā vecuma grupā, vēlas
pārbaudīt savas spējas arī program -

mā «Superugunsdzēsējs». Mācībās
dūmu un gāzes konteinerī Preiļos
dežūrmaiņās nodarbības praktizē
arī Līvānu postenis, kas atrodas
Preiļu daļas pakļautībā.

Šāda tehnika ir vienīgā Baltijā.
Dūmu un gāzes konteiners ir iegā-
dāts ATOM, LLI-195, projekta ietva -
ros, VUGD sadarbojoties ar kolē-
ģiem no Lietuvas. Sadarbības par-
tneri ir VUGD (vadošais partneris),
Utenas Apriņķa Ugunsdzēsības un
Glābšanas pārvalde un Visaginas
Ugunsdzēsības un Glābšanas pār-
valde. Projekta kopēja summa sastā -
da 1170198 eiro, no kura 654102 eiro
sastāda VUGD un 555986 eiro Ei-
ropas Savienības līdzfinansējums. 

Jolanta Upeniece

Preiļu novada pašvaldība piedalās konkursā
«Ģimenei draudzīgākā pašvaldība»

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
rīkotajā konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018» līdz
šī gada 17. oktobrim vietnē www.vietagimenei.lv ikviens var no -
balsot un izteikt viedokli, kura ir, viņaprāt, draudzīgākā pašval -
dība. Konkursā jau otro gadu piedalās arī Preiļu novads. 

Konkurss norit divās kārtās – pirmajā pašvaldību iesniegto infor -
māciju apkopo un izvērtē VARAM veidotā komisija. Pamatojoties uz
pieredzi un apkopotajiem datiem par pašvaldībām, iedzīvotājiem ir
iespēja ne tikai nobalsot par vairākām ģimenei draudzīgām pašval -
dībām, bet arī novērtēt un sniegt savus priekšlikumus, autorizējoties
ar sociālo tīklu kontiem Facebook, Draugiem.lv, Twitter vai e-pastu.
Otrajai kārtai novembrī, kurā vērtēšanu veiks komisija klātienes
vizītēs, tiks virzītas trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā
grupā – republikas pilsētu pašvaldības, reģionālas nozīmes attīstības
centru novadu pašvaldības un pārējās novadu pašvaldības. Rezultāti
tiks paziņoti 12. decembrī.

Viena no 119 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei draudzī -
gāko valsts mērogā, saņems naudas balvu 30 000 eiro apmērā. Savu -
kārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu 15 000 eiro apmērā.
Vērtēšanas komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas 34 000 eiro
apmērā. Piešķirtās naudas balvas paredzētas izmantošanai atbalsta
pa sākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai
ģime nēm ar bērniem. Aktīvi balsojot un izsakot viedokļus, iedzīvotāji
var palīdzēt savai pašvaldībai tikt arī pie jauna rotaļu laukuma ele -
menta 3000 eiro vērtībā no konkursa lieldrauga SIA «Jūrmalas Meža-
parki».  

Konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» norisinās jau otro
gadu ar mērķi izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības
rūpējas par ģimenēm. Ir izveidota funkcionējoša un viegli pārskatāma
tīmekļvietne www.vietagimenei.lv, kurā ikviens var iepazīties ar
pilnu informāciju par pašvaldībās pieejamām daudzveidīgām iespējām,
piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

Maija Paegle

Aizvadītā gada nogalē Preiļu
novada dome kļuva par laureātu,
iegūstot 1. vietu un naudas balvu
5000 eiro apmērā Vides aizsardzī -
bas un reģionālās attīstības minis-
trijas sadarbībā ar Latvijas plāno-
šanas reģioniem rīkotajā konkursā
«Pašvaldību atbalsta pasākumi
uzņēmējdarbības sekmēšanai». 

Konkursā tika vērtēti pašvaldību
īstenotie atbalsta pasākumi uzņē-
mējdarbības sekmēšanai un to rezul -
tāti, kas tieši izpaužas kā pozitīva
ietekme uz pašvaldības budžeta ie-
ņēmumu sadaļu vai netieši – uz uz-
ņēmējdarbības vides izaugsmi paš -

valdībā kopumā. Preiļu novada paš -
valdība konkursā norādīja nozīmī-
gākos atbalsta rīkus uzņēmējdarbī -
bas veicināšanai, galveno uzsvaru
liekot uz Mazo un vidējo komer-
santu un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanu.

30. augusta domes sēdē deputāti
aktualizēja jautājumu par naudas
balvas izlietošanu. Ievērojot vieno -
šanos ar konkursa rīkotājiem, pie-
šķirtā naudas balva jāizmanto uz-
ņēmējdarbības atbalsta pasāku mu
ieviešanai vai nodrošināšanai, t.sk.
infrastruktūras attīstībai uzņēmēj-
darbības vajadzībām. 

Deputāti vienbalsīgi lēma no-
virzīt naudas līdzekļus Preiļu no -
vada Uzņēmējdarbības centram pa -
sākuma īstenošanai, kas paredz iz-
veidot atvērta tipa biroja telpas Uz -
ņēmējdarbības centrā, sākotnēji ar
vismaz sešām darba vietām, lai no-
drošinātu novada uzņēmējiem ap-
rīkotas darba vietas ar interneta
pies lēgumu un biroja tehnikas no-
drošinājumu. Atklātā plānojuma
koncepcija – biroju veidot pietie -
kami lielā telpā, nesadalot telpu ar
stabilām sienām, bet plauktu sistē-
mām.

Jolanta Upeniece

Ugunsdzēsēji glābēji mācībās papildina prasmes glābšanas darbos

Aicinām studentus pieteikties
mācību stipendijai 

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds» kopā ar sti-
pendijas devējiem – Preiļu novada domi AICINA jauniešus PIE-
TEIKTIES STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI STUDIJĀM 1. un  
2. līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko stu -
diju programmu izglītības iestādēs 2018./2019. mācību gadā.

Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar Preiļu novada domes 
2018. gada 30. janvāra  Saistošajiem noteikumiem Nr.2018/2. «Par
Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu» studentiem, kuri mācās
Lat vijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības pro-
grammās. 

Ar 22.06.2018. un 30.08.2018.  Preiļu novada domes sēžu lēmu -
miem noteiktas šādas atbalstāmās profesijas: rehabilitologs, dietologs,
klīniskais psihologs, endoskopists, oftalmologs, pediatrs, anes -
teziologs, reanimatologs, ķirurgs, vecmāte, bērnu māsa, audiolo-
gopēds, radiologa asistents.

Stipendijas tiek piešķirtas studentiem, kam sekmju vidējais vērtē -
jums nav zemāks par 7 ballēm un kas pārvalda Latvijas Republikas
valsts valodu un mācās pilna laika 1. un  2. līmeņa augstākās izglī -
tības profesionālajā vai akadēmiskajā studiju programmā, sākot no 
2. kursa, studentiem studiju specialitātē – ārstniecība, sākot no 
3. kursa, kā arī maģistrantiem un rezidentiem.  

Pieteikuma iesniegšanas vieta: nodibinājums «Viduslatgales pār -
novadu fonds», Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads. 

Pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2018. gada 3. septembra līdz
28. septembrim.

Iesniedzamie dokumenti:
• nodibinājumam adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uz -

vārds, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju
programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot
adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā, 

• studiju ilgums (gados), 
• iegūtās izglītības dokumenta kopija, 
• izziņa no augstskolas par studiju faktu, 
• sekmju izraksts vai «Sekmju grāmatiņas» noraksts par studiju

periodu, 
• pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pa-

švaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pa-
beigšanas. 

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt rakstītiem valsts va -
lodā vai dokumentam tiek pievienots apliecināts tulkojums latviešu
valodā.

Iesniegtos pieteikumus izvērtē stipendiju komisija 5 cilvēku sa -
stā vā. Stipendija tiek piešķirta uz visu mācību laiku un tiek ieskaitīta
stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi.

Stipendijas tiek piešķirtas neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem
valsts piešķirto stipendiju. Stipendijas apmēru stipendiātiem nosaka
Komisija, atkarībā no pretendentu  skaita un stipendiju izmaksai pie-
ejamajiem  līdzekļiem.

Sīkāka informācija nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds»
mājas lapā www.vlpf.lv un Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv.
Neskaidrību gadījumā raksti uz vlpf@inbox.lv vai zvani pa telefonu
29988509 – Janīnai, vai nāc uz Viduslatgales pārnovadu fondu –
Tirgus laukumā 1, Preiļos.

Uzņēmējdarbības centra telpās uzņēmējiem 
tiks veidots atvērta tipa birojs  

Talkā attīra
Jašas upi

23. augustā Preiļu novada
Pelēču pagastā norisinājās Preiļu
novada domes sadarbībā ar Da -
bas aizsardzības pārvaldes Latga -
les reģionālo administrāciju rīko -
tā Jašas upes tīrīšanas talka. 

