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VÇSTISPreiļu 
Novada

17. septembrī svinīgi tika at-
klāta renovētā Preiļu novada iz-
glītības iestādes «Pasaciņa» ēka
Celtnieku ielā 10A. Tagad skatam
paveras atjaunota, gaumīga ēka,
kas priecē gan darbinieku un
audzēkņu, gan ciemiņu acis. At-
klāšanas pasākumā piedalījās
Preiļu novada domes vadība un
deputāti, izglītības iestāžu vadītāji,
uzņēmēji, izglītības iestādes «Pa-
saciņa» darbinieki, audzēkņi un
vecāki.

Klātesošos priecēja bērnudārza
darbinieku un audzēkņu sagatavots
koncerts, tika teiktas uzrunas un
laba vēlējumi turpmākajam darbam.
Pateicības vārdi skanēja Preiļu no-
vada domei par finansējuma pie-
šķiršanu izglītības iestādes reno-
vācijai, paldies izskanēja Preiļu
novada uzņēmējiem, kuri godprātīgi
veica «Pasaciņas» renovācijas dar-
bus, «Pasaciņas» vadītājai Dacei
Verbickai un darbiniekiem par
labu mācību darba organizāciju
būvdarbu laikā un vecākiem par
sapratni. 

Dodoties nelielā ekskursijā pa
«Pasaciņas» ēku, ciemiņi aplūkoja
atjaunotās telpas un priecājās par
gaumīgi izvēlētajām krāsām, kva-
litatīvi veiktajiem darbiem un
pilnīgi atjaunoto bērnudārza vizuālo
izskatu. 

Pirmskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» ēka ekspluatācijā bija
nodota 1981. gadā. Tā jau bija no-
lietojusies – ķieģeļu sienas, logi,
durvis un jumts funkcionāli bija

novecojuši, ēkai nebija estētiska,
mūsdienīgām prasībām pieņemama
izskata. Renovācijas rezultātā ir
veikta ēkas pilnīga rekonstrukcija
ar fasāžu siltināšanu – nomainīts
jumts, logi, durvis, grīdas, griesti,
visi iekšējie un ārējie tīkli. 

Pirmskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» renovācijas darbi tika
veikti laika posmā no 2013. gada
1. septembra līdz 2014. gada 26.
augustam. Finansējums būvdar -
biem tika piešķirts ERAF projekta
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/
006/019 «Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruk tūras attīstība»
ietva ros. Kopējā būvdarbu līguma
summa sastādīja 847 262,03 euro.
Visu desmit grupiņu telpu aprīko-
šanai ar jaunām mēbelēm domes
deputāti finansējumu piesaistīja, ņe -

mot aizņēmumu 38 865 euro apmērā. 
Paldies vietējiem uzņēmējiem,

kuri rūpējās par «Pasaciņas» kva-
litatīvu renovāciju. SIA «Preiļu
celtnieks» veica būvniecības darbus
ēkā, SIA «Salang P» ierīkoja ven-
tilācijas sistēmu, SIA «Apsardzes
serviss» uzstādīja ugunsdrošbas
signalizāciju, SIA «Axel» rūpējās
par Interneta ierīkošanu un infor-
mācijas tehnoloģiju risinājumiem
bērnudārzā. Santehniskos darbus
veica SIA «Preiļu santehniķis»,
elektroinstalāciju ierīkoja SIA
«Energoserviss Preiļi», bet jaunās
mēbeles gatavoja un uzstādīja SIA
«Vindstell». 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko

attiecību speciāliste

Augusta izskaņā Preiļi svi -
nēja 666 gadus, kopš pirmo reizi
vēstures arhīvos Preiļi minēti kā
apdzīvota vieta un ielūkojās 86
gadu pilsētas pastāvēšanas vēs -
tu rē – valdīja lieliski laika apstāk -
ļi, jautras aktivitātes un mundri
svētku dalībnieki! Šogad Preiļu
novada svinībās piedalījās viesi
no sadraudzības pašvaldības Ute-
nas Lietuvā un Glubokoe rajona
padomes Baltkrievijā. 

Novada svētku ieskaņu pasā-
kumi pagastu teritorijās iesākās
jau 28. augustā – ar pārsteigumu
tēliem Pelēču pagastā, orientēšanās
sacensībām Aizkalnes pagastā un
dienu vēlāk ar ziedu paklāju veido -
šanu un koncertu Saunas pagastā. 

Svētku ietvaros Preiļu Kultūras
namā tika atklātas divas izstādes:
Antas Rugātes un tēlnieka Viktora
Vaņukova izstāde «Strande», kā arī
mūsu novadnieka, fotogrāfa Igo ra
Pliča jubilejas izstāde. 29. augus ta
novakarē iedzīvotājus priecēja kon-
certuzvedums «Teleports», bet die-
nas noslēgumā Preiļu pilsētas par -
ka estrādē jauniešus gaidīja izklai -
de ar grupām «Bez PVN» un
«Transleiteris».

Svētku pasākuma kulminācijas
dienā – 30. augustā – ikvienu prie-
cēja Tirgus iela, NVO ideju tirdziņš
un tautas mākslas kolektīvu koncerts.
Pie Preiļu 2. vidusskolas tika at -
klāts ielu vingrotāju laukums, visas
dienas garumā darbojās Monētu,
Pakavu un Naglu kalšanas darbnīca.

Bērni laiku pavadīja lielformāta
spēļu laukumā, interesenti varēja
vē rot «Green trials Bike Tour»
ekstrēmo sporta veidu šovu un šo -
vu bērniem «Ķertais profesors».
Rīta programma noslēdzās ar Uš-
kānu ģimenes ansambļa koncertu.

Dienas izskaņā preilieši vieno -
jās Preiļu novada iestāžu un uzņē-
mumu svētku gājienā, pulcējot lie -
lu dalībnieku skaitu un izpaužoties
radošās un atraktīvās prezentācijās.
Uzreiz pēc gājiena svētki ar svētku
uzrunām un muzikālo programmu
turpinājās gleznainajā Preiļu pilsē -
tas parka estrādē. Svinīgā pasāku -
mā Latgales plānošanas reģions
pasniedza Pateicības rakstu Iman -
tam Babrim par ieguldījumu Lat-
gales jaunatnes futbola attīstībā,
tika godināti konkursa «Sakoptā -
kais īpašums Preiļu novadā 2014»

nomināciju ieguvēji un dalībnieki.
Pēc oficiālās daļas sekoja muzikāla
koncertprogramma «Gadalaiki» 
un zaļumballe Andra Ērgļa pava-
dījumā.

Liels paldies visiem novada
iedzīvotājiem un novada viesiem!
Pal dies «darbarūķiem» un atbal-
stītājiem par svētku veiksmīgu
realizāciju! Īpašs paldies AS «SEB
banka», ceļu būves firmai SIA
«Binders», SIA «VLAKON», SIA
«Krustpils», SIA «Salang-P», SIA
«Jēkabpils būve», SIA «Celmeņi
ASK», SIA «Neitrino», SIA «Le-
važ», SIA «Arka Preiļi», SIA
«Vega P», SIA «Madonas būve»
un SIA «Dija P».

Uz tikšanos nākamgad!
Jolanta Rubine, 

Preiļu novada domes 
lietvedības pārzine

Rudenim iekrāsojot pirmās koku lapas, krāsainas pārvērtības
notikušas arī rotaļu laukumiņā Aizkalnes ciematā – savu mūžu no-
kalpojušā laukumiņa vietā nu slejas jauna rotaļu iekārta, kas sevī
apvieno slīdkalniņu, taisnās zviedru kāpnes, slīpo alpīnistu sienu,
divu veidu šūpoles un kluču spēles. Turklāt šis laukumiņš vizuāli
atšķiras no citviet redzētajiem – tā patrons ir gotiņa, par ko liecina
stilizēts gotiņas galvas atveids laukumiņa iekārtas korē.

Kad pavasarī Latvijas Mobilais Telefons sadarbībā ar Preiļu novada
domi izsludināja projektu konkursu, vairākām māmiņām, kurām ir bērni
pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā, radās ideja par jauna rotaļu
laukuma izveidi, jo līdz šim Aizkalnes ciematā vienīgais bērniem pie -
ejamais rotaļu laukums bija krietni novecojis. Vasaras mēnešos, sadar -
bojoties ar Aizkalnes pagasta pārvaldi, ir tikušas demontētas vecās
rotaļu laukuma iekārtas un sakopts zālājs, un par LMT piešķirto finan -
sējumu tika uzstādītas jaunas iekārtas.

Droša un mūsdienīga laukuma izveide ir ne tikai prieks bērniem, bet
arī vidi uzlabojošs objekts, jo laukumiņš atrodas pagasta centrā – līdzās
teritorijai, kur skolai bija sporta laukums. Ikdienā to var izmantot ne
tikai vietējie iedzīvotāji, bet tūrisma sezonas laikā arī novada viesi, kuri
apmeklē Raiņa muzeju «Jasmuiža» un tālāk dodas Daugavpils virzienā.

Projekta rezultātā bērniem ir iespēja rotaļāties mūsdienīgā un drošā
rotaļu laukumā, uzlabojot veselību, attīstot fizisko sagatavotību, veici -
not socializēšanās procesu, attīstot radošumu un motoriku, kā arī 
ap  gūs tot jaunas vai pilnveidojot jau esošās zināšanas – tik daudzas
patiesībā ir laukumiņa funkcijas! Pateicos daudzajiem projekta at -
balstītājiem, kuri par laukumiņa nepieciešamību balsoja gan sūtot īs -
ziņas, gan balsojot interneta vietnē un aizpildot anketas! Laipni aicināti
apmeklēt laukumiņu!

Anita Gāga, projekta pieteicēja un īstenotāja

Aizkalnes ciematā izveidots 
jauns rotaļu laukumiņš bērniem

Preiļu novada pašvaldības iestādes pārgājušas 
uz ekonomiskākiem telefonu sakariem

Šī gada augustā Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu ar
LMT par Preiļu novada pašvaldības iestāžu tālruņu numuru
pāreju uz IP telefoniju. Tas nozīmē, ka visi Preiļu novada pašvaldības
iestāžu tālru ņu numuri, kas sākas ar cipariem ‘653*****’, no šī
gada septembra pakāpeniski tiks pārslēgti uz LMT mobilo tālruņu
tīklu. Paredzams, ka pilnīga pāreja varētu notikt līdz 2014. gada
oktobra beigām. 

Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Zvanot uz jebkuru pašvaldības tālru -
ņa numuru, kas sākas ar cipariem ‘653*****’, maksa par zvanu tiks
ieturēta (vai arī netiks ieturēta) kā par zvanu uz LMT mobilo tālruņa
numuru. 

Vērojot situāciju telekomunikāciju pakalpojumu tirgū, iedzīvotājus
šīs izmaiņas ietekmēs dažādi. Tiem iedzīvotājiem, kuri zvana no mobi -
lajiem tālruņiem un izmanto tarifu, kas ietver bezmaksas minūtes,
zvans uz pašvaldības iestāžu tālruņiem arī būs bez maksas (ja tikai
lietotājs nebūs jau izmantojis visas bezmaksas minūtes). Savukārt ie-
dzīvotājiem, kuri izmanto tādu tālruņa pakalpojuma tarifu, kur maksa
par zvanu uz LMT mobilā tālruņa numuru tiek ieturēta būs jārēķinās ar
šīm izmak sām. Vai maksa tiks ieturēta vai nē viennozīmīgi pateikt
nevar, jo tarifu plāni operatoriem dažādās situācijās var būt dažādi,
t.sk. speciālie piedāvājumi, akciju piedāvājumi u.tml. 