Iesaistoties iniciatīvā «Daru la -
bu dabai», no sakritušajiem kokiem
un sanesumiem talcinieki dabas
liegumā ir attīrījuši 650 m garu
upes posmu. Talkā piedalījās Preiļu
novada domes, Dabas aizsardzības
pārvaldes, SIA «Preiļu saimnieks»,
Valsts meža dienesta, Pelēču un
Aizkalnes pagasta pārvalžu darbi-
nieki, vietējie iedzīvotāji un Zemes -
sardzes 35. kājnieku bataljona vīri.

«Katrs nokritis koks, katrs aiz-
sprostojums palēnina upes tecējumu,
veido stāvoša ūdens posmus, kas
veicina skābekļa samazināšanos ūde -
nī, tāpēc arī ūdenstilpes nepiecie -
šams apsaimniekot. Attīrot upi no
kritušajiem kokiem, tiek radīti lab-
vēlīgi apstākļi brīvai ūdens plūsmai,
palielinās straumes ātrums un ir la-
bāka gaisa pieplūde ūdenim. Tādē -
jādi tiek atjaunoti saldūdens strauj-
tecēs mītošajām sugām labvē līgi
apstākļi. Turklāt, attīrot straujteces,
tiek novērsts krastu izskalošanas
risks», skaidro Dabas aizsar dzības
pārvaldes Latgales reģionā lās admi -
nistrācijas direktore Anda Zeize.

Preiļu novada dome pateicas ik -
vienam brīvprātīgajam par iesais-
tīšanos iniciatīvā, jo tikai kopīgiem
spēkiem ir paveicami lieli un fi -
ziski smagi darbi. Noslēdzoties tal -
kai, ir pieņemta vienošanās par
turpmāku sadarbību, jo uz doto brī -
di no koku sagāzumiem ir attīrīta
puse Jašas straujteču.

Dabas liegums «Jaša» ir izvei-
dots, lai saglabātu vienu no izcili
reprezentatīvām nogāžu un gravu
mežu teritorijām Austrumlatvijā.
Teritorijā konstatēti vismaz 8 Eiro -
pas un Latvijas nozīmes aizsargā-
jamie biotopi, tostarp arī avoksnāji,
avotu purvi, upju straujteces, ak -
meņu sakopojumi upē. Jaša ir dabis -
ka upe ar straujtecēm un akmeņu
sakopojumiem strau mē, uz kuras

lieguma teritorijā darbojas divas
mazās HES Jegoriškos un Pelēčos.
Līdz ar to upes raksturs liegumā ir
divējāds – lejpus aiz sprostiem tā ir
sekla un samērā strauja, bet augšpus
aizsprostiem vei dojas mākslīgas
ūdenskrātuves ar gandrīz stāvošu
ūdeni. Upes aizau gums ar ūdens au -
giem ir ļoti neliels.  Vietām atzīmēta
visgarā glīvene Potamogeton prae-
longus. Dominējošā sū nu suga uz
granīta akmeņiem strauj tecēs ir
parastā avotsūna Fontinalis Anti-
pyretica, ir atrodama aizsargājamā
sārtaļģe Hildenbrandia rivulare.
Krastmalās sastopami parastā cir-
vene Alisma plantago-aquatica,
indīgais velnarutks Cicuta virosa,
pel došā un dižā ūdenszāle Glyceria
fluitans, G. maxima.

Jolanta Upeniece

Talkas dalībnieki: priekšplānā Vitālijs Plivda, otrajā rindā no kreisās puses:
Jānis Skutels, Ziedonis Verze
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Šogad 20. augustā apritēja
15 gadi kopš sākta iekārtot poli-
tiski represēto personu piemiņas
vieta pie Preiļu Romas katoļu baz-
nīcas. Pateicoties toreizējai Preiļu
politiski represēto kluba vadītā -
jai Terēzijai Lakauskai, tika uz-
stādīts tēlnieces Vijas Dzinta res
piemineklis represētajiem no va -
da iedzīvotājiem.

Šobrīd esošā piemiņas vieta pa-
plašināta un labiekārtota. Pateicoties
tēlnieka Ivo Folkmaņa idejai, izvei -
doti piemiņas akmeņi nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem.
SIA «Preiļu celtnieks» Egila Stikāna

vadībā atjaunojis mūra sienu. 
Labiekārtotā laukuma atklāša -

nas dienā Preiļu Romas katoļu baz-
nīcā notika aizlūgums, pasākumu
kuplināja Preiļu novada skolotāju
koris «Latgale». 

Pateicamies ikvienam par iegul -
dīto darbu piemiņas vietas labie-
kārtošanā. Paldies projekta vadītā -
jai Natālijai Rubīnei, Preiļu novada
būvvaldes vadītājam Andrejam Ani -
nam un arhitektei Agnijai Pastarei
par objekta izstrādāšanu.

Pateicība draudzes dekānam Jā-
nim Stepiņam, kurš visos politiski
represēto pasākumos apmeklētājus

stiprina ar Dieva vārdu un dod sa -
vu svētību. Pateicamies skolotāju
korim «Latgale» un tā vadītājam
Edgaram Znutiņam, jo dziedātāji
bieži ar garīgo repertuāru kuplina
atceres pasākumus Preiļu novadā. 

Projekts «Politiski represēto pie-
miņas vietas atjaunošana» īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas lauku attīs -
tības programmas 2014.–2020. ga -
dam apakšpasākuma «Darbību
īsteno šana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās  attīstības stratēģiju»
ietvaros. Kopējās projekta izmak -
sas sastādīja 7096,70 eiro, no tām
pašvaldības līdzfinansējums –
709,67 eiro.   

Kā informēja pasākuma orga-
nizatori, piemiņas vietas atklāšanas
pasākums notika zīmīgā datumā –
Baltijas ceļa atceres 29. gadadienā
un dienā, kad pirms 79 gadiem ti -
ka parakstīts Molotova – Ribentro -
pa pakts. Zīmīgi, ka piemiņas vie -
ta labiekārtota Latvijas 100. dzim-
šanas dienas gadā, un 30 gadi pa-
gājuši kopš Latvijas Tautas Frontes
dibināšanas. 

Šī kustība palīdzēja atgūt Lat-
vijai ilgi gaidīto neatkarību. 

Maija Paegle

Labiekārtota politiski represēto personu 
piemiņas vieta Preiļos

eTwinning Eiropas skolu sa-
darbības tīkls šogad ir izveidojis
jaunu  nosaukumu «eTwinning
Skola» ar to izsakot atzinību par
iesaistīšanos un aizrautīgu darbu
ne tikai dažiem eTwinning dalīb -
niekiem – projektu īstenotājiem,
bet visai skolas skolotāju, skolēnu
un vadības komandai.

Pirmajā iniciatīvas gadā šādu
statusu pēc rūpīgas atlases saņēma

24 Latvijas vispārējās, profesionā -
lās un interešu izglītības iestādes:
http://etwinning.lv/24-izglitibas-
iestadem-latvija-pieskir-etwinning-
skola-statusu/ un starp tām arī
Preiļu 1. pamatskola.

Uzsākot jauno mācību gadu,
plāksne ar «eTwinning Skolas» no -
saukumu tika pasniegta skolas di-
rektorei Norai Šņepstei, lai to  pie-
stiprinātu pie skolas sienas. Pasniegt

šo plāksni uz Zinību dienas līniju
bija ieradusies Latvijas eTwinning
Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve
Ingūna Lipska.

Lai kļūtu par «eTwinning Sko-
lu», vērtēja skolotāju aktivitātes ne
tikai eTwinning projektos un pašā
kopienā, bet arī skolas sagatavotī -
bu interneta drošības jautājumos –
eDrošība, digitālās pratības veicinā -
šanā – digitālā prakse,  kā arī peda-
gogu profesionālo pilnveidi attiecī -
gajās jomās – personāla nepārtrauk -
tas profesionālas pilnveides veicinā -
šana un skolotāju sadarbību – inova -
tīva un radoša pedagoģija. Skolām
statuss tiek piešķirts uz 2 gadiem.   

Preiļu 1. pamatskolas skolotāji
un skolēni ir gandarīti un lepni par
savas skolas panākumiem, saņemot
godpilno «eTwinning Skolas» no-
saukumu. Īpaša pateicība skolas
direktorei Norai Šņepstei par at -
balstu eTwinning projektu realizā-
cijā, sekmējot projekta metodes
izmantošanu, inovatīvā un jēgpilnā
mācību procesā.

Paldies visiem skolēniem, sko-
lotājiem un vadības komandai par
ieguldīto darbu ceļā uz «eTwinning
Skolu»!