Lai izmantotu IP telefonus, ierīkot atsevišķas telefona līnijas nebūs
ne pie ciešams, jo tiek izmantots jau esošais Preiļu novada domes inter -
neta tīkls. Jāpiebilst, ka gadījumā, ja kādā iestādē būs radušās interneta
sakaru problēmas, tad iedzīvotāja zvans uz šo iestādi automātiski tiks
pāradresēts uz iestādes noteikta darbinieka mobilo tālruni (visbiežāk
iestādes vadītāju). 

LMT IP telefonu sakari stabilitātes ziņā ir līdzvērtīgi citu operatoru
piedāvātajiem, taču tie ir ekonomiski izdevīgāki un to uzturēšanas
izmaksas novada domei tiek plānotas mazākas nekā tērēts līdz šim.

Maija Paegle

Renovēta pirmskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»

Aizvadīti skaisti Preiļu novada svētki
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Preiļu Novada VÇSTIS
Palīdzēsim bērniem izaugt ģimenē!

Bērna pilnvērtīgai attīstībai nepieciešama ģimeniska vide,
mīlestība un sapratne. Diemžēl daudziem bērniem tas ir liegts. Šo
iespēju dod audžuģimene. Tā ļauj bērnam, kura vecāki nespēj uz -
ņemties atbildību par bērnu, piedzīvot vecāku rūpes un mīlestību,
gūt pozitīvu savstarpējo attiecību pieredzi un iemācīties dzīvei no -
de rīgas prasmes, uzaugot ģimeniskā vidē.

Kļūstot par audžuģimeni, Jūs varat palīdzēt kādam bērnam, kurš zau -
dējis pašu svarīgāko – ģimeni. Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai
bez vecāku gādības palikušajam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu
uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespē -
jams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

58 Preiļu novada bērni šobrīd atrodas ārpusģimenes aprūpē, 11 no
tiem uzturas citu novadu audžuģimenēs. Preiļu novada bāriņtiesa aicina
novada iedzīvotājus pārdomāt iespēju kļūt par audžuģimeni. Audžuģime -
nes statusu piešķir bāriņtiesa laulātajiem vai personai.

Ja neesat pārliecināti par to, vai uzreiz vēlaties kļūt par audžuģimeni,
bāriņtiesa aicina uzņemties aizbildņa pienākumus. Ar jebkuru šai sakarā
radušos jautājumu lūdzu griezties Preiļu novada bāriņtiesā Aglonas ielā
1a, Preiļos, 2. stāvā vai sazināties pa tālruni 65322106, mob.29480130.

Anda Mihailova, Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Veiksmīgi noslēdzies pirmais
ģimeņu saiets «Pylna Sāta», kas
norisinājās Riebiņu novada Gai-
līšos no 8. līdz 10. augustam.
Saietā piedalījās 13 ģimenes, ku -
ras guva neaizmirstamas emoci -
jas, lieliski pavadīja laiku, kā
arī ieguva jaunus draugus.

Ik diena sākās ar jogas pozitī -
vās un dziedinošās iedarbības iz-
baudīšanu Kristīnes Mūrnieces va-
dībā, bet vakari pavadīti, sarunā-
joties, dziedot un apgūstot folklo -
ras kopas «Sudobri» dalībnieces
Aijas mācītos dančus. Arī Alberts
un Vaira Vucāni ne tikai viesmīlīgi
uzņēma saieta dalībniekus, bet arī
labprāt muzicēja pie ugunskura. 

Savukārt dienas tika pavadītas
visdažādākajās nodarbībās. Aina

Kra vale vadīja sarunu par to, kā
vei dot attiecības ģimenē. 

Ņina Stepanova sniedza ieskatu
Montessori pedagoģijas pamatos
un dalījās ar padomiem bērnu au-
dzināšanā saskaņā ar šo metodi.
Raivo Andersona iedvesmoti tapa
visdažādākie veidojumi no māla,
bet Vilhelmīne Ja kimova mudināja
ikvienam interesentam atklāt savas
aktiera dotības, iestudējot ludziņu.
Daiga un Oļegs Koļesņičenko no-
vadīja dzīvespriecīgu dziedāša  nas
nodarbību, bet Mareks Mālnieks
rāmāku aktivitāšu cienītājiem pa-
līdzēja gūt iemaņas makšķerē  -
šanā. Bez aktivitātēm neiztika arī
naktī – Liene un Mārtiņš Vilcāni
bija noorganizējuši ugunīgu «nakts
tūri» un orientēšanās sacensības.

Protams, neiztikt arī bez kopī-
gām maltītēm, par ko rūpējās
Liene Smuk ša ar komandu, bet
Iveta Stare un viņas komanda pir-
majā iepazīšanās vakarā uzrunāja
ikvienu kārumnieku ar garšīgajām
vafelēm. 

Vecākiem ļāva atvilkt elpu un
bērnus dažādās nodarbēs iesaistīja
Inta un Anita, bet Sanita nepagursto -
ši sekoja visam notiekošajam, visu
iemūžinot fotogrāfijās un video. 

Paldies visiem, kas darīja šo
saietu interesantu, aizraujošu un
iedvesmojošu – gan nodarbību va-
dītājiem un citiem darbiņu darītā-
jiem, gan ģimenēm! 

Ilona Indriksone, 
ģimeņu saieta «Pylna Sāta»

dalībniece

Augusta beigās Preiļu novada
svētku laikā pie Preiļu 2.vidussko -
las tika atklāts ielu vingrošanas
laukums, kas izveidots program -
mas «Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā» pro-
jekta Nr.13-03-LL12-L413201-
000001 «Ielu vingrošanas lauku -
ma izveide Preiļos» ietvaros. Vin-
grošanas laukums ir labs papil di -
nājums citiem Preiļu pilsētas sporta
infrastruktūras objektiem, un, patei -
coties projektam, ir labiekārtota
arī teritorija pie Preiļu 2. vidusskolas. 

Sākotnējās idejas autori par
vin grošanas laukuma izveidi ir bi-
jušie Preiļu 2. vidusskolas audzēk -
ņi, kas kopš 2005. gada Preiļu pil -
sētā aktīvi nodarbojas ar par kour
(viens no ielu vingrošanas pavei-
diem) un ir apvienojušies aktīvistu
grupā «Ultimate Jump». Realizējot
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektu, ir uzstādītas 3
ūdens izturīga finiera saplāk šņa
konstrukcijas un stieņi, kas piemē -
roti fizisko aktivitāšu veikšanai
(lēkšana, pievilkšanās, uzlēkšana,
nolēkšana u.c.), daļēji noklāts lau-
kums ap konstrukcijām ar gumijas
pārklājumu, kas mazina lēciena
rezultātā radīto slodzi locītavām

un pēdai, saskaroties ar zemi. 
Aktīvā sporta veida cienītājiem

un skatītājiem pie laukuma izvietoti
arī 3 soliņi un 2 atkritumu urnas.
Kā informēja Preiļu 2.vidusskolas
direktore Nadežda Hļebņikova, nā-
košajā gadā tiek plānots ieklāt pa-
pildu gumijas pamatnes plāksnes
ap vingrošanas laukumu, lai pilnībā
nodrošinātu drošu fizisko aktivitā -
šu veikšanu. Ielu vingrošanas lau-
kumā tiek gaidīti dažādu vecumu
sportot gribētāji, kas ir ieinteresēti
aktīvam dzīvesveidam.

Projekta kopējās izmaksas sa-
stāda 10 487,98 EUR, no tiem EL-
FLA finansējums – 7114,36 EUR.

Līga Upeniece, 
projekta vadītāja

Atklāts ielu vingrošanas laukums

Būsim veseli un aktīvi!
Noslēdzas Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas

pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
projekts Nr. LLB-2-255 «Veselīga dzīvesveida
veicināšana Latvijas un Baltkrievijas piero-
bežas reģionos»/«Move for Life».

Projekta ietvaros Preiļu pilsē tas parkā tika izveidota daļēji apgais -
mota slēpošanas un nūjošanas trase 2 km garumā, iegādāts nepie -
ciešamais aprīkojums slēpošanas tra ses kvalitatīvai uzturēšanai, iegā dāti
50 slēpo šanas komplekti (slē pes ar stiprinājumiem, nūjas un slē poša -
nas zābaki) dažāda vecu ma cil vēkiem, 60 nūjošanas nūju komplekti. 

Pie slēpošanas – nūjošanas tra ses izvietots informatīvais stends ar
informāciju par trases izvieto jumu un lietošanas noteiku miem, kā arī
kontaktpersonām, kas ir atbildīgas par trasi un iegādāto inventāru.
Aicinām iedzīvotājus ak tīvi izmantot piedāvātās trases iespējas gan
vasaras, gan ziemas sezonā. Projekta noslēgumā Preiļos tiks organizēta
noslēguma konference par veselīgu dzīvesveidu. Par plānoto norises
laiku un vietu iedzīvotāji tiks informēti. Preiļu no vada domes projekta
kopējais budžets sastāda 64 697.00 EUR, no kuriem 90% t.i. 58 227.30
EUR tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instru -
menta (EKPI). 

Sanita Meļko, projekta vadītāja

23. augustā, atzīmējot Raiņa muzeja Jasmuiža piecdesmito dzim -
šanas dienu, ikviens bija aicināts piedalīties Jašas upītes sakopšanas
talkā un sveikt Raiņa jaunu dienu zemi - Jasmuižu – jubilejā. 

Talkā piedalījās Memoriālo muzeju apvienības vadība, Preiļu nova da
pašvaldības pārstāvji, muzeja atbalstītāji un draugi no Rīgas, Rēzeknes,
Balviem, Preiļiem un Aizkalnes. Jašas upes krasti muzeja teritorijā tika
atbrīvoti no kokiem un zariem, tika izpļauta zāle, iztīrīts un atjaunots
Jašas ūdenskritums. 

Pasākuma otrā daļa notika muzeja sarīkojumu zālē, kur Memoriālo
muzeju apvienības direktore Rita Meinerte ikvienam pateicās par darbu
un atbalstu Jasmuižai. Ar ziediem un laba vēlējumiem muzeja jubilejā
tika sveiktas Jasmuižas darbinieces.

Rita Meinerte pastāstīja, ka Jasmuižas muzeja izstāžu un sarīkojumu
zāli jau šogad gaida patīkamas pārmaiņas. Lauku atbalsta dienests ir at-
balstījis projektu Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājas atjau -
no šanai Jasmuižā, un piesaistītais finansējums ļauj veikt ēkas rekonstruk -
ciju. Tehnisko projektu konkursa kārtībā ir izstrādājis arhitektes Ināras
Caunītes birojs, šoruden notiks iepirkums darbu veikšanai, un vēlā
rudenī vai ziemā varētu sākties rekonstrukcijas darbi. 

Projekta ietvaros ēkā paredzēts nomainīt logus un grīdas, atjaunot ap kuri,
kas tur nav bijusi jau vairāk nekā desmit gadus, nostiprināt drenā žu un
ēkas konstrukciju. Būvdarbi jāpabeidz līdz nākošā gada sep temb rim, lai
Raiņa 150. dzimšanas dienas pasākumi ar plašu keramikas ekspozīciju
un Latgales amatnieku darbiem jau varētu notikt atjaunotajā mājā. 

Nākošā gada sākumā nāks klajā arī krājums «Sirdsmīļo brālīt!», kurā
ievietota Raiņa un māsas Līzes sarakste. Krājuma izdošanu atbalstīja arī
Preiļu novada dome. Janvārī ieplānota grāmatas prezentācija. Raiņa jubi -
le jas gadā ir paredzēti arī priekšlasījumu vakari par Raini un As paziju
Rīgas Latviešu biedrības namā, kuros par Raini Latgalē stāstīs Jasmuižas
saimniece, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Brūvere.

Maija Paegle

Sākoties jaunajam mācību
ga dam, visās 11 Preiļu novada
izglī tības iestādēs ir ieviesta E-
klase – elektroniskais žurnāls.
Preiļu Valsts ģimnāzijā E-klase
tiek lietota jau 7. gadu, nedaudz
vēlāk ar to sāka strādāt Preiļu 2.
vidusskola, Preiļu 1. pamatskola
un Preiļu novada vakara (maiņu)
un neklātienes vidusskola un
Pelēču pamatskola. 

Šogad darbu ar E-klasi uzsāks
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde
`Pasaciņa`, Salas pamatskola, Prie-
kuļu pamatskola, Preiļu Mūzikas
un mākslas skola, Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skola,
Preiļu no va da bērnu un jauniešu
centrs. 2014. gada jūnija domes
sēdē tika pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA «Izglītī bas sistēmas»
par E-klases izmantošanu visās
novada izglītības iestādēs. 

Jūnijā notika izglītības iestāžu
virslietotāju apmācības, savukārt
augustā novada IT centrā notika
visu 5 izglītības iestāžu skolotāju
apmācības, kuras šogad ievieš E-
klasi. Kopumā tika apmācīti vairāk
nekā 115 skolotāji. 

E-klases ieviešanas darbu va-
dītājs Juris Erts pastāstīja, ka sko -

lēni un skolēnu vecāki E-klasi var
izmantot bez maksas, izmantojot
tā saukto Uzaicinājuma komplektu.
Pieeja E-klases sistēmai ir vietnē
www.e-klase.lv. Piesakoties darbam
ir jāievada sava bērna personas
kods un tālrunī saņemtā parole.
Paroli vecāks(-ki) saņem tanī brīdī,
kad to ieraksta izglītības iestādes
atbildīgais darbinieks (visbiežāk
tas ir klases audzinātājs). Tomēr
Uzaicinājuma komplektam ir iero-
bežotas iespējas, un, ja vecāki grib
redzēt sava bērna sekmju kopsa-
vilkumu, tad ir jāiegādājas Ģi  me -
nes komplekts, kura cena šobrīd ir
9,96 euro vienam mācību ga dam.
Ja ģimenē ir vairāki skolēni, kuri
mācās dažādās skolās, tad arī ir 
jāiegādājas tikai viens Ģimenes
komplekts un to noteikti nav jāie-
gādājas vairāk par 1 reizi. 

E-klasē ir slēgta e-pasta sistēma,
kur savā starpā var apmainīties ar
informāciju skolēni, skolotāji un
vecāki, tāpēc aicinām vecākus ak -
tīvi izmantot šo e-klases iespēju,
tādā veidā veidot atgriezenisko
sai ti ar skolu (skolotājiem). 

Ikdienas stei dzīgajā ritmā ne
vienmēr rodas iespēja satikties, arī
telefoniska saruna ne vienmēr ir

piemērota. Šī brīža eko nomiskā
situācija ir tāda, ka sko lēnu vecāki
dažkārt dodas strādāt ārpus novada
vai valsts, taču pieslē dzoties E-
klasei, vecākiem ir iespējams sekot
līdzi bērnu skolas gaitām attālināti,
izmantojot datoru ar Interneta pie-
slēgumu, viedtālruni vai planšet-
datoru. E-klases sistēmā ir pieejami
dati par mācību stundām, mājas-
darbiem, klases darbiem, vērtējumi,
kavējumi, u.c. informācija. 

Ar E-klases lietošanas notei-
kumiem un atbildēm uz biežāk uz-
dotajiem jautājumiem varat iepa -
zī ties www.e-klase.lv sadaļā «Ve-
cākiem». Ja tomēr rodas kāda ne-
skaidrība, tad jautājiet attiecīgās
skolas administrācijai vai Jurim Er -
tam, raks tot uz e-pastu juris.erts@
preili.lv.

Paldies izglītības iestāžu ad-
ministrācijām un pedagogu kolek-
tīviem par atsaucību un ieguldīto
darbu e-klases ieviešanā. 

Paldies E-klases izstrādātā jiem
– SIA «Izglītības sistēmas» (t.sk.
personīgi Jānim Kaģim un Persijam
Ģedertam) par kvalitatīvu infor-
matīvo sistēmu!       

Maija Paegle 

Visās Preiļu novada skolās izmanto E-klases sistēmu

Neaizmirstamās emocijās 
aizvadīts ģimeņu saiets «Pylna sāta»

Jasmuiža ar labiem darbiem 
sagaida Raiņa 150. dzimšanas dienu
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Preiļu novada VÇSTIS
atgādināsim bērniem par drošību!

Klāt ir septembris, un skolēniem ir sācies kārtējais mācību
gads. Lai bērns skolā un ārpus mācībām būtu drošībā, Pašvaldības
policija aicina vecākus parūpēties par sākumskolas skolēnu drošu
nokļūšanu uz skolu un no skolas mājās. 

Aicinām īpašu uzmanību pievērst ceļu satiksmes noteikumu ievē -
rošanā gājējiem, lietot atstarotājus, ievērot uzvedības noteikumus uz
ielas, skolā un transportā. Aicinām ik dienu ievērot uzvedības un drošī -
bas noteikumus sabiedriskās vietās! Lai veiksmīgs jaunais mācību gads! 

Preiļu novada Pašvaldības policija

Domes sēdē tika izskatīts pie -
cu deputātu iesniegums par
Preiļu Valsts ģimnāzijas nosau-
kuma maiņu, pārdēvējot mācību
iestādi par Jāņa Eglīša Valsts
ģimnāziju. Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas
sēdē deputāti jau bija atbalstījuši
iesniegto priekšlikumu, nolemjot
Preiļu Valsts ģimnāzijas nosau-
kumu mainīt un nosaukt izglītības
iestādi par Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāziju. 

Domes sēdē Preiļu Valsts ģim-
nāzijas direktore, domes deputāte
Ligita Pauniņa ierosināja ģim nā -
zijas nosaukuma mainīt pēc diviem
gadiem – 2016. gadā, kad izglītības
iestāde svinēs divdesmito dzimšanas
dienu un notiks absolventu salido-
jums. 

Tad nosaukuma maiņa izska -
nētu svinīgāk, parādot esošajiem un
bijušajiem audzēkņiem Jāņa Eg -
līša ieguldījumu izglītības iestādes
izveidošanā un attīstībā. 

Divu gadu laikā būtu iespējams
arī savākt materiālus un skolas mu -
zejā izveidot ekspozīciju par Jāni
Eglīti. 

Deputāti atbalstīja Ligitas Pau -
niņas priekšlikumu un pieņēma lē-
mumu nomainīt Preiļu Valsts ģim-
nāzijas nosaukumu, pārdēvējot iz-
glītības iestādi par Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāziju. Līdz 2016.
gadam jāveic izmaiņas izglītības
iestādes dokumentos. 

Maija Paegle

Preiļu Valsts ģimnāzijai mainīs nosaukumu

Saunas pagasta Prīkuļos šob-
rīd notiek ERAF projekta būv-
darbi vairākās ciemata ielās.
Liepu, Miera, Zaļās, Skolas, Me-
hanizatoru un Miera – Mehani-
zatoru ielās tiek veikta rekons-
trukcija un plānots ieklāt asfaltu
kopumā 3,202 kilometru garumā. 

Pagājušajā nedēļā turpinājās
šķembu ieklāšanas un asfaltēša -
nas darbi pagasta ielās. Būvnieki
plāno jau pēc divām nedēļām vi -
sas ielas pilnībā noklāt ar asfaltu.
Tad paliks darbs pie grāvju un no-
brauktuvju sakārtošanas, vairāki
sīki darbi, kas saistās ar apzaļumo -
šanu, nomaļu piebēršanu un ceļa
zīmju uzstādīšanu. 

Ceļu rekonstrukciju Prīkuļos
veic CBF SIA «Binders». Būvdarbu
vadītājs Verners Jonāts pastāstīja,

ka šobrīd paredzēto darbu grafiks
apsteigts par vairākām nedēļām
un, ja būs labvēlīgi klimatiskie ap-
stākļi un nebūs sarežģījumu, tad
būvdarbu veicēji cer objektu pilnībā
pabeigt jau oktobra nogalē un no -
dot krietni pirms termiņa. Līgumā
noteiktais būvdarbu pabeigšanas
termiņš ir 4. decembris.   

Uzņēmējiem, kuri strādā pie
ielu renovācijas, ir izveidojies labs
kontakts ar vietējiem iedzīvotā -
jiem. SIA «Binders» pārstāvji pa-
teicas Prīkuļu ciemata ļaudīm par
sapratni, jo iedzīvotāji braukšanai
izvēlas tos ciemata ceļus, kur ne-
notiek rekonstrukcijas darbi, līdz
ar to ļaujot raitāk veikt būvdarbus
ciemata ielās. 

Ielu rekonstrukcija Saunas pa-
gasta Prīkuļu ciematā notiek ERAF

projekta «Preiļu novada ielu un
ceļu infrastruktūras uzlabošana»
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/
009 ietvaros.  

Būvdarbu izmaksas sastāda
625 511,10 euro (tai skaitā PVN).
57,83% no projekta izmaksām sa-
stāda ERAF finansējums, 3% ir
valsts budžeta dotācija, savukārt
39,17% ir pašvaldības kredīta lī-
dzekļi.

ERAF projekta ietvaros Preiļu
novadā šobrīd notiek arī gājēju
ietves un veloceliņa izbūve posmā
no Preiļu pilsētas robežas līdz
Līču ciemam, Jaunatnes ielas re-
konstrukcija Pelēču pagasta Pelē -
ču ciematā un Jaunības, Torņa,
Pumpura un Vītolu ielu renovācija
Aizkalnes pagasta Aizkalnē. 

Maija Paegle

Veiksmīgi norisinās ceļu rekonstrukcijas darbi
Saunas pagasta Prīkuļos

Pašvaldības policijas informācija 
par darba rezultātiem augustā

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada augustā par konstatētajiem
administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 46 administratīvo pārkāpumu
protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās
vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīts
31 protokols, par sīko huligānismu – 1 protokols, par administratīvajiem
pār kāpumiem ceļu satiksmē – 1 protokols. 10 protokoli sastādīti par dzī -
vošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta, 1 – par to, ka nav
dek larēta dzīvesvieta, 1 – par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1
protokols sastādīts par sējumu nobradāšanu un stādī jumu bojāšanu. 

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veid a
drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā
teritorijā, kopā ir bijis 41 izsaukums un pieteikums. 22 gadījumos
izska tīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un snieg -
tas atbildes uz tiem. 