Laila Vibornā,
Preiļu 1. pamatskolas 

fizikas skolotāja, eTwinning
projektu īstenotāja 

Preiļu 1. pamatskola – «eTwinning skola» 

Apstiprina Preiļu novada pašvaldības
Jaunatnes konsultatīvās padomes 

nolikumu un padomes sastāvu
Augusta domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada paš -

val dības Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumu un padomes
sastāvu. Padome izveidota ar mērķi analizēt, vērtēt un izstrādāt
priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un
īstenošanai Preiļu novadā. Padomes lēmumiem būs ieteikuma
raksturs.

Padomes sastāvā iekļauti pašvaldības speciālisti, kuri veic darbu ar
jaunatni, jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu, vai citu tādu
biedrību, nodibinājumu vai uzņēmumu pārstāvjus, kuru darbība
saistīta ar jaunatni. Jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadiem veido vis -
maz 30% no padomes sastāva. Par darbu padomē padomes locekļi
atlīdzību nesaņem.

Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvā padome darbosies
sekojošā sastāvā: Santa Ancāne – Novikova, Sintija Ančeva, Maruta
Plivda, Ingūna Patmalniece, Žanna Lebedeviča, Iveta Šņepste, Inese
Martinkus, Linda Knāviņa, Anete Urka, Janīna Beča, Olga Jermakova,
Artis Upenieks, Anastasija Ivanova, Aiga Rumpe, Ilga Kivleniece,
Rasa Saulīte, Nora Šņepste, Ervīns Mainulis, Vilhelmīne Jakimova,
Lauris Kokorīts un Juris Vucāns.

Padome tiek izveidota uz vienu gadu, pēc termiņa beigām tās lo -
cek ļus izvirza un apstiprina no jauna.

Jolanta Upeniece

30. augusta domes sēdē de-
putāti skatīja daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas N. Rancāna 5,
Preiļos dzīvokļu īpašnieku iesnie -
gumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu mājas piesaistītā zemes -
gabala labiekārtošanai. Šādu at-
balstu paredz domes saistošie no -
teikumi «Par Preiļu novada paš -
valdības līdzfinansējuma apjo -
mu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamām mā-
jām piesaistīto zemesgabalu la-
biekārtošanai». 

Minētās mājas piesaistītā ze-
mesgabala labiekārtošanai, konkrēti
gājēju ietves atjaunošanai mājas
priekšā, deputāti piešķīra līdzfi-

nansējumu 4000 eiro apmērā, kas
sastāda 74% no remontdarbu kop-
tāmes. 

Finansējums iedalīts no plāno -
tajiem līdzekļiem 2018. gada bu-
džeta sadaļā «Teritorijas un mā -
jokļu apsaimniekošana». 

Atgādinām iedzīvotājiem, ka
pašvaldības 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 stāvlauku -
ma esošā seguma izlases remon -
tam. Saistošie noteikumi paredz,
ka būvdarbi tiek veikti ar pašval-
dības finansējumu 50% – 80% ap-
mērā atkarībā no veicamajiem dar -
biem.

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

Jolanta Upeniece

Piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

Atgādinām – daudzbērnu ģimenes 
var saņemt atlaidi no maksas 

par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs 
Atgādinām, ka tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no mak -

sas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē
ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu  ģi me -
ņu bērniem, kuri apmeklē kādu no pašvaldības izglītības iestādēm.  

Vecāki aicināti iesniegt iesniegumu pabalsta – 50% atlaide no mak -
sas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudz -
bērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Preiļu novada pirmsskolas
izglītības iestādi. Pabalstam – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu)
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, iespēja pieteikties arī trūcīgo
ģimeņu vecākiem.

Pabalsti tiek piešķirti uz laika posmu līdz tekošā mācību gada
beigām vai līdz brīdim, kamēr mainījušies apstākļi ģimenē. 

Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim LP Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāaizpilda iesniegums,
norādot bērna datus un izglītības iestādi, kā arī jāiesniedz izziņa no
izglītības iestādes, ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, pro-
fesionālo vai augstāko izglītību.

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punktā
minētajam, daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk
bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bēr nus.
Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību. 

Anita Gāga

Preiļos tiks izbūvēti jauni tenisa korti
Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas «Veselīga

dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē» Latgales reģiona at tīs -
tības aģentūras (turpmāk – LRAA) projekta Nr.2/VESEL/18/001
«Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašinā -
šana – AKTĪVS LATGALEI» ietvaros Preiļu pilsētas parka aktī -
va jā atpūtas zonā paredzēts izveidot sporta laukumu ar diviem
tenisa kortiem. 

Projekta «AKTĪVS LATGALEI» mērķis ir sekmēt aktīvu un ve se -
līgu dzīves veidu Latgalē, pilnveidojot reģiona pievilcību reģiona ie-
dzīvotājiem un visiem, it īpaši jauniešiem. Mērķa sasniegšanai izvēlēti
trīs veidu uzdevumi: 

1) sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 12 projektā iesaistītajām
pašvaldībām,

2) viena jauna publiska sporta infrastruktūras objekta – sporta
laukuma ar 2 tenisa kortiem ierīkošana Preiļos,

3) vasaras treniņnomentes un 6 publisku aktīvās atpūtas un sporta
pasākumu rīkošana Latgales reģionā pieaugušajiem, bērniem un jau-
niešiem.

Saskaņā ar novada domes izsludināto iepirkumu «Tenisa kortu ierī -
košana Preiļu pilsētas pludmalē Daugavpils iela 53A, Preiļos» būv -
darbu izmaksas ir 91999,46 eiro, būvuzraudzība 3630 eiro, autoruz -
raudzība 484 eiro. Kopējas izmaksas – 96113,46 eiro. 

LRAA piešķirtais finansējums būs 42012,34 eiro, savukārt paš val -
dības līdzfinansējums plānots 54101,12 eiro apmērā.

Šī gada pavasarī veiktajā Preiļu pilsētas iedzīvotāju aptaujā tika
noskaidrots, ka 94% aptaujas dalībnieku patīk uzturēties parkā, tai
skai tā izmantot atpūtas iespējas un sportisko aktivitāšu pasākumu
daudzveidību (daudz pastaigu, skriešanas, nūjošanas, slēpošanas
maršrutu, peldēšanās iespējas, BMX trase, pludmales sports utt.). Liela
daļa (76%) no aptau jas dalībniekiem uzskata, aktivitāšu piedāvājums
ir jāpaplašina un jāveido arī citi piedāvājumi (http://www.preili.lv/upload/
dokumenti1/20180426_iedzivotaju_aptauja_par_parku_2018.pdf), tāpēc
tenisa kortu izbūve būs kā labs papildinājums jau esošajai sporta in-
frastruktūrai Preiļu parkā.

Jolanta Upeniece

No kreisās: Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste, skolotāja Velta
Danovska, skolotāja Ieva Babre, Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta
dienesta pārstāve Ingūna Lipska, skolotāja Anda Anspaka un skolotāja
Laila Vibornā
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Nr. Projekta nosaukums Aktivitāte/ Kopējās ESF, ERAF, Pašvaldības/ Projekta īstenošanas termiņi, statuss,
p.k. programma/ izmaksas, ELFLA u.c. un privātais darbu veicēji (būvdarbi,

finansētājs EUR līdzfinan- līdzfinansē- būvuzraudzība, autoruzraudzība u.c.)
sējums, EUR jums, EUR

1. «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» – SAM 5.6.2. 5 541 255,88 3 244 841,75 563 729,87/ 05.02.2018.–04.02.2020.
Rietumu ielas izbūve un Industriālās teritorijas izbūve 2.kārta 1 732 684,26

2. «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības SAM 1 577 556,69 1 298 597,44 278 959,25 16.08.2018.–31.12.2019.
vides infrastruktūras attīstība» – Rīgas un Brīvības ielu pārbūve 5.6.2.0 Preiļos SIA Ošukalns, SIA Firma L4,
un rotācijas apļa izbūve (sadarbības projekts ar Aglonas 3.kārta SIA Ceļu komforts Rīga 
un Riebiņu novadiem)

3. «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes SAM 3 472 141,88 877 755,71 154 898,06/ 2018.–2020. 
veicināšana Preiļu novadā» – Noliktavu teritorijas izbūve 5.6.2.0 2 439 488,11 Apstiprināts ar nosacījumu, realizācijā
pie Rietumu ielas; Ražošanas ēkas, laukuma un 3.kārta
inženierkomunikāciju izbūve Meža ielā 

4. «Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana SAM 4.2.2.0 397 048,37 102 987,00 294 061,37 2018.–2019. 
Rēzeknes ielā 26, Preiļos» Apstiprināts ar nosacījumu, realizācijā

5. «Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana SAM 4.2.2.0 1 605 389,43 240 952,00 1 364 437,43 2018.–2019. Apstiprināts ar nosacījumu,
Raiņa bulvārī 19, Preiļos» realizācijā, AS Siguldas Būvmeistars,
(1. un 2. kārta – domes ēkas atjaunošana, 3.kārta – laukuma SIA Alteh building, SIA Arhitektu 
rekonstrukcija un labiekārtošana) Birojs Krasts