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie
materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, kopskaitā – 50
dokumenti. Pašvaldības policija veikusi 8 pasākumus kopā ar Valsts
po licijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām
drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks 

Rīga 2014.gadā ir ieguvusi
Eiropas Kultūras galvaspilsētas
statusu, pilsētā norisinās daudz-
veidīgi un plaši ar kultūru pie-
pildīti pasākumi. Izsenis tiek uz-
skatīts, ka «visi ceļi ved uz Rī gu»,
tāpēc daudzās Latvijas apdzīvo -
tās vietās ir Rīgas vārdā nosauk -
ta iela vai galvenais ceļš, kas ved
uz Rīgu. Latvijas pilsētās un ci -
tās apdzīvotās vietās ir 65 Rīgas
ielas, tāpēc 14. septembrī visā Lat -
vijā ar Rīgas vārdu saistītajam
kultūrvēsturiskajam mantoju-
mam tika pievērsta plašāka uz-
manība. 

Tā kā preiliešiem sava Rīgas
iela ir ļoti īsa, tad ceļojums iesākās
ar Brīvības ielas vēstures apskatu

un noslēdzās Rīgas ielā. Stundu
ilgā pārgājienā Preiļu Vēstures un
lietišķās mākslas muzeja vadītājas
Teklas Bekešas vadībā aktīvākie
un zinātgribošākie Preiļu iedzīvo -
tāji svētdienas pēcpusdienu pava -
dīja, iepazīstot zīmīgo ielu caur
dažādiem apskates objektiem, to
stāstiem un vēstures liecībām.

Ceļojums sākās ar ēkas apskati
Brīvības ielā 8, kur pirmskara lai -
kos atradās viena no četrām sina-
gogām Preiļos. Nākamais pieturas
punkts bija Brīvības ielā 9, kur
dzīvojusi viena no senākajām dzim-
tām Preiļos – poļu kalēju Oļševsku
dzimta, kuras saknes meklējamas
jau 18. gadsimtā. Dažus soļus tā -
lāk, Brīvības ielā 14, mūs sagaidīja

laikraksta «Novadnieks» galvenā
redaktore Tamāra Elste un aicināja
noklausīties stāstu par laikraksta
vēsturi, informācijas apstrādi un
tehnoloģiskajiem procesiem dru-
kātavās. Pasākuma dalībnieki ap-
skatīja dzejnieka Andra Vējāna (īs -
tajā vārdā Donata Kalnača) ģimenes
māju, Vuškānu ģimenes māju Brī-
vības ielā 50, kalēju Miklaševiču
dzimtas māju Brīvības ielā 56, kā
arī Preiļu novada Goda pilsoņa
Dā vida Zilbermaņa dzimtas māju.
Brīvības ielas stāsts noslēdzās pie
celtniecības materiālu veikala, kur
ikviens pasākuma apmeklētājs pie-
dalījās simboliskajā Preiļu būvēša -
nā, pamatus liekot nozināša nām,
prāta un apķērības. Eiropas Kultū -
ras mantojuma diena izskanēja Rī -
gas ielā pie tirdzniecības centra
«Oga» ar klātesošo lustēm – dejām
un dziesmām!

Brīvības iela ir viena no vecā-
kajām ielām un otrā garākā iela
pilsētā - 1 km 790 m. Ielā atrodas
76 mājas. Tās sākotnējais nosau-
kums bijis Sondoru iela, kas radies
no Sondoru muižas nosaukuma, jo
ceļš no Preiļu centra jeb Tirgus lau -
kuma veda uz muižu. 1931. gadā
Preiļu pilsētas dome Sondoru ielu
pārdēvēja par Brīvības ielu, jo
Son doru muiža vairs nepastāvēja.

Jolanta Rubine

Izzinošais ceļojums pa Brīvības ielu 

Bērnus māca
peldēt

7. augustā Eikša ezerā tika
šķelti viļņi uz nebēdu. Preiļu no-
vada Dienas centra «Māmiņu
klubs» ar bērniem un tētiem de -
vās uz ūdensslēpošanas sporta
bāzi «Bašķi», kur ezera krastā
visus sagai dīja Preiļu Sociālā
dienesta vadītāja Diāna Vucāne.
Pasākuma mēr ķis bija mazos ķi-
parus un viņu vecākus iepazīstināt
ar pareizas peldēšanas pamat-
principiem.

Vecākiem un bērniem paraug-
stundu sniedza mazais Gustavs,
kurš viena gada vecumā spēja
peldēt un nirt kā īsts profesionā  -
lis. Kā atzina zē na mamma Ag -
nese, mīlestība uz ūdeni zēnam ir
mācīta no pirmajām dzīves nedēļām. 

Redzot tik patīkamu skatu, arī
pārējie bērni metās saules staros
vizuļojošajā ūdenī. 

Diāna Vucāne katram intere-
sentam atsevišķi parādīja, kā dam
ir jābūt muguras stāvoklim, kā pa-
reizi jākustina rokas ūdenī un kā
peldot jātur galva. Jāatzīst, ka pa-

domi ļoti palīdzēja, jo, kā izrādījās,
pat tik elementārā lietā kā peldēša -
na mēs pieļaujam kļūdas, kas ie-
spējams, bērniem traucē iemācīties
peldēt ātrāk. Vecāki un bērni iz rā -
dīja patiesu interesi par redzēto un
dzir dēto, izsakot vēlēšanos satik -
ties vēl. 

Par citām aktivitātēm «Māmiņu
klubā» var uzzināt Dienas centrā,
Preiļu novada domes mājas lapā
www.preili.lv, laikrakstā «Preiļu
Novada Vēstis».

Liene Gžibovska, 
Dienas centra vadītāja

Biedrība «Preiļu NVO centrs» 
(LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde, 

reģistrācijas apliecības numurs 1860800593)
aicina Pieteikties maksas kuRsos:

Grāmatvedība «No 0 līdz bilancei» – 72 h, Grāmatvedības
kārtošana ar datorprogrammu «Zalktis» – 12 h, Grāmatvedības
kārtošana ar datorprogrammu «Krivulis» – 8 h, Projektu izstrāde un
vadība – 36 h, Lietvedības pamati – 36 h, Biznesa ekonomikas
pamati – 36 h, Angļu valoda 1. līmenis – 56 h, Angļu valoda 2. – 3.
līmenis – 72 h, Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem – 24 h, Vācu
valoda – 56 h , Franču valoda – 36 h, Latviešu valoda – 56 h, Stila
imidža ābece – 24 h, Apstādījumu ierīkošana – 36 h, Zīda
apgleznošana – 36 h, Telpu interjera dizains – 36 h, Dāvanu
iesaiņošanas pamati – 24 h, Floristikas pamati – 36 h, Fotografēšanas
pamati – 24 h, Šūšanas pamati – 24 h

Sīkāka informācija – www.preilunvo.lv.
Pieteikšanās: personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos, 

elektroniski – preilinvo@inbox.lv vai telefoniski –28340855.

Valsts prezidents
pasniedz 
Ata Kronvalda 
balvu Mariannai
Abrickai

2. septembrī Melngalvju
namā notika Ata Kronvalda
balvas un ceļojošās balvas «ielā
pūce» pas niegšanas ceremonija,
kuras laikā Valsts prezidents
Andris Bērziņš apbalvoja trīs
skolotājus par ilggadēju un ie-
vērojamu ieguldījumu talantī go
skolēnu izglīto šanā un skolē nu
zinātniskās pētniecības dar ba
vadīšanā. 

Goda zīme tika piešķirta arī Prei ļu 1. pamatskolas vizuālās mākslas
skolotājai Mariannai Abrickai.

Svinīgā ceremonijā pedagogi saņēma Valsts prezidenta un Ata Kron -
valda fonda prezidenta Hen rika Danusēviča parakstītu diplo mu un
medaļu ar Ata Kronvalda attēlu, ku ru veidojusi māksliniece Elita Vi -
liama, kā arī vienreizējo stipendiju.

Marianna Abricka par vizuālās mākslas skolotāju strādā kopš 1989.
ga da. Skolotāja ļoti vērīgi seko skolēnu māksliniecisko spēju piln vei -
došanai, kas motivē skolēnus aktīvi piedalīties un gūt vērā ņemamus re-
zultātus olimpiādēs un dažādos konkursos. 38 skolēni ir ie guvuši godal -
gotas vietas starpno vadu vizuālās mākslas olimpiādē, un 9 skolēni ir
ieguvuši godalgotas vietas valsts atklātajā Vizuālās māks las olimpiādē.
2014. gadā iegūta zelta medaļa starptautiskajā vizuā lās mākslas kon kursā
«Es dzīvoju pie jūras». 2013. un 2014. gadā sko  lotājas M. Abric kas
skolēnu darbi tika izvirzīti starptautiskajam bēr nu konkursam LIDICE. 

Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā un tā dibinātāju vidū ir LR
Izglītības ministrija. Pretendentus Ata Kronvalda balvai izvirza izglī -
tības iestādes, izglī tības pārvaldes, pedagogu kolēģi un citas personas.

Maija Paegle
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Pludmales volejbola turnīrs
16. augustā Preiļu aktīvās atpūtas zonas pludmalē

notika 2014. gada atklātais pludmales volejbola tur -
nīrs, kurš pulcēja 11. mix komandas no visas Latga -
les. Komandas bija izlozes kārtībā sadalītas 3. apakš -
grupās, no kurām tālāk tika divas labākās un divas no
3. vietu ieguvušajām komandām. Tika izspēlēti pus -
fi nāli un tiesības spēlēt finālā izcīnīja koman das
BLACK VELVET (Jēkabpils) un komanda PIPARIŅŠ
(Preiļi). Sīvi spēkojoties, preilieši tomēr atzina
pretinieka pār spēku un zaudēja 2–1. Savukārt cīņā
par 3. vietu cita preiliešu komanda DANCARI + bija
pārāka par Jēkabpils komandu BUMBIERI. Sud raba
medaļnieki – Artūrs Livmans, Raivis Mai nulis, Laura
Mežinska, bet bronzas medaļas saņēma Atis Ivanovs,
Lauris Za lāns un Kristiāna Upeniece. Par labākajiem
turnīra spē lē tājiem tika atzīti Kristiāna Upeniece no
Dancari + un Jurijs Naumovs no Black Velvet. Ar
mierinājuma bal vu tika apbalvota arī pē dējo vietu ie-
guvusī komanda. 

normunds ivzāns – 
eiropas čempions 20 km soļošanā

31. augustā Turcijas
pilsētā Izmirā tika aiz-
vadīts XIX Eiropas
čempionāts vieglatlētikā
veterāniem. Preilietis
Normunds Ivzāns kļuva
par Eiropas čempionu
starp veterāniem 20 km
soļošanā (1.42:48), iz-
cīnot zelta medaļu un
divas sudraba medaļas
5000 m (22:52,21) dis-
tancē un 20 km distancē
komandu vērtējumā

(kopā ar Madaru Breidi un Modri Liepiņu). 
5 km distancē labāku rezultātu uzrādīja Vācijas

sportists Stefens Boršs, kurš pagājušajā gadā uzstādīja
Eiropas rekordu soļošanā 3 km distancē. Paliekot
otrais labākais, Normunds Ivzāns atzina, ka nebija
kauns zaudēt šādam censonim. 