6. «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas SAM 5.5.1.0 500 000 425 000,00 75 000,00 22.03.2018.–31.12.2019.
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus», SIA Preiļu celtnieks, SIA Range,
«Rīteiropas vērtības» – SIA Arhitektoniskās izpētes grupa
Preiļu pils 2.kārta

7. Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides SAM 8.1.2.0 2 417 449,94 1 799 767,00 617 682,94 05.04.2018.–31.12.2020.
uzlabošana un modernizēšana – 1., 2. un 3.kārta Preiļu P1P: SIA Jēkabpils PMK, SIA Būvētika,
1.pamatskolā (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā SIA Campaign JEPVĢ: SIA BORG,
(JEPVĢ) SIA RS Property, AS Komunālprojekts  

8. «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība» – SAM 3.3.1.0 5 285 957,82 1 033 867,71 145 724,25/ 01.08.2018.–01.11.2020.
Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide 4 106 365,86 Būvdarbu iepirkums
Preiļos, Liepājas ielā 46

9. Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības SAM 9.2.4.2 116 915,00 116 915,00 – Realizācijā 2017.–31.12.2019.
veicināšanai un slimību profilaksei

10. Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā SAM 9.2.2.1 Finansējums atkarīgs – Realizācijā 2016.–2019.
(Labklājības pārvalde) no  pakalpojumu apjoma – 

1960,34

11. Proti un Dari (Jauniešu centrs ČETRI) SAM 8.3.3.0 61 003,80 61 003,80 – Realizācijā 2016.–31.12.2018.

12. Grāmatas «Applaiksnītie līgsmības koki» izdošana VKKF 9 535,69 3 500,00 1 174,98/ Pabeigts 2018.g.janvārī 
4 860,71

13. Preiļu novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrāde Pašvaldība 5 111,04 – 5 111,04 Pabeigts 2018.g. februārī

14. Pelēču pagasta vasaras estrādes izbūve ELFLA 37 421,96 33 679,76 3 742,20 Pabeigts 2018.g.jūnijā

15. Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes ELFLA 38 022,57 34 220,31 3 802,26 21.08.2018.–30.11.2018.
koplietošanas novadgrāvja Nr.15 ŪSIK kods 432451:14 pārbūve SIA Saltupe, IK Mārstrauts 

16. Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija Valsts un 89 679,27 48 828,00 40 851,27 19.12.2017.–02.10.2018.
(hidrobūves Nr.4 pārbūve) pašvaldība AS Siguldas Būvmeistars 

17. Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve:  ELFLA 1 711 986,68 1 110 000,00 601 986,68 Realizācijā 2017.–2019.
1. kārta – ceļš «Lielie Anspoki», SIA Ošukalns, SIA Krustpils, 
2. kārta – ceļš «Rinči–Gorliški–Raudovka», SIA «Joe», SIA «Līgaiši» 
ceļš «Purmaļi–Lielie Anspoki» 

18. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču izglītībai SAM 8.3.2.2 61 455,19 61 455,19 – Realizācijā 2017.– 2019. 
(Preiļu novada Izglītības pārvalde)

19. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai SAM 8.3.4.0 Finansējums atkarīgs  – Realizācijā 2017.–2022. 
(Preiļu novada Izglītības pārvalde) no aktivitāšu apjoma – 

36 374,58

20. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs SAM 8.3.5.0 Finansējums atkarīgs – Realizācijā 2017.– 2020. 
(Preiļu novada Izglītības pārvalde) no aktivitāšu apjoma – 

27 819,56

21. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu SAM 8.3.1.1 Finansējums atkarīgs no – Realizācijā 2017.– 2021. 
(Preiļu novada Izglītības pārvalde) aktivitāšu apjoma

22. Mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības Pašvaldība 20 108,03 – 20 108,03 Realizācijā 2018.g.
veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss 

23. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide SAM 8.4.1.0 Finansējums atkarīgs no – Realizācijā 2017.–2018.
personu/apmācību apjoma

24. Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana Lat–Lit–Bel 173 400,76 156 060,68 17 340,08 Apstiprināts, tiek veikti precizējumi
ar muzeja inovāciju palīdzību (Museum 2020) pārrobežu 

programma

Preiļu novada pašvaldības projekti 2018. gadā (dati uz 31.08.2018.) 
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Preiļu novada pašvaldības projekti 2018. gadā (dati uz 31.08.2018.) 
Nr. Projekta nosaukums Aktivitāte/ Kopējās ESF, ERAF, Pašvaldības/ Projekta īstenošanas termiņi, statuss,
p.k. programma/ izmaksas, ELFLA u.c. un privātais darbu veicēji (būvdarbi,

finansētājs EUR līdzfinan- līdzfinansē- būvuzraudzība, autoruzraudzība u.c.)
sējums, EUR jums, EUR

25. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās ESF 69660,51 69660,51 – Projekts turpinās no 2012.g.

26. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagastā LEADER 25 000,00 22 500,00 2 500,00 23.08.2018.– 31.10.2018. 
SIA SPERO SK 

27. Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves Lat–Lit 81 098,30 72 988,47 8 109,83 Realizācijā 2017.–2019.
kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā pārrobežu
un Dienvidlatgalē (Network–DigiHubs) programma

28. Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot Lat–Lit 166 488,00 141 514,80 24 973,20 Realizācijā 
ūdens resursus (Learn Eco Travel) pārrobežu 02.05.2018.–30.11.2019.

programma

29. Atvērtā tipa biroja izveide Uzņēmējdarbības centrā VARAM 5000,00 5000,00 – Realizācijā 2018.g.
(balva 2017.gada konkursā «Pašvaldību atbalsta pasākumi 
uzņēmējdarbības sekmēšanai»)

30. Pūšamo instrumentu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolai VKKF 1 500,00 1 500,00 – Pabeigts 31.08.2018.

31. Pašvaldības labie darbi Latvijas simtgadei parkos – LPS, Meža 600,00 600,00 – Realizācijā līdz 2018.g.
stādu iegāde Preiļu parkam attīstības oktobrim

fonds

32. Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju LRAA, 96 113,46 42 012,34 54 101,12 Realizācijā 2018.–2019.
paplašināšana (AKTĪVS LATGALEI) – sporta laukums valsts 
ar 2 tenisa kortiem budžets

33. LRAA projekts «Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai Lat–Lit 31 600,00 26 070,00 5 530,00 2018.–2019.
(RISK FREE)» – sporta aprīkojuma iegāde pārrobežu (LRAA veic iepirkumus)

programma

34. Materiāli tehniskās bāzes iegāde Preiļu novada Mūzikas VKKF 600,00 570,00 30,00 2018.g. aprīlis – septembris
un mākslas skolai (1 datorkomplekts)

35. Mana vectēva dzīve vecajā līdumā VKKF 12 000,00 10 000,00 2 000,00 2018.g. maijs – decembris
(Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)

36. Iepērcies latgaliski VKKF 185,00 185,00 – 2018.g. maijs–novembris
(Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)

37. Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem VKKF 650,00 650,00 – Pabeigts 2018. g. maijā
«Nāc ar mani parunāt!» (Preiļu galvenā bibliotēka)

38. Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem VKKF 375,00 375,00 – 2018. g. augusts – oktobris
«Nāc ar mani parunāt!» 
2. kārta (Preiļu galvenā bibliotēka)

39. Latviešu oriģinalliteratūras autoru dialogs VKKF 650,00 650,00 – Pabeigts 2018. g. maijā
ar Preiļu novada lasītājiem «Satiec savu rakstnieku» 
3.karta (Preiļu galvenā bibliotēka)

40. «Spēles saliedē ģimeni, draugus un domubiedrus» Viduslatgales 550,00 550,00 – Pabeigts 2018. g. augustā
(Mazo grantu projektu konkurss «Iedzīvotāji pārnovadu 
veido savu vidi – 2018») (Preiļu galvenā bibliotēka) fonds

41. KOPĀ VARAM (Jauniešu centrs «Četri» – IZM 3166,50 3166,50 – 2018. g. jūlijs – septembris
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts)

42. Fotoizstāde «Latgales ainava» Aglonā, Aglonas bazilikas Latgales 1600,00 1450,00 150,00 2018. g. maijs–septembris
sakrālajā laukumā kultūras

programma

43. Viļānu ielas atjaunošana Preiļos Pašvaldība 290 562,00 217 921,00 72 641,00 2018.–2019.

44. 19. gadsimta mantojuma saglabāšana un ilgtspējīga Lat–Lit–Bel 482 414,00 434 172,60 48 241,40 Iesniegts 2018.g. februārī, 
veicināšana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu pārrobežu atbalstīts 1. kārtā, 
teritorijā (Futureum IXX) programma tiek izvērtēts 2. kārtā

45. Jauna dzīve tradicionālajām amatniecības prasmēm Lat–Lit–Bel 157 013,30 141 311,97 15 701,33 Iesniegts 2018.g. februārī, 
(Crafts–Man–Ship) pārrobežu atbalstīts 1. kārtā, 

programma tiek izvērtēts 2. kārtā

46. Atvērtā/āra teātra attīstīšana Lat–Lit–Bel 180 000,00 162 000,00 18 000,00 Iesniegts 2018.g. februārī, 
(Discovering an open theatre) pārrobežu atbalstīts 1. kārtā, 

programma tiek izvērtēts 2. kārtā

47. Parki bez robežām Lat–Rus 68 000,00 64 600,00 3400,00 Iesniegts 31.07.2018.,
(Parks without borders) pārrobežu tiek izvērtēts

programma

48. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām Vides 451 947,10 316 362,97 135 584,13 Iesniegt projekta pieteikumu
apgaismojuma tehnoloģijām Preiļu pilsētā investīciju līdz  06.09.2018.

fonds

49. «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstituciona- SAM 9.3.1. 352 627,00 299 732,95 52 894,05 Iesniegt projekta pieteikumu
lizācijas plānu īstenošanai»  2.kārta līdz 28.12.2018.

Elita Jermolajeva, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
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Saeimas vēlēšanās var vēlēt jebkurā vēlēšanu ie -
cirknī Latvijā vai ārvalstīs.

13. Saeimas vēlēšanās vēlētājs var nodot balsi gla -
 bāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 3., 4., 5. ok-
tobrī. Iepriekšēja balss nodošana glabāšanā būs
nodrošināta Preiļu novada vēlēšanu iecirknī  Nr. 706,
kas atrodas Preiļu novada Kultūras centrā.

Vēlēšanu  iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu
dienas Latvijā:

• pirmdien, 1.oktobrī – no plkst. 17.00 līdz 20.00
• otrdien, 2.oktobrī– no plkst. 8.00 līdz 11.00
• trešdien, 3.oktobrī – no plkst. 17.00 līdz 20.00
• ceturtdien, 4.oktobrī – no plkst. 9.00 līdz 12.00
• piektdien, 5.oktobrī – no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 6. oktobrī  no plkst.

7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņos varēs saņemt informāciju par

vēlēšanu kārtību, iepazīties ar kandidātu sarakstiem un
partiju priekšvēlēšanu programmām. Laikā no 1. oktobra
līdz 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāji, kuri veselības stā -
vokļa dēļ nevar ierasties vēlēt vēlēšanu ie cirknī, un šo
vēlētāju aprūpētāji var pieteikties vēlēt savā dzīves vietā. 

Uz vēlēšanām līdzi jābūt derīgai Latvijas pilsoņa
pasei vai derīgai Latvijas pilsoņa personas apliecī bai
(eID) kopā ar vēlētāja apliecību. 

Tiem vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība
(eID), nepieciešams izņemt vēlētāja apliecību. To bez
maksas no 24. septembra līdz 5. oktobrim varēs iz -
ņemt tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes te-
ritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta personas ap -
liecība vai citā Pilsonības un migrācijas lietu pār -
valdes teritoriālajā nodaļā, par to rakstiski informējot
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 24. sep-
tembrim.

Plašāka informācija par 13. Saeimas vēlēšanu no -
risi pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas interneta
vietnē: www.cvk.lv. 

Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvais tālru -
nis – 67049999. Preiļu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Uldis Čerpakovskis, tālr. 29807932.
Preiļu novada vēlēšanu komisijas sekretāre Anita
Rumpe, tālr. 26598727. 

Uldis Čerpakovskis,
Preiļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

Eiropas Lauksaimniecības fon -
da lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam  apakšpasākuma  «Darbī -
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrī -
bas virzītas vietējās attīstības stra -
tē ģiju» ietvaros 2017. – 2018. ga -
dā realizēts projekts «Pelēču va-
saras estrādes izbūve». Projektu
vadīja Pelēču pagasta pārvaldes
vadītāja Iveta Stašulāne.

Projekta realizācijas rezultātā
ir izveidota sakopta teritorija Pelē -
ču ciemata centrā, saglabāts dabas
mantojums un izveidota vieta kul -
tūras pasākumu norisei brīvā dabā,
paaugstinot pagasta iedzīvotāju dzī-
ves līmeni, veicinot veselīgu dzī-
vesveidu.

Šī gada vasarā jaunuzbūvētajā
Pelēču brīvdabas estrādē notika vai-
rāki pasākumi. 2. jūnijā tika svinēti
Pelēču pagasta svētki, notika Jāņu
ielīgošana, zaļumballe un pasā -
kums bērniem. Augustā muzicēja
jauniešu mūzikas grupa no Vācijas
pilsētas Bleihahas.

Projekta kopējā summa –
35771,65 eiro (ar PVN), attiecinā-
mās izmaksas – 29563,35 eiro,

publiskais finansējums – 26607,01
eiro, pašvaldības privātais finan-
sējums sastādīja 2956,34 eiro.

Sākotnēji projektu bija paredzēts
realizēt laika posmā no 2017. gada
1. februāra līdz 2017. gada 30. de-
cembrim, bet pagājušā gada lietai-
najā vasarā to nebija iespējams rea-
 lizēt. Projekta realizācijas termiņu

pēc pašvaldības lūguma Lauku at-
balsta dienests pagarināja līdz šī
gada  24. novembrim.

Estrādes būvniecības darbus vei-
ca SIA «Vidzemes Būvnieks», teh-
niskā projekta autors – Aleksandrs
Mahoveļskis. 

Iveta Stašulāne, Pelēču 
pagasta pārvaldes vadītāja

Pelēčos uzcelta jauna brīvdabas estrāde

12. septembrī Preiļos tikās Latgales plānoša -
nas reģiona un Lietuvas pašvaldību tūrisma noza -
res darbinieki, lai piedalītos starptautiskās ap -
mācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā projekta
LLI-59 «Open Leadership» ietvaros. Pasākumā
piedalījās tūrisma speciālisti no Rēzeknes pilsētas,
Aglonas, balvu, Kārsavas, Līvānu, Preiļu un Viļa -
kas novada, kā arī no Ignalinas, Visaginas un Za -
rasu rajona pašvaldības Lietuvā.

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar Preiļu novada
tūrisma nozares labās prakses piemēriem. Tika ap -
meklēti svarīgākie Preiļu apskates objekti, tai skaitā
arī Preiļu kapela, kurā ar dziedājumu un stāstījumu
iepriecināja Preiļu novada TIC dziedošā gide Irēna
Kjarkuža. Preiļi ir gardēžu galamērķis un siera gal-
vaspilsēta, tāpēc dalībnieki tika aicināti piedalīties
«Čedara siera» saldējuma degustācijā, kā arī  apmeklē-
ja neparasto tūristu galamērķi – vīngliemežu audzē -
tavu «Ošu mājas», kuru saimnieks Ainis Noviks iepa -
zīstināja ar Latgalei neraksturīgo un moderno lauk-
saimniecisko ražošanu.

Tūrisma speciālisti tiekas Preiļos

Pelēču pamatskolu vadīs Guntars Ratenieks
30. augusta novada domes sēdē Pelēču pamatskolas direktora

amatā tika apstiprināts Guntars Ratenieks. 
No šī gada 6. jūlija līdz 3. augustam Preiļu novada dome izslu -

dināja konkursu uz Pelēču pamatskolas direktora amatu. Ar domes
priekšsēdētājas rīkojumu tika izveidota komisija konkursa pretendentu
izvērtēšanai.

Uz Pelēču pamatskolas direktora amatu tika saņemti trīs pretendentu
pieteikumi. Saskaņā ar konkursa komisijas 6. augusta pretendentu vēr-
tēšanas protokolu, Pelēču pamatskolas direktora amatam tika izvirzīta
Guntara Ratenieka kandidatūra. Saņemts ir arī Latvijas Republikas
Izglī tības ministrijas saskaņojums G. Ratenieka kandidatūras apstipri -
nāšanai Pelēču pamatskolas direktora amatam.

Atgādinām, ka no bijušās Pelēču pamatskolas direktores Annas
Karčevskas pašvaldībā tika saņemts iesniegums par viņas atbrīvošanu
no ieņemamā amata pēc pašas vēlēšanās. 

Jolanta Upeniece

Estrādes atklāšanas pasākumā: (no kreisās) Pelēču pagasta pārvaldes va -
dītāja Iveta Stašulāne, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Juris Želvis, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Dienvid -
latgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER
pasākumu daļas pārstāvis Uldis Eglītis 

Noslēgušās «Puķuzirņa» organizētās
diennakts nometnes «Esi vesels

un aktīvs!» Preiļu novada bērniem
Preiļu novada domes īstenotā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi

Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimī -
bu profilaksei» ietvaros biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»»
tās valdes priekšsēdētājas Ineses Matisānes aktīvā vadībā laikā no 30.
jūlija līdz 3. augustam un no 20. augusta līdz 24. augustam atpūtas bāzē
«Zolva» organizēja diennakts nometnes 8 līdz 14 gadus veciem Preiļu
novada bērniem, lai sportiski pavadītu saulainās vasaras dienas brīvā
dabā Zolvas ezera krastā. Kopā abās nometnēs piedalījās 50 bērni – 35
no Preiļu pilsētas, 15 bērni no novada lauku teritorijas.