20 kilometru distanci Normunds Ivzāns iesāka
mierīgi, pa priekšu palaižot sportistu no Krievijas,
divus spāņus, un soļoja līdzīgā tempā ar Stefenu
Boršu. Ap ceturto kilometru Krievijas un Spānijas
soļotāji bija jau 32 sekundes priekšā Normundam, un
bija jāsāk domāt par viņu panākšanu. Lēnām tika pa-
ātrināts temps, un ap vienpadsmito kilometru
Normunds Ivzāns bija jau pietuvojies līderiem. Ap
sešpadsmito kilometru Normunds Ivzāns jau bija aiz-
steidzies priekšā Krievijas pārstāvim par 24 sekundēm
un Vācijas soļotājam par 34 sekundēm. 

Spēka bija gana daudz, un atlikušajos četros kilo-
metros preilietis izrāvās par divām minūtēm priekšā,
lai pārliecinoši uzvarētu. 

Kā stāsta Normunds Ivzāns, sajūtas bija ļoti patī-
kamas, jo pirmo reizi tika iegūts Eiropas čempiona
zelts un uzvarēts ļoti daudzu titulu īpašnieks – Vā -
cijas sportists Stefens Boršs. Jaukākais brīdis čem -
pionātā bija apbalvošana, kad tika uzvilkts Latvijas
karogs un skanēja valsts himna. 

Čempionātā piedalījās 38 valstis, un Latvija kop-
vērtējumā ierindojās 19. vietā. 32 Latvijas sportistiem
čempionātā ir bagātīgs medaļu birums – izcīnītas 22
medaļas, no kurām septiņas – zelta, septiņas – bron -
zas un astoņas – sudraba medaļas. 

Arī pēc uzvaras Eiropas čempionātā Normunds
Iv zāns nedomā apstāties. Atkal sākušies treniņi un
gatavošanās nākamajām sacensībām, ir vēlme izmē -
ģināt spēkus arī pasaules senioru spēlēs, kur tiek ie -
kļauta arī 30 km distance. Par atbalstu Eiropas čem-
pionātā kārtējo reizi lielu paldies Normunds Ivzāns
saka Preiļu novada domei un AS «Preiļu siers».

aizvadīts gadskārtējais 
«Vecāķu Pludmales skrējiens»

6. septembrī, 27. reizi notika tradicionālais un
tautā iecienītais pludmales skrējiens «Vecāķu Pludmales
skrējiens», kurš bija sacensību seriāla «SportLat Bal -
va 2014» 9. posms.

Dalībnieki varēja pārbaudīt savu sportisko meista -
rību dažādās distancēs: meistarības klasē, kur dis -
tances garums bija 10 kilometri, veselības klasē, kur
distance bija 5 kilometri un bērnu grupās, kur dis -
tance bija 300 un 600 metru gara. Sacensību centrs
un starta vieta bija Vecāķu pludmalē pie glābšanas
stacijas, distances norisinājās 1 aplī pa Vecāķu plud -
mali un tai pieguļošo meža/kāpu zonu.

Veiksmīgi starti Preiļu novada jaunajiem skrējējiem.
5 km distancē Rainers Trubačs 2. vietā gan savā ve -
cuma grupā, gan absolūtajā vērtējumā. Šajā pašā
grupā 4.vietā Mārcis Adamovičs. S15 grupā 5 km uz -
vara arī Ilvai Valdonei. Kārtīgi nouguņoja mūsu jau -
nieši gan V16, gan S16 grupās, kuri veica 10 km dis -
tanci.  Abās grupās goda pjedestāla abi augstākie pa-
kāpieni preilēnišiem. Puišiem uzvara Guntim Pastoram,
bet otrajā vietā Austris Bogdanovs. Par Gunti šeit at-
sevišķs stāsts – trijās dienās viņam četri starti. Piekt -
dien – uzvara Vārkavas bezceļu skrējienā, sestdien –
Vecāķos, bet svētdien – uzvara savā grupā un 3.vieta
skrējienā «Apkārt Radžu ūdenskrātuvei» Jēkabpilī.

Dubults prieks par Anastasiju Caicu – par viņas
sīkstumu un pacietību, kad vajāja veselības problēmas
un triumfālo atgriešanos. Kā atalgojums par to visu –
uzvara savā vecuma grupā un 3. vieta kopvērtējumā.
Uz goda pjedestāla otrā pakāpiena kāpa Anna Svet -
lova. No vecās gvardes līdzi jaunajiem spēja turēt
tikai Pēteris Trubačs, kuram 2. vieta V40 grupā.

Ar visiem rezultātiem var iepazītiesmājas lapā
www.sportlat.lv.

Informāciju sagatavoja Maija Paegle, Aldis Upe-
nieks, Edgars Upenieks, Leonīds Valdonis

SPORTS

Preiļu 
Novada VÇSTIS

Preiïu novada domes 
in formatî vais izdevums 

lat vie ðu un krievu va lodâ. 
Adrese: Rai òa bulvâris 19,

Preiïi, LV–5301. 
Metiens – 5000 eks. 

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka»,
Rç zek nç, Baz nîcas ielâ 28.

Atbil dîgâ par izdevumu
Maija Paegle, tâlr. 65322766, 
maija.paegle@preili.lv.

Līksmai dienai – putnu dziesmu, Tumšai naktij – zvaigžņu lietu, 
Aukstai – ugunskura liesmu, Sirdī mīlai – siltu vietu!

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS Septembrī dzimušoS penSionāruS: 
Jāni Desaini, Jāni Klemku, Svetlanu Kozlovu, Broņislavu Ludženiku, Fatiju

Polijenko, Jūliju Bramani, Annu Golevu, Annu Jeļisejevu, Alisu Kolosovu, Praskovju
Pekkarevu, Robertu Vaivodu, Borisu Jevtušinu, Venerandu Francāni Preiļos, Simeonu
Dektjarjovu Preiļu pagastā, Venīnu Kurmi, Pēteri Ziemeli Aizkalnes pagastā un Jadvigu
Kļavinsku Pelēču pagastā.
SVEI CIENS VI SIEM PÂRÇJIEM PEN SI ONÂRIEM, DZI MUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Latgales reģionālais karatē klubs «satoRi» 
uzņem jaunus dalībniekus

Nodarbības vada sertificēts treneris Oļegs Komars (melnā josta,
3 dans). Kluba PROGRAMMĀ: japāņu filozofija, pašaizsardzības
paņēmienu apgūšana, jostu atestācija, piedalīšanās dažādu līmeņu
sacensībās, vasaras nometnes bērniem.

REGULĀRAS NODARBĪBAS KLUBĀ «SATORI» ĻAUS
JUMS uzlabot garīgo un fizisko stāvokli, atbrīvoties no liekā svara,
justies drošāk ikdienā.

AICINĀM JŪS – nāciet paši un ņemiet līdzi bērnus!
Tālrunis uzziņām: 27427452.

Kultūras centra pasākumi oktobrī
F 3. oktobrī Aizkalnes TN Aizkalnes tautas nama atklāšanas

svētki: plkst. 19.00 – svētku koncerts, plkst. 22.00 – svētku BALLE.
Ieeja brīva

F 13. oktobris – 16. novembris Preiļu KN konferenču zālē
Francijas institūta producētā Stefana Sudjēra fotogrāfiju izstāde
«Latvijas ceļojums». Izstādes atklāšana 13. oktobrī plkst. 16.00

F 15. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN Dau gav pils teātra vies -
izrāde Lauris Gundars «DABASEIBYS PŪDDARNEICA –
kaislīga komēdija latgaļu gaumē. Lomās – KRISTĪNE VEINŠ -
TEINA, MĀRIS KORSIETIS, EGILS VIĻUMOVS. Biļešu ie-
priekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cenas: EUR 4.50;
EUR 5.50; EUR 7.00

F 16. oktobrī plkst. 13.00 Preiļu KN Liepājas leļļu teātris –
D. Skadiņas fantāzija par R. Dāla stāstu «Saldais sapnis». Biļešu
iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cenas: EUR 2.00

F 11. – 25. oktobrī Preiļu novadā Svecīšu dienas 
F 24. oktobrī plkst. 19.00 Pelēču KN Dubnas teātra izrāde

«On tons i Aņa»
F 25. oktobrī plkst. 19.00 Saunas TN Saunas TN tautas

māks las kolektīvu dalībnieku rudens tikšanās vakars
F 27. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN Ledus cirka programma

«OCEAN ICE»
F 31. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN Rēzeknes folkloras

kapelas «Dziga» horeogrāfisks uzvedums «Būt kopā». Latviešu
tautas dejas un laikmetīgās dejas tehnikas sintēzi prezentē deju
kopas «Dziga» jaunieši. Ieeja: EUR 3.00; pensionāriem un sā-
kumskolas vecuma bērniem – EUR 2.00

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

Aicinām uz Miķeļdienas tirgu!
Preiļu novada dome sadarbībā ar Preiļu novada uzņēmējdarbības

centru un Preiļu kultūras centru 27. septembrī laukumā, Raiņa
bulvārī 19, Preiļos no pulksten 8.00 līdz 14.00 rīko 

MIĶEĻDIENAS TIRGU.
Aicinām pieteikt dalību tirgū mājražotājus, amatniekus, zemniekus

un citus tirgoties gribētājus! Tirgotājiem no Preiļu novada – dalība
bez maksas. 

Pieteikuma veidlapa atrodama www.preili.lv vai gaidām jūs
personīgi Preiļos, Kooperatīva ielā 6, trešajā stāvā. Pieteikšanās
dalībai tirgū līdz 25. septembrim. 

Tālrunis informācijai – 26636243.

Svecīšu dienas Preiļu novadā
Laiks Vieta
11. oktobris Saunas pagasta kapsētās
plkst. 12.00 JAKUŠU kapi
plkst. 13.00 SKUTEĻU kapi
plkst. 14.00 ORĪŠU kapi
plkst. 15.00 SMELTERU kapi
plkst. 16.00 BETIŠĶU kapi
11. oktobris Pelēču pagasta kapsētās
plkst. 11.00 SOLKAS kapi
plkst. 11.50 VECUMA kapi
plkst. 12.40 KRASNOGORKAS kapi
plkst. 13.30 GORNIJAŠU kapi
plkst. 14.20 BRAMAŅU kapi
plkst. 15.30 DŽERIŅU kapi
plkst. 16.30 PELĒČU kapi
12. oktobris Preiļu pagasta kapsētās
plkst. 14.00 RIBUĻU kapi
plkst. 15.00 DZEŅU kapi
plkst. 16.00 ŠOLDRU kapi

12. oktobris Aizkalnes pagasta kapsētā
plkst. 13.00 GĀGU kapi
12. oktobris Preiļu pagasta kapsētās
plkst. 13.00 SEIĻU kapi
plkst. 14.00 PUPĀJU kapi
plkst. 15.00 IVDRĪŠU kapi
18. oktobris Saunas pagasta kapsētās
plkst. 12.00 PAUNIŅU kapi
plkst. 13.00 PRĪKUĻU kapi
plkst. 14.00 LAKAUSKU kapi 
plkst. 15.00 AIZUPIEŠU kapi 
plkst. 16.00 ANSPOKU kapi
18. oktobris Preiļu kapsētās
plkst. 15.00 JAUNIE kapi
plkst. 17.00 LIELIE kapi
25. oktobris Aizkalnes pagasta kapsētās
plkst. 13.00 RAIPOLES kapi
plkst. 14.00 DAUGAVIEŠU kapi
plkst. 15.00 JASMUIŽAS kapi
plkst. 16.00 BLEIDENES kapi

Seminārs par aktuālajām atbalsta
programmām uzņēmējiem
Preiļu novada uzņēmējdarbības

centrs sadarbībā ar VAS Latvijas
Attīstības finanšu institūciju ALTUM
1. oktobrī plkst. 11.00 Kooperatīva
ielā 6, Preiļos (3. Stāvā) rīko bez-
maksas semināru «Aktuālās valsts
atbalsta programmas uzņēmējiem».

Lektore – VAS Latvijas Attīstības
finanšu institūcijas Altum Rēzeknes
filiāles vadītāja Vita Pučka. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās

pa tālruni 26636243.

Rīgas tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma struktūrvienība Preiļos uzņem audzēkņus

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums izsludina papil -
dus uzņemšanu 9. klases absolventiem mācību programmās:

• ēdināšanas pakalpojumu speciālists,    • vizuālā tēla stilists.
Pieteikšanās līdz 30. septembrim, Preiļos, Sporta ielā 1,  

tālr. 26041291.

Preiļu Galvenajā bibliotēkā 
3. stāvā līdz 15. oktobrim skatāma Janīnas Triznas izšuvumu

izstāde «Ziedu spēle krustdūrienā».

I. U. «Līgo-2», Liepājas ielā 37, Preiļos, IEPĒRK ALUS
PUDELES. Cena - EUR 0.07. Tālrunis uzziņām 29426004.
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PreiļU noVAdA doMeS SAiSTošie noTeiKUMi
1.

Apstiprināti ar Preiļu novada domes 2014. gada 27. marta lēmumu
Protokols Nr.3, punkts 3.2. 

PreiļU noVAdA doMeS SAiSTošie noTeiKUMi nr. 2014/13
Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa

piešķiršanas kārtību Preiļu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta
pirmās daļas 3.punktu, un Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību» 9.punktu

i. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ar Preiļu novada domi (turpmāk – pašvaldība) saskaņojama tirdznie -

cības vietas iekārtošana;
1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodro -

 ši nā šanai;
1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. kārtību,  kādā  ar pašvaldību  saskaņojama  sabiedriskās  ēdināšanas  pakalpojumu

sniegšana;
1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdz -

niecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai;
1.6. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalīb nie -

kam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru;
1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.
2. Noteikumi  ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Preiļu novada domes

(turpmāk – pašvaldība) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās
un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai ielu tirdz -
niecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu.

ii. tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana 
un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana

3. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai sa -
biedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdz -
niecības organizēšanai vai  ielu tirdzniecībai  tirdzniecības  dalībnieks  un  tirdzniecības  or -
ganizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu (1. pielikums un 2. pielikums).

4. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators noteikumu 3. punktā minē -
tajam iesniegumam, papildus Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440
«Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas  saskaņojami  ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību» noteiktajam, pievieno vai uzrāda šādus dokumentus:

4.1. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem
aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);

4.2. dokumenta, kas apliecina tirdzniecības dalībnieka tiesības iesaistīties pārtikas
apritē, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;

4.3. fiziska persona iesniedz zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju
(uz rādot oriģinālu), ja  ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu  lauksaimniecības produk -
ciju;

4.4. ar pašvaldības Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības orga nizē -
šanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici.

5. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ie  lu tirdz -
nie cībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai  izsniegšanu vai  atteikumu izsniegt saskaņo -
jumu un atļauju pieņem pašvaldības izpilddirektors.

6. Saņemot ielu tirdzniecības vai  ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju,  ir mak sā -
jama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši pašvaldības apstipri -
nātiem un spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem.

7. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā eso -
šajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru
pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam,
maksā tirdzniecības organizators.

8. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības
nodevu divkāršā apmērā.

9. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (3.pielikums) izsniedz
uz laiku līdz vienam gadam.

iii. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi 
kārtības nodrošināšanai

10. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi paš val -
dība vai tirdzniecības vietu saskaņojusi pašvaldība.

11. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Re pub -
likā spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie no-
teikumi.

12. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības
uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.

13. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības
citai personai.

iV. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
14. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas var tikt noteiktas atbilstoši ielu tirdz -

nie cības vietai.
15. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem ak -

tiem nav jāreģistrē saimnieciska darbība, ielu tirdzniecība ir tiesīga pārdot Ministru kabi -
neta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
sa skaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 7. punktā minētās 
preces.

16. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdz niecī -
bā ir tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces, kas minētas pašvaldības
izsniegtajā ielu tirdzniecības atļaujā.

V. izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku
17. Preiļu  novada domes izpilddirektors atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt,  lai

tirdz  nie cības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, šādos
gadījumos:

17.1. sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada re -
monts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c);

17.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējusi pašvaldība;
17.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;
17.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
18. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizē ša -

nai darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību» 27.punktā noteiktajos gadījumos, samaksātā pašvaldības
nodeva netiek atmaksāta.

V. tirgus statusa piešķiršanas kārtība
19. Lai  saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības admi nistra -

tīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:
19.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juri -

diskās personas  nosaukumu  un  nodokļu  maksātāja  reģistrācijas  numuru,  adresi, kon -
takt tālruni, elektroniskā pasta adresi;

19.2. zemes  īpašuma  vai tā lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);

19.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.
20. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā

kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
21. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas

darbi, pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
22. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā te -

ritorijā, tirgus atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu
piešķiršanu pieņem Preiļu novada dome.

Vi. administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu 
un noteikumu izpildes kontrole

23. Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.
24. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Preiļu novada Pašvaldības

policija un/vai pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.

Vii. administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
25. Preiļu novada domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību

persona var apstrīdēt Preiļu novada domē, bet Preiļu novada domes pieņemto lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.

priekšsēdētājs A. Adamovičs

1. pielikums
2014 .gada 27. marta

Preiļu novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13

1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem)

______________________________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums, reģ. Nr. , vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas 

kods, individuāla darba veicēja reģ. Nr.,)

2. Kontaktinformācija
_____________________________________________________________________

(adrese, kontakttalrunis, e-pasts)

iesnieGums
Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un/vai izsniegt atļauju ielu

tirdzniecībai  Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:
_____________________________________________________________________

(tirdzniecības vieta adrese)

Laikā periodā no 201__.gada   ___.____________ līdz 201__.gada __.______________.

Laikā  no plkst.______                   līdz plkst._______.

Tirdzniecību veikšu

_____________________________________________________________________
(no galdiņa, mašīnas, iekārtotas vietas utt.)

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas (pasvītrot vajadzīgo):
• augkopības produkti;
• lopkopības produkti;
• svaigi zvejas produkti;
• biškopības produkti;
• grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
• Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu

un dārzeņu stādi,
• dēsti, sīpoli, gurni, ziemcietes un sēklas;
• augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
• mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
• mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas pare -

dzē tas meža atjaunošanai);
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• savvaļas ogas, augli, rieksti, sēnes un ziedi;
• lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
•  lietotas personiskās mantas;
• rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
• rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
• pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrā -

dājumi;
• bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
• alus un alkoholiskie dzērieni;
• tabakas izstrādājumi;
• saldējumu no speciālām iekārtām;
• loterijas biļetes;
• galda spēles un spēles;
• sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
• pārējie (norādīt, kādi)______________________________________________.

Pielikumā:
• saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),

izņemot publisko personu, vai fizisku personu, kurai atbilstoši nodokļu jomu regla -
mentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, 

• apliecinājumu, kā  persona neveic saimniecisko darbību;
• dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģi -

nālu);
• licences  (speciālās   atļaujas)   kopiju  (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši norma tīva jiem

aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
• zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pie -

teikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska per -
sona;

• ar Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vi -
zuā lā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;

• saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
• saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasā -

kuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros,
izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

• pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās publiskās vietās.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.        

*________________________
(datums)

*_______________________
(paraksts)

* Iesnieguma rekvizītus «paraksts» un «datums» neaizpilda, ja elektroniskais doku ments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

2. pielikums
2014. gada 27. marta

Preiļu novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13

iesnieGums

1.Tirdzniecības organizators

_____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, 

_____________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr., adrese, kontakttālrunis, e-pasts)

vai
(reģistrācijas numurs komercreģistrā (personas kods)

vai Uzņēmumu reģistrā)

2. Faktiskā adrese ______________________________________________________

_____________________________________________________________ LV-________

3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs ___________________________________________
3.2. mobīlā tālruņa numurs ___________________________________________
3.3. faksa numurs ___________________________________________
3.4. e-pasta adrese ___________________________________________

iesnieGums

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdznie -
cības organizēšanai Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

_____________________________________________________________________
(organizēšanas vieta)

Laikā no _____________________ līdz ______________________ 

Laikā no plkst._________________ līdz ______________________

5. Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas: 
q augkopības produkti;
q lopkopības produkti;
q svaigi zvejas produkti;
q biškopības produkti;

q grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
q Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu

un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
q augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
q mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas lauksaimniecības produk -

cijas;
q mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas pare-

dzētas meža atjaunošanai);
q savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
q lauksaimniecības un mājas(istabas)dzīvnieki;
q lietotas personiskās mantas;
q rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
q rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
q pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
q bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
q alus un alkoholiskie dzērieni;
q tabakas izstrādājumi;
q saldējums no speciālām iekārtām;
q loterijas biļetes;
q galda spēles un spēles;
q sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
q pārējie (norādīt, kādi)_____________________________________________.

Pielikumā:
q saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, izņemot publisko

personu;
q tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības

dalībnieku vai fiziskas personas , kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatī-
vajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājuma, ka tā neveic saimniecis-
ko darbību, kā arī  nenodarbina citas personas, kopija;

q saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
q saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasā-

kuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros,
izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

*_______________________
(datums)

*_______________________
(paraksts)

* Iesnieguma rekvizītus «paraksts» un «datums» neaizpilda, ja elektroniskais doku ments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

3. pielikums
2014 .gada 27. marta

Preiļu novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13

atĻauJa 
ieLu tiRDZniecĪBai

_______. gada____. _________________   Nr.______

______________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese; fiziskās 

_____________________________________________________________________
personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr., patenta Nr.; adrese, kontakttālrunis)

(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai)

atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
____________________________________________________________________

Laikā no plkst.______________ līdz _____________________

Īpašie tirdzniecības noteikumi:____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Atļauja derīga no _____.gada____.___________ līdz _______.gada____.___________

*_____________________________________________________________________
(Amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.
*________________________

(datums)

* Atļaujas  rekvizītus «paraksts» un «datums» neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

–
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PaskaiDRoJuma Raksts

Preiļu novada domes 27.03.2011. saistošo noteikumu nr.2014/13
«Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Preiļu novadā» projektam

2.
Apstiprināti ar Preiļu novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmumu, 

protokols Nr.3, punkts 3.2.
un 2014.gada 29. maija sēdes lēmumu protokols Nr.6, punkts 11.

PreiļU noVAdA doMeS SAiSTošie noTeiKUMi nr. 2014/12
«Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novada 

pašvaldības teritorijā»
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 «Notei -
kumi par koku ciršanu ārpus meža» 22.punktu.

i. Vispārīgie jautājumi
1.Sais tošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža izvēr-

tēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu atlīdzības aprēķi-
nāšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadī-
jumus, kad rīko publisko apspriešanu Preiļu novada pašvaldības teritorijā.

ii. koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2. Persona (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs), kura vēlas veikt koku ciršanu ārpus

meža Preiļu novada pašvaldības teritorijā, iesniedz Preiļu novada pašvaldībai iesniegumu
(veidlapa pielikumā), izņemot Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
«Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 7., 8. un 9.punktā minēto gadījumu. 