Katra nometne ilga piecas darba dienas, un to laikā bērni peldējās,
laivoja, devās pārgājienā uz kaimiņos esošo Rušonas ezeru, iepazina
jogas vingrojumus, spēlēja tīkla bumbu, veica dažādus radošos darbi -
ņus (keramika, krāsainās smiltis, dažādi rokdarbi), rādīja savas spējas
talantu šovā un modes skatē. Viena diena tika atvēlēta braucienam uz
Daugavpilī esošo koka šķēršļu trasi «Tarzāns», kur bērni varēja pār -
baudīt savus spēkus dažādas sarežģītības trasēs, kas daudziem sagā -
dāja īpaši pozitīvas emocijas. Dažiem nācās pārvarēt bailes no
augstuma, bet paveiktais priecēja visus. 

Abās nometnēs ar bērniem darbojās zinoša speciālistu komanda.
Ilggadējas nometņu vadītājas Lolitas Adamovičas vadībā savu devumu
bērnu veselīgai nodarbināšanai sniedza Ilze Broka, Ieva Babre un Jānis
Pokšāns. Pēdējo dienu novakarē bērni bija sarūpējuši nelielu kon certu,
lai parādītu, ka ir gan labi dziedātāji, gan aktīvi dejotāji. Noslēgumā
visus gaidīja svētku kūka un veselīgu augļu plate.

Īpaši izstrādātā anketā vecākiem kopā ar bērniem bija iespēja sniegt
savu vērtējumu par nometnes norisi, un lielā vienprātībā atgriezeniskā
saite bija pozitīva. Vasaras saules lutināti, bērni bija priecīgi par no -
metnes norisi un iespēju būt aktīviem visas dienas garumā. Kā atzina
vecāki, viņi jūtas apmierināti, ka laikā, kad pašiem jādodas darba
gaitās, bērniem ir iespēja pavadīt tik aktivitātēm bagātu nedēļu brīvā
dabā, esot gan nodarbinātiem, gan pieskatītiem, gan veselīgi ēdinātiem,
par ko pateicīgi vārdi SIA «Zolva» prasmīgajām saimniecēm.

«Puķuzirnis» secinājis, ka pasākums ir bijis efektīvs attiecībā uz
iedzī votāju veselības veicināšanu, jo pasākuma laikā īstenotās aktivi -
tātes veicināja vispārējo fizisko ķermeņa attīstību, aktivitātes ārpus
telpām svaigā gaisā labvēlīgi ietekmēja bērnu veselību, jo mūsdienās
bērni ļoti maz laika pavada ārā, svaigā gaisā, bet atrodas vairāk telpās,
darbojoties ar viedierīcēm, tāpēc šāda veida nometne ir ļoti noderīga
gan bērnu fiziskajai, gan emocionālajai veselībai, un nepieciešama arī
turpmāk.

Anita Gāga,
biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» valdes locekle

Notiks informatīva sanāksme par dabas
lieguma «Pelēču ezera purvs» dabas 

aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
10. oktobrī plkst. 15.00 Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldē

Liepu ielā 6, Pelēčos notiks informatīva sanāksme par dabas aiz-
sardzības plāna dabas liegumam «Pelēču ezera purvs» izstrādi 12
gadu periodam. Dabas liegums atrodas Preiļu novada Pelēču pa -
gastā, Pelēču ezera rietumu krastā un aizņem 12 ha platību. Teri -
torija izveidota pārejas purva un retu augu sugu aizsardzībai.

Plāns tiek izstrādāts projekta LLI-306 «Dabas daudzveidības
sagla bāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus
apsaimniekošanas pasākumus» (Atvērtā Ainava) ietvaros. 

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir
318212,63 EUR. 

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas
Botāniķu biedrība, adrese: Berģu iela 147, Rīga, LV-1024. Plāna
izstrādes vadītāja – Agnese Priede, tālrunis: 29640959, e-pasts: agne-
sepriede@hotmail.com, mājaslapa: www.botany.lv.

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Preiļu novada vēlēšanu komisija
informē vēlētājus, ka Preiļu novadā darbosies pieci vēlēšanu iecirkņi:

• iecirknis nr. 705. – J.EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads,
• iecirknis nr.706. – PREIĻU NOVADA KULTŪRAS CENTRS, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads,
• iecirknis nr. 708. – PREIĻU NOVADA AIZKALNES PAGASTA PĀRVALDE, Raiņa iela 5,

Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu novads, 
• iecirknis nr. 717 – PREIĻU NOVADA PELĒČU PAGASTA PĀRVALDE, KULTŪRAS NAMS,

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu novads,
• iecirknis nr. 721 – PREIĻU NOVADA SAUNAS PAGASTA PĀRVALDE, TAUTAS NAMS,

brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu novads.

Preiļu novada vēlēšanu komisija informē
par 13. Saeimas vēlēšanu norisi

Vīngliemežu audzētavas saimnieka Aiņa Novika stāstī -
jums iedvesmo ik vienu apmeklētāju  
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Septembra nogalē aicina 
«Preiļupes līkloči»

Tradicionālais velokross «Preiļupes līkloči», kurš iepriekšējos ga -
dos notika pavasarī, sakarā ar ceļu remontdarbiem šogad tika pārcelts
uz rudens pusi – cerībā, ka velodraugiem šķēršļi vairs netiks celti. Ie s -
pē jams, ka distances var sanākt nedaudz īsākas kā plānots nolikumā,
bet nebūs nepieciešams veikt kardinālas izmaiņas trasē. 

Ja iepriekšējos gados mūsu MTB sacensības daudziem Latgales
reģiona velomīļiem atklāja sacensību sezonu, tad pašreizējā variantā tās
varētu būt kā sezonu noslēdzošās. 

Jebkurā gadījumā visi MTB velodraugi tiek gaidīti 29. septembrī
Preiļos! 

Ar nolikumu var iepazīties www.preili.lv
Leonīds Valdonis

Galda tenisisti cīnās
par godalgām Preiļu novada atklātajā

individuālajā čempionātā
15. septembrī Preiļos noslēdzās Preiļu novada atklātā indivi-

duālā čempionāta galda tenisā otrā kārta, kas tradicionāli tiek rīkota ar
mērķi popularizēt galda tenisu, dodot iespēju Preiļu novada galda
tenisistiem sacensties ar citu Latvijas novadu, pilsētu un ārvalstu  spor-
tistiem.

Preiļu novada galda tenisa menedžeris, sacensību galvenais tiesnesis
Voldemārs Limans pastāstīja, ka čempionāts norisinās trijās kārtās, otrā
kārta pulcējusi 32 dalībniekus no Preiļiem, Līvāniem, Jēkabpils,
Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes un Lietuvas.

Godalgotās vietās ierindojās: 
1. vietā lietuvietis Osvaldas Juodelis,
2. vietā preilietis Deniss Vasiļjevs,
3. vietā daugavpilietis Vjačeslavs Gedroics.
Pavisam nedaudz līdz godalgotai vietai pietrūka preilietim Ainā -

ram Mūrniekam. Ar labiem rezultātiem čempionāta otrajā kārtā startēja
Prei ļu jaunie galda tenisisti – Romāns Streļčuks un Raimonds Mūr -
nieks, ierindojoties attiecīgi 9. un 10. vietā. 

Trešā un čempionāta noslēdzošā kārta norisināsies 30. septembrī,
kad tiks nosaukti un godināti turnīra veiksmīgākie sportisti. Iedzīvotāji
tiek aicināti atbalstīt sportistus!

Jolanta Upeniece

14. septembrī Smiltenes pil-
sētā un Smiltenes novada Laun-
kalnes pagastā pulcējās 14 paš -
valdību delegācijas no dažā -
dām Latvijas malām uz 17. Lat-
vijas Putnu pašvaldību – nova -
du, pilsētu un pagastu salido-
jumu. 

Šis ir tradicionāls pasā kums,
kurā katru gadu tiekas pašval -
dību pārstāvji, kuru nosauku -
mos, ģerboņos vai citā novada
simbolā ir atveidoti putni, lai ie-
pazītu kādu no «putnu» pašval-
dībām un dalītos pieredzē. Sa-
tikties ar citiem ‘putniniekiem’
devās arī Preiļu novada pašval-
dības pārstāvji. 