3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novada pašvaldības teritorijā izskata
un lēmumu pieņem Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā
ietilpst:

3.1. Preiļu novada domes arhitekts;
3.2. Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris;
3.3. SIA «Preiļu saimnieks» Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja.
4. Komisijas lēmums, ar kuru saskaņota koka ciršana, vienlaikus ir koku ciršanas atļau-

ja, tās derīguma termiņš nav\ir ierobežots.

iii. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
5. Publiskās apspriešanas procedūru, ja koka ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teri-

torijā,  rīko šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:
5.1. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;
5.2. parkā un alejā (arī tad, ja tā atrodas ielu zemes nodalījuma joslā),
5.3. atbilstoši Preiļu novada pašvaldības teritorijas plānojumam teritorijā, kur ir jāiz-

strādā detālplānojums,
5.4. ja ēkai (būvei) vai tās iecerei tiek veikta publiskā apspriešana;
5.5. ja koka ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos pilsētas vai ciema teritorijā.
6. Publisko apspriešanu organizē Komisija.
7. Komisijas paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Preiļu novada pašvaldības

informatīvajā izdevumā, pašvaldības interneta mājas lapā www.preili.lv, kā arī izvieto infor-
mācijas sniegšanas vietā Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā. Iesniegumi par
ierosinājumiem jāiesniedz Komisijas publikācijā norādītajā termiņā un vietā.

8. Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu norāda publikācijas paziņojumā.
9. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām.
10. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās

apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.
11. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes šo noteikumu 5.punktā minē-

tajos gadījumos pieņem Komisija pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtējuma.

iV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

12. Personai pirms koka ciršanas uzsākšanas ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudz veidības samazinājumu saistībā ar koka ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk
– zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (summa, kas netiek aplikta ar pievienotās vērtības

nodokli).
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar dabā uzmērīto koka caurmēru 1,3 m

augstumā no sakņu kakla (cm).
KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas.
KI – koka ciršanas iemesla koeficients.
KA – apdzīvotas vietas koeficients.
KV - koka atrašanās vietas koeficients.
PK – pašvaldības koeficients – 1,0.
13. Noteikumu 12.punktā lietotie koeficienti KS, KI, KA un KV ir nosakāmi saskaņā ar

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 3.pielikumu.

14. Komisija atļauju koka ciršanai ārpus meža izsniedz personai pēc aprēķinātās zaudē -
jumu atlīdzības samaksas.

15. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koka/koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par
da bas daudzveidības samazināšanu.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Preiļu novada domē. Preiļu novada
domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs

Pielikums
Preiļu novada domes  2014.gada 27. marta

saistošajiem noteikumiem Nr.2014/12
«Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novada  administratīvajā teritorijā» 

Preiļu novada domes
Koku novērtēšanas komisijai

__________________________________________
(fiziskai personai – vārds uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)                                                                                    

__________________________________________
(personas kods vai  Reģ.Nr.)

__________________________________________
(Adrese)

__________________________________________
(Kontaktinformācija E-pasts, tālrunis)

iesnieGums
Preiļos

Par koka/koku ciršanu

Lūdzu izsniegt atļauju ___________________________________________________
(koka suga, skaits)

_____________________________________________________________________,

kas atrodas ____________________________________________________________
(adrese)

_____________________________________________________________________

nociršanai sakarā ar to, ka ________________________________________________

_____________________________________________________________________

Pielikumā (atzīmēt pievienoto):
1. Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
2. Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu;
3. Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koka ciršanu noraksts, ja nepiecie-

šams;
4. Pilnvarotās personas pilnvaras kopija/noraksts, ja ir.
5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

*201__. gada «____». «_________________»

*______________________________
(paraksts)   

* Iesnieguma rekvizītus «paraksts» un datums» neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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Preiļu novada VÇSTIS

Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja
komisija piecu cilvēku sastāvā – Preiļu no -
vada domes Nekustamā īpašuma daļas va -
dītāja Vita Patmalniece, SIA «Preiļu saim-
nieks» Komunālās daļas vadītāja Zenta Igol -
niece, Saunas pagasta zemniece Dagnija Māl -
niece, Saunas pagasta nekustamā īpašuma
«Dzirnavas» īpašniece Zinaīda Adamoviča
un Preiļu pagasta z/s «Avotu ozoli» līdzīpaš -
niece Anna Buka.

Šogad konkursam bija pieteikti 14 no -
vada īpašumi gan pilsētā, gan pagastos. Pa-
matojoties uz konkursa nolikumu, īpašumi
tika vērtēti četrās kategorijās. Komisija vēr -
tēja teritorijas sakoptību un kopskatu, ēku
un būvniecisko elementu ārējo izskatu un pie -
mērotību, dārza funkcionālo plānojumu, puķu
dobes un košumkrūmus, videi draudzīgu saim-
niekošanu, kā arī īpašuma individualitāti.

Grupā «Ģimenes mājas pilsētu un cie -
 matu teritorijā» 1.vieta tika piešķirta Elstu
ģimenes īpašumam Raiņa bulvārī 14, Preiļos.
Čaklie saimnieki īpašumu ir veidojuši un ko -
puši daudzu gadu garumā, ikviens garām gā -
jējs var novērtēt skaisto ēkas fasādi, slīgsto -
šu ziedos, ieejas celiņu risinājumu un puķu
un košumkrūmu stādījumus. 2. vietā ierindojās
Pastaru ģimenes īpašums Skolas ie lā 13, Prei -
ļos, kurš ir rūpīgi kopts un per spektīvs, ar pa -
 reizu katras lietas pielietojumu un izvietojumu.
Saimniekiem ir plašs turpmā kais redzējums
īpašuma pilnvei došanā. 3. vieta pie šķirta Grei -
vuļu ģimenes īpašumam Nākotnes ielā 14,
Preiļos, kurš tapis vairāku ga du pacietīga dar -
ba rezultātā. Ieejas celiņa cirpšanā saimnieki
pielieto jaunākās tendences daiļdārzu veido -
šanā. Pagalma teritorijā iz vietoti un saglabāti
sievastēva kokgriezumi. Pateicību par dalību
konkursā saņēma Poplavsku ģimene, kuru
ģimenes māja atrodas Pelēču ciematā «Tu-
viniekos». Ģimenei pie der neliela piemājas
saimniecība, tāpat, salīdzinot ar aizvadīto
gadu, koptajā īpašumā ir ieviesti uzlabojumi
un izveidota skaista akas vieta.

Grupā «Viensētas pagastu teritorijās»
šogad bija pieteiktas četras sakoptas un gau-
mīgi iekārtotas lauku mājas ar tām piegulo-
šajām ēkām un teritorijām. Par uzvarētājiem
šajā kategorijā komisija nominēja Albīnas
Pauniņas īpašumu «Griezes» Saunas pagasta
Puncuļos. Savā vienkāršībā ļoti skaista, sa -
kopta lauku māja, kurā aplūkojamas krāšņi
ziedošas puķu dobes visos vasaras mēnešos.
Šī vieta piesaista ar mieru un harmoniju, kur
gribas uzkavēties. 2. vietu ieguva Kressu ģi-
menes īpašums «Bērziņi» Saunas pagasta
Lielajos Anspokos. Skaistais un plašais sen -
ču īpašums savulaik ir pārdots, ceļojis no
rokas rokā, ticis «veiksmīgi» nolaists, līdz
beidzot nonācis atpakaļ Kresses kunga īpa-
šumā. Īpašums ir rūpīgi atjaunots, veiksmīgi
un gaumīgi apvienojot vēsturisko un moderno.
Par trešajiem labākajiem šajā grupā tika no-
saukts īpašums «Ielejas» Aizkalnes pagasta

Želvos, kur saimnieko Andris Kažemāks.
Gados jaunais īpašuma saimnieks kopā ar
savu draudzeni ar minimāliem resursiem un
lielu mīlestību kopj un uztur plašos zālājus,
dīķus un puķu dobes. Īpašums ir savdabīgs
ar saglabātām senču dārza veidošanas ievir -
zēm, mājas tuvumā mežā ir kokā uzbūvēta
lapenīte, asprātīgi izveidota arī estrādīte
muzicēšanai. Pateicību par piedalīšanos kon-
kursā viensētu grupā saņēma Bricu ģimene
Saunā īpašumā «Strauti». Saimniekiem ir
skaista dzīvojamā māja un iekopta plaša te-
ritorija, kur turpināsies iesāktie daiļdarbi.

Grupā «Iestādes, organizācijas un uz-
ņēmējsabiedrības» par laureāti tika nominēta
Irenas Koledas vīna darītava, īpašums «Ol-
nīca» Pelēču pagastā. Paralēli mājražošanai
saimniece ir iekopusi savdabīgu puķu dārzu.
Šogad saimniece piedalās projektā, kura iet -
varos tiek uzņemti kāzinieki un rīkotas vec-
meitu ballītes, līdz ar to dārzs ir papildi nāts
ar jaunām puķu dobēm un košu, romantisku
lapenīti kokā. 2. vieta tika piešķirta DUS
«Vega P» un īpašniekam Viktoram Solovjo-
vam. Par īpašuma sakoptību var pār lie cinā -
ties ikviens autobraucējs. Īpašums tiek kopts
un veidots vairāku gadu garumā, vei dojot
ko mercdarbībai tīkamu vidi. Par 3. vietas ie -
guvēju tika saukts senlietu muzejs Saunas
pagasta Prīkuļos, īpašums «Zvaigznīte»,
 īpaš nieki – Ivbuļu ģimene. Senlietu muzejs
ir izvietots vienā no ēkas telpām, plašā ap -
kārt ne ir sakopta, iekārtota un piemērota da-
žādām āra nodarbēm. Pateicība par dalību
konkursā šajā grupā pasniegta Valērijam Ta-
rasovam īpašumā «Avotiņi» Preiļu pagasta
Līčos, kur darbojas mēbeļu darbnīca. Kārtīgie
saimnieki uztur un kopj īpašumu, ir ierīkots
jauks atpūtas stūrītis.

Grupā «Valsts un pašvaldības iestādes»
šogad bija pieteiktas divas skolas – Priekuļu
un Saunas pamatskola. Par laureāti tika no-
minēta Salas pamatskola. Skolai ir plaša te-
ritorija 3 ha platībā – zālājs ikvienā vietā ir
rūpīgi nopļauts, pagalmos aug daudz ilgga -
dīgo stādījumu – ceriņi, augļu dārzi, ābeles
līkst zem augļu smaguma. Otrās vietas ie -
gu  vēja Priekuļu pamatskola var lepoties ar
pla šo un iekopto teritoriju, kas jau ilgus
gadus tiek rūpīgi uzturēta. Skolas teritorijā
izveidotas krāšņi ziedošas puķu dobes.