Salidojums sākās ar pašval-
dību prezentācijām, kur katras
delegāci jas pārstāvji iepazīstināja
salidoju ma dalībniekus ar savu
novadu. Preiļu pašvaldība katrai

delegācijai dāvanā pasniedza
Preiļu novada apmeklējuma Dā-
vanu karti, aicinot paciemoties
pie mums ciemos – vie nā no ve-
cākajām un skaistāka jām vietām
Latvijā, savukārt Smiltenes paš -
valdībai kā salidojuma organi-
zatoriem pateicībā tika pasniegta
novadā tapusī piemiņas vel te –
keramikas izstrādājums «Prei ļu
Laimes pods».

Programmas turpinājumā
Launkalnes pagastā viesi tika
iepazīsti nāti ar kokapstrādes uz-
ņēmumu AS «Stora Enso Latvija»,
viesojās zemnieku saimniecībā
«Lejas kleperi» un atpūtas un
sporta kompleksā «Silmači», ap-
meklēja pagasta pārvaldes un
Launkalnes sākumskolas telpas. 

Savukārt Smiltenes pilsētā de -
legācijas apskatīja Tepera ezera
promenādi, stadionu, jauno ser vi -

sa un tribīņu ēku, kartingu tra si,
Veco parku, Kalnamuižas kom-
pleksu un Smiltenes tehnikumu. 

Par nākamā putnu pašvaldī -
bu salidojuma norises vietu tika
iz vē lēts Balgales pagasts Talsu
no vadā, kura ģerboni krāšņo
putns – baltā cielava.

Pirmais šāda veida salido -
jums notika 2002. gadā. Ideja
par to savulaik radās Gulbenes
pilsētas domei. Tagad šī satikša -
nās izveidojusies par tradīciju, jo
salidojums ir veids, kā pašvaldī -
bas var pārrunāt un dalīties pie-
redzē par vides, infrastruktūras,
saimniecisko jautājumu risinā-
šanu, projektu apguvi, izglītības,
kultūras un tūrisma jomām. 

Kopumā Latvijā ir 25 pagas -
ti, pilsētas un novadi, kuru ģer -
bonī ir attēlots kāds putns.  

Jolanta Upeniece

Preiļu pašvaldība piedalās Latvijas Putnu pašvaldību salidojumā

Preiļu robotikas kluba dalībnieki Armands Upenieks un Ma-
tīss buks kopā ar vēl 3 robotu būvētājiem (Aleksandru Tikačovu,
Uģi bergfeldu un Tomu bergfeldu) no 10. līdz 12. augustam pār -
stāvēja Latviju un komandu «Robotu Skola» vienās no lielākajām
ro botikas sacensībām pasaulē «Robot Challenge 2018» Ķīnas pil -
sētā Pekinā.

Sacensībās piedalījās aptuveni 1500 roboti no 30 valstīm. Preiļu ro-
botikas kluba pārstāvji sacensī bās startēja ar 5 Mini Sumo ro botiem un
vienu Micro Sumo. Jāpiebilst, ka Micro Sumo šīs bija pirmās sa -
censības. Labākais rezul tāts PRK biedriem bija sasniegt Mini Sumo ce-
turtdaļfinālu ar ro bo tu «BOLT». Roboti «MA» un «BU» sasnie-
dza astotdaļfinālu. Mi ni Sumo sacensī bās labāk veicās citam latvie-
tim – Aleksandram, kurš aizcī nījās līdz pusfinālam un bei gās palika 
4. vietā.

Aleksandra Tikačova un Uģa Bergfelda būvētais Nano Sumo
(2,5×2,5×2,5 cm, 25 g) ieguva pir mo vietu savā kategorijā un ar Mic ro
Sumo (5x5x5 cm, 100 g) 3. vietu.

Armands Upenieks,
Preiļu robotikas kluba un «Robotu skola» 

komandu dalībnieks un treneris

Preiļu robotikas kluba dalībnieki pārstāv Latviju Robot Challenge sacensībās Ķīnā

biedrība «Ģimeņu atbalsts
centrs «Puķuzirnis»» ir veiksmīgi
īstenojusi projektu «Adīšanas
prasmju un palīdzēšanas tikumu
attīstība». 

Projektā tika iegādāta ekoloģis -
kā dzija un noorganizētas divas
adīšanas meistarklases «Mani pir -
mie zābaciņi» – zeķīšu adīšanas
meistarklase un cepuru adīšanas
meistarklase. Šajās adīšanas meis-
tarklases piedalījās ģimenes – mam -

mas vai vecmammas ar saviem lo-
lojumiem, kuriem bija vēlme apgūt
adīšanas prasmes. Meistarklasēs
kopumā piedalījās 23 dalībnieki –
bērni, vecāki un vecvecāki. Adīša -
nas meistarklases tika organizē -
tas veikalā «Dzīpariņš», un tās
vadīja veikala saimniece Inita Vai-
kule, rokdarbu pratēja, tradicionā -
lās adīšanas lietpratēja. 

Sirsnīgs paldies visiem, kuri
uzadīja pāris vai vairākus zeķīšu

pārus. Šie ar mīlestību un labām
domām adītie zeķīšu pāri tiek dā-
vināti Preiļu slimnīcas Dzemdī-
bu nodaļas jaundzimušajiem bēr-
niņiem akcijas «Rūpēs par Tevi!»
ietvaros. 

Ja vēl kādam līdzcilvēkam ir
vēlme un brīvais laiks, tad Biedrības
vārdā aicinām ikvienu paveikt
kādu labu darbiņu – noadīt siltas
zeķītes jaundzimušajiem. Sniegsim
prieku mazuļiem un to vecākiem,
un dosim siltumu sirdīs sev un ap-
kārtējiem cilvēkiem, lai ir ganda-
rījumu par paveikto darbu. Par ze-
ķīšu dāvinājumu ikviens pretī varēs
saņemt dziju veikalā «Dzīpariņš»
(Raiņa bulvāris 17, Preiļi, LV –
5301). 

Adīšanas meistarklases tika or-
ganizētas projekta «Adīšanas pras-
mju un palīdzēšanas tikumu attīs-
tīšana» ietvaros. Projekta kopējais
budžets ir 610,50 EUR, no ku-
riem 549,50EUR ir granta finan-
sējums no Viduslatgales pārnovadu
fonda. 

Inese Matisāne,  
projekta vadītāja

biedrība «Puķuzirnis» ir realizējusi projektu
«Adīšanas prasmju un palīdzēšanas tikumu attīstība»

Aicinām piedalīties novada čempionātā spiningošanā!
Spiningošanas cienītāji, kuriem patīk savā nodarbē kādreiz «pama čoties» ar sev līdzīgi do mā -

jošiem, tiek aicināti 6. oktobrī piedalīties Preiļu novada atklātajā čempionātā spiningošanā, kurš
šogad notiks Feimaņu ezerā. 

Tā kā ezers pazīstams ar savu zivju bagātību, gribas cerēt, ka reti kurš mājup dosies bez loma –
atšķirībā no iepriekšējā gada, kad sa centāmies Pelēču ezerā. 

Lasām nolikumu www.preili.lv un, ja noteikumi apmierina – tiekamies oktobrī pie Feimaņu ezera!
Leonīds Valdonis, sacensību galvenais tiesnesis

SPORTS

No kreisās: Uģis Bergfelds, Matīss Buks, Aleksandrs Tikačovs, Armands Upenieks, Toms Bergfelds

Kokapstrādes uzņēmuma AS «Stora Enso Latvija» apmeklējums 
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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. oktobrī plkst.18.00 Preiļu KN Latvi-
jas filmas Latvijas simtgadei. Kristīnes Briedes 
un Audrjus Stoņa filma «LAIKA TILTI». Ieeja –
brīva

v 11. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN Latvijas
koncerti piedāvā TRIO SOL: Georgs Sarkisjans,
vijole, Guna Šnē, čells, Agnese Egliņa, klavieres.
Programmā: V.A. Mocarta, P.Vaska un F.Mendelsona
mūzika. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras
centra un «Biļešu paradīze» kasēs. Biļešu cenas:
EUR 4, EUR 5, EUR 6

v 12. oktobrī plkst. 18.00 Aizkalnes TN Sapņu
ķērāju radošā darbnīca Gunas Egles vadībā. Ieeja –
brīva

v 13.– 21. oktobrī Preiļu novada kapsētās
SVECĪŠU DIENAS

v 19. oktobrī plkst. 12.30 Preiļu KN Rēzeknes
teātris «JORIKS» piedāvā izrādi bērniem pēc
Daiņus Šukis stāsta motīviem «Ezītis, kurš mīlēja
slepeni». Režija un telpa – Paula Pļavniece. Lomās:

Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols
v 19. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN Rēzeknes

teātris «JORIKS» piedāvā Dzejas un mūzikas uzve-
dumu  «VEIDENBAUMS LIVE». Režisors Georgijs
Surkovs

v 25. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN Andra 
Ēķa jaunā komēdija «BLĒŽI». Biļešu iepriekš-
pārdoša na Preiļu kultūras centra kasē. Biļešu cena –
EUR 3

v 27. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN Tautas
mu zikantu saiets «Večerinka Preiļos». Biļešu ie-
priekšpārdošana un galdiņu rezervācija Preiļu kul -
tūras centra kasē. Biļešu cena: EUR 5

v 27. oktobrī plkst. 19.00 Pelēču KN rudenīgu
noskaņu koncerts «Ej rudenī ar siltām zvaigznēm
acīs». Vakara turpinājumā balle kopā ar Oskaru.
Biļešu cena: EUR 2.

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 oktobrī 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs
aicina uz nodarbībām

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs turpina audzēkņu
uz ņemšanu pulciņos 2018./2019. mācību gadam. bērni un
jaunieši, šogad mēs piedāvājam nodarbības vairākos pulciņos:

• keramika
• darbnīca «Es protu»
• popgrupa «Lāsītes»
• vokālā studija «Mazās lāsītes»
• angļu valodas pulciņš
• angļu valoda – 1
• zīmēšanas pulciņš
• brīvā laika klubiņš «Domiņa»
• tehniskā modelēšana
• dizaina studija
• teātra grupa «Kājām gaisā»
• tehniskās jaunrades pulciņš «Meistariņš»
• mazmoto pulciņš.

Gaidām jūs jaunu, interesantu zināšanu un prasmju
apgūšanai mūsu Namiņā, Kooperatīva iela 6, 4.stāvs. Tālruņi

informācijai: 28641149, 26363252.

Turpinām Preiļu novada uzņēmēju sarunu ciklu
Oktobrī Preiļu novada uzņēmēji tiek aicināti uz tikšanos ar uz -

ņēmēju Aleksandru Ņesterjuku, lai uzklausītu viņa pieredzi un ie -
pazītos ar viņa radošajām nākotnes idejām, veidojot ekspozīciju zāli
NESTER CUSTOM Moto & Metal Art Gallery.

Tiekamies 9. oktobrī pulksten 16.00 Preiļos, A.Upīša ielā 20!
Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243, 

zvanot Inetai Liepniecei.

Pelēču pagasts
13. oktobrī

Plkst. 11.00 – Solkas kapi
Plkst. 11.50 – Vecuma kapi
Plkst. 12.40 – Krasnagorkas kapi
Plkst. 13.30 – Gornijašu kapi
Plkst. 14.20 – Bramaņu kapi
Plkst. 15.20 – Džeriņu kapi
Plkst. 16.30 – Pelēču kapi

Aizkalnes pagasts
13. oktobrī

Plkst. 13.00 – Gāgu kapi
Plkst. 14.00 – Raipoles kapi
Plkst. 15.00 – Daugaviešu kapi

Plkst. 16.00 – Jasmuižas kapi
Plkat. 17.00 – Bleidenes kapi

Saunas pagasts
13. oktobrī

Plkst. 11.00 – Pauniņu kapi  
Plkst. 12.00 – Prīkuļu kapi  
Plkst. 13.00 – Lakausku kapi 
Plkst. 14.00 – Aizupiešu kapi 
Plkst. 15.00 – Anspoku  kapi 

20. oktobrī
Plkst. 11.00 – Jakušu kapi 
Plkst. 12.00 – Skuteļu kapi 
Plkst. 13.00 – Orīšu kapi 

Plkst. 14.00 – Smelteru kapi 
Plkst. 15.00 – Betišķu kapi 

Preiļu pilsēta
20. oktobrī

Plkst. 15.00 – JAUNIE kapi
Plkst. 17.00 – LIELIE kapi

Preiļu pagasts
21. oktobrī

Plkst. 12.00 – Ribuļu kapi
Plkst. 13.00 – Seiļu kapi
Plkst. 14.00 – Pupāju kapi
Plkst. 15.00 – Ivdrīšu kapi
Plkst. 16.30 – Dzeņu kapi
Plkst. 17.30 – Šoldru kapi

Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās

Mentālās aritmētikas nodarbības arī Preiļos
Mentālā aritmētika – augsti efektīva izglītojoša sistēma, ar

kuras palīdzību simtiem tūkstoši bērnu ir iemācījušies skaitīt prātā
ātrāk nekā kalkulators un turpina attīstīt savas intelektuālās spējas.
Mentālās aritmētikas būtība ir tanī, ka mācību procesā tiek
stimulēta abu smadzeņu pusložu darbība.

Šī metodika īsā laika periodā ir guvusi aktīvu atbalstu arī mūsu
reģionā. Tagad mūsu mentālās aritmētikas skolā mācās gandrīz 300
bērni dažādās Latvijas pilsētās vecumā no 6 līdz 14 gadiem. 

Tiem, kas vēlas apgūt rēķināšanu galvā un attīstīt savas
intelektuālās spējas būs iespēja tikties ar mentālās aritmēti-
kas treneri Skaidrīti Žukovu un pieteikties uz apmācībām
2018./2019. mācību gadā līdz 30. septembrim, piezvanot pa

tālruni +371 29793281.

Jaunumi bērnu literārajā daiļradē
Bērnu dzejas autore Lolita Stupāne realizē Kultūrka-

pitāla fonda atbalstīto projektu, kura galarezultātā tiks
demonstrēta animācijas filmiņa «Par mušām». Filma
būs 12 minūšu gara, un tās laikā tiks vizualizēti atrādītas
6 dziesmas ar Lolitas Stupānes vārdiem un grupas
«Dabasu duravys» solista A. Sloboožanina sakompoonēto
melodiju.

Filmiņas pirmā prezentācija ar abu autoru pieda-
līšanos notika 21. septembrī Līvānos. Filmas «Par mu-
šām» prezentācija televīzijā RE TV paredzēta oktobrī.
Laiks tiek precizēts, tāpēc interesentus aicinām sekot
programmai.

Pateicība
Aizkalnes pareizticīgo draudze pateicas:
Preiļu novada domei, Aizkalnes pagasta pārvaldei, So -

fijai un Jemeļjanam Broņeckiem, Darjai Darinai un Svet -
lanai Šalkovskām, Sergejam Streļčukam, Sergejam Zamiš-
ļajevam, Lilijai Geidai, Lidijai Jurkjānei, Silvijai Vaikulei,
Ārijai Grigorjevai par ieguldīto darbu, sagatavojoties Aug-
stisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra ap-
meklējumam 27. augustā.  

Draudzes mācītājs tēvs Andrejs

Miķeļdienas tirgus Preiļos notiks 
29. septembrī no pulksten 9.00 līdz 15.00 

Raiņa bulvārī un Paulāna ielā
Sīkāka informācija pa tālr. 26636243. 
Pieteikšanās tirgotājiem www.preili.lv

vai Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, 
Kooperatīva ielā 6.

Jauns suvenīrs Preiļu pašvaldībai
Tuvojoties Preiļu pilsētas 90. dzimšanas dienas svinībām augustā, Preiļu novada pašvaldība ir 

izveidojusi jaunu suvenīru pilsētas un novada ciemiņiem – krāsojamo grāmatu bērniem «Iz-
krāso Preiļus». 

Grāmata bērniem ir veidota no Preiļu jau -
nieša Dagņa Stikāna zīmējumiem, kuros at -
tēlotas preiliešiem un pilsētas viesiem pazīstamas
un iemīļotas vietas pilsētā. Dagnis saviem zī-
mējumiem ir pievienojis arī nosaukumus, lai
bērni kopā ar vecākiem, kuri apmeklē Preiļu
pilsētu, varētu vienkāršāk atrast un apskatīt
grāmatā redzamos objektus. 

Dagnis Stikāns šogad absolvēja Preiļu Mū -
zikas un mākslas skolu, tagad turpina apgūt
zinības Daugavpils Dizaina un mākslas vidus-
skolā «Saules skola». Daiņa skolotāja, Preiļu
Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece
Marianna Abricka vēsta, ka grāmata sniedz ie-
spēju ģimenei darboties kopā, atjaunot zinā -
šanas par pilsētas vēsturiskajām vietām un no-
zīmīgākajiem objektiem. 

Dagnis Stikāns pastāstīja, ka zīmē jau kopš
agras bērnības. Pirmie zīmējumi saglabājušies
no 4 gadu vecuma. Veidojot savus darbus, zēns
visvairāk izmanto zīmuli, grafika un ilustrācija
ir Dagņa vaļasprieks. «Par visu, ko iemācījos,
esmu pateicīgs vizuālās mākslas un mākslas
skolotājiem Kazimiram Anspakam, Mariannai
Abrickai, Anitai Punculei un Veronikai Smanei»,
atzīst Dagnis Stikāns.

Krāsojamā grāmata ir veltījums Latvijas
Republikas proklamēšanas 100. gadadienā un
Preiļu pilsētas 90. dzimšanas dienā. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību

speciāliste