Abas vērtēšanas dienas priecēja un po -
zitīvi pārsteidza, jo sastaptie saimnieki un
viņu īpa šumu sakoptība apliecināja, ka Preiļu
novadā saimnieko viesmīlīgi, strādīgi un
kārtību mīloši ļaudis. Preiļu novada pašvaldība
pa tei cas ikvienam dalībniekam, kurus žūrijas
komisija vērtēšanas dienās apciemoja! Pal -
dies par atsaucību arī tiem, kuri konkursam
pieteica draugu, kaimiņu vai radinieku īpa-
šumu, kas ikdienā priecē garāmejot! 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Konkurss par Preiļu novada 
sakoptākajiem īpašumiem noslēdzies

PaskaiDRoJuma Raksts
Preiļu novada pašvaldības

2014. gada 27. marta saistošo noteikumu nr.2014/12
«Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novada 

administratīvajā teritorijā» projektam

Elstu ģimenes īpašums Preiļu pilsētā

30. augustā Preiļu novada svētku ietvaros tika godināti konkursa «Sakoptākais
īpašums Preiļu novadā» šī gada laureāti un dalībnieki. Konkursanti svinīgā
pasākumā saņēma ziedus, diplomus, naudas balvas un pirmo vietu ieguvēji dāvanā
saņēma pie īpašuma piestiprināmās plāksnītes ar apliecinājumu par sakoptāko
īpašumu Preiļu novadā 2014. gadā.

Irenas Koledas saimniecība «Olnīca» Pelēču pagastā 

Albīnas Pauniņas īpašums «Griezes» Saunas pagastā 
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ВЕСТИ Прейльского
Края

17 сентября после реновации
торжественно открыто здание
дошкольного учебного заведе-
ния Прейльского края «Паса-
циня» на улице Целтниеку,
10А. Теперь взгляду открыва-
ется обновлённое, со вкусом
оформленное здание, которое
радует как сотрудников и вос-
питанников детского сада, так
и гостей. В мероприятии от-
крытия участвовали предста-
вители руководства и депутаты
Прейльской краевой думы, ру-
ководители учебных заведений,
предприниматели, сотрудники
и воспитанники «Пасацини» и
родители.

Присутствующих порадовал
концерт, подготовленный работ-
никами и воспитанниками дет-
сада, произносились речи и звуча-
ли пожелания хорошей дальней-
шей работы. Слова благодарности
звучали в адрес Прейльской крае-
вой думы за присвоение финан-
сирования для выполнения ре-
новации, в адрес предпринима-
телей Прейльского края, которые
добросовестно выполнили строи-
тельные работы, в адрес руково-
дителя Даце Вербицкой и со-
трудников детсада «Пасациня»
за успешную организацию учеб-
ной работы во время проведения
строительных работ и в адрес
родителей – за понимание.

Отправляясь в небольшую
экскурсию по зданию детсада,
гости осмотрели обновлённые
помещения и радовались со вку-
сом подобранным цветам, каче-
ственно выполненной работе и
полностью новому визуальному
образу учебного заведения.

Здание дошкольного учебного

заведения «Пасациня» сдано в
эксплуатацию в 1981 году. Со
временем оно обветшало – кир-
пичные стены, окна, двери и
крыша функционально устарели,
у здания уже не было эстетичного,
приемлемого современным тре-
бованиям, внешнего вида. В ре-
зультате реновации выполнена
полная реконструкция с утепле-
нием фасада – заменена крыша,
окна, двери, потолки, все внут-
ренние и внешние сети.

Работы по реновации до-
школьного учебного заведения
«Пасациня» проходили в период
времени с 1 сентября 2013 года
по 23 августа 2014 года. Финан-
сирование для строительных ра-
бот привлечено в рамках проекта
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/
006/019 «Развитие инфраструк-
туры учебных заведений Прей-
льского края». Общая сумма
строительного договора составила
847 262,03 евро. Для оборудования
помещений всех десяти групп

новой мебелью, депутаты думы
привлекли финансирование, взяв
ссуду на сумму 38 865 евро.

Спасибо местным предпри-
нимателям, которые позаботились
о качественной реновации «Па-
сацини». ООО «Прейлю целт-
ниекс» выполнял строительные
работы в здании, ООО «Саланг
П» установил систему вентиля-
ции, ООО «Апсардзес сервисс»
установил пожарную сигнализа-
цию, ООО «Axel» заботился о
проведении интернета и реше -
ниях информационных техноло-
гий в детском саду. Сантехниче-
ские работы выполняла фирма
ООО «Прейлю сантехникис»,
электропроводку заменили со-
трудники ООО «Энергосервис
Прейли», а новую мебель изго-
товила и установила фирма ООО
«Vindstell».

Майя Паэгле, 
специалист думы 

Прейльского края по связям
с общественностью

В конце августа город Прей-
ли отмечал 666 лет с момента,
когда впервые в исторических
архивах Прейли упоминается
как населённая местность, и
86 лет со дня существования
города. В этом году в праздно-
вании дня Прейльского края
приняли участие гости по со-
дружеству из самоуправлений
Утена (Литва) и района Глубо-
кое (Белоруссия). 

Мероприятия праздника края
на территориях волостей начались
уже 28 августа, когда утро детей
в Пелечи началось с мероприятия
вместе с неожиданными образа -
ми, а айзкалненцы и их гости
участвовали в соревнованиях по
ориентированию. 29 августа в
Саунас волости жители создавали
ковёр из цветов, а в завершение
дня прозвучал концерт.

В рамках праздника в Прей-
льском доме культуры открыты
две выставки: Анты Ругате и
скульптора Виктора Ванюкова, а
также нашего земляка, фотографа
Игоря Плича. Вечером 29 августа
жителей приглашали на кон-
цертное представление «Теле-
порт»  и мероприятие для моло-

дёжи при участии групп «Без
ПВН» и «Транслейтерис».

День кульминации празднич-
ных мероприятий – 30 августа –
начался в городе Прейли с Тор-
говой улицы, ярмарки идей НВО
и выступления коллективов ху-
дожественной самодеятельности.
Возле Прейльской 2 средней шко-
лы была открыта площадка для
занятий гимнастикой на улице,
на протяжении дня посетители
могли попробовать себя в изго-
товлении монет, подков и гвоздей,
дети проводили время, играя в
Шахматы, Цирк, Ричу Рачу, все
желающие наблюдали за шоу
программой экстремальных видов
спорта «Greentrials Bike Tour»,
позже звучало шоу песен и экс-
периментов для детей «Сума-
сшедший профессор», утренняя
программа завершилась концер-
том ансамбля семьи Ушканов.

В конце дня прейльчане объ-
единились в праздничном ше-
ствии учреждений и предприятий
Прейльского края. Сразу после
шествия праздник продолжился
торжественными обращениями
и музыкальной программой на
эстраде живописного Прейльского

парка. На торжественном меро-
приятии Латгальский регион пла-
нирования вручил Благодарст-
венную грамоту Иманту Бабрису
за вклад в развитие футбола
среди молодёжи Латгалии, че-
ствовали номинантов и участни-
ков конкурса «Благоустроенное
владение Прейльского края 2014».
После официальной части сле-
довала концертная программа с
магическими спецэффектами
«Времена года» и бал под со-
провождение Андриса Эрглиса.

Большое спасибо всем жите-
лям и гостям края! Спасибо
всем за успешную организацию
праздника! Особое спасибо АО
«SEB банк», дорожной строи-
тельной фирме ООО «Биндерс»,
ООО «VLAKON», ООО «Круст-
пилс», ООО «Саланг-П», ООО
«Екабпилс буве», ООО «Целмени
АСК», ООО «Нейтрино», ООО
«Леваж», ООО «Арка Прейли»,
ООО «Вега П», ООО «Мадонас-
буве» и ООО «Dija P». 

До встречи в следующем
году!

Иоланта Рубине, 
заведующая делопроизводством

думы Прейльского края

Осень окрасила первые листья на деревьях, красочные пе-
ремены произошли и на игровой площадке в посёлке Айзкалне
– вместо отслужившей свой век площадки появилось новое
игровое оборудование – горка для скольжения, прямая шведская
лестница, наклонная стена для альпинизма, качели двух видов
и игровые кубики. К тому же, эта площадка визуально отли -
чается от других – её украшает стилизованная коровка.

Когда весной Латвийский Мобильный Телефон, в сотрудничестве
с Прейльской краевой думой, объявили конкурс проектов, у многих
мам, дети которых сейчас в дошкольном и младшем возрасте, ро -
дилась идея создания игровой площадки, поскольку единственная
доступная для детей игровая площадка в Айзкалне изрядно устаре -
ла. В летние месяцы, в сотрудничестве с управлением Айзкалненской
волости, было демонтировано старое оснащение игровой площадки,
обновлён газон, и на средства финансирования ЛМТ установлено
новое оборудование.

Создание безопасной и современной площадки – радость не
толь ко для детей, но и улучшающий среду объект, поскольку
площадка расположена в центре волости, рядом с территорией, где
был спортивный стадион школы. Её смогут использовать не только
местные жители, но и гости края, посещающие музей Райниса «Яс-
муйжа» и направляющиеся далее в сторону Даугавпилса.

В результате проекта дети смогут проводить время на современной
и безопасной игровой площадке, улучшая здоровье, развивая физи-
ческую подготовку, способствуя процессу социализации, развивая
творчество и моторику, а также, осваивая новые или совершенствуя
имеющиеся навыки – настолько широки функции площадки! Благо-
дарим всех, кто поддержал проект, кто голосовал за него, посылая
сообщения или голосуя в интернете и заполняя анкеты! Добро по-
жаловать на новую площадку!

Анита Гага, руководитель проекта

В посёлке Айзкалне появилась 
новая игровая площадка для детей

Учреждения самоуправления Прейльского края
перешли на экономичную телефонную связь

В августе этого года Прейльская краевая дума заключила
договор с ЛМТ о переходе телефонных номеров учреждений са-
моуправления Прейльского края на IP-телефонию. Это означает,
что все телефонные номера учреждений самоуправления Прей-
льского края, которые начинаются с цифр 653*****, с сентября
этого года постепенно будут переключены на телефонную мо-
бильную сеть ЛМТ. Предусматривается, что полный переход
мог бы произойти до конца октября 2014 года.

Что это означает для жителей? Звоня на любой номер телефона
самоуправления, который начинается с цифр 653*****, плата за
звонок будет удержана (или не удержана) как за звонок на телефон
мобильной связи ЛМТ.

Наблюдая за ситуацией на рынке услуг телекомуникаций, на
жителей эти изменения повлияют по-разному. Для тех жителей,
кто звонит с мобильных телефонов и использует тариф, включающий
бесплатные минуты, звонок на телефоны учреждений самоуправления
тоже будет бесплатным (если только пользователь не истратил все
бесплатные минуты). В свою очередь, тем жителям, которые ис-
пользуют такой тариф услуг, где удерживается плата за звонок на
телефон сети ЛМТ, нужно будет считаться с этими расходами.
Будет ли удержана плата или нет, однозначно сказать нельзя,
поскольку тарифные планы у операторов в разных ситуациях
могут быть разными, в т.ч. специальные предложения, акции и др..

Чтобы использовать телефоны IP, не нужно будет прокладывать
отдельные телефонные линии, поскольку будет использована уже
имеющаяся сеть интернета думы Прейльского края. Добавим, что в
случае, если в каком-либо учреждении возникнут проблемы связи
интернета, звонок жителя в данное учреждение автоматически
будет переадресован на мобильный телефон конкретного сотрудника
учреждения (чаще всего – руководителя учреждения).

IP телефонная связь ЛМТ в смысле стабильности равноценна
предложениям других операторов, но экономически более выгодна
и планируется, что расходы на её содержание станут меньше, чем
тратилось до этого.                                                          Майя Паэгле

Прошла реновация в дошкольном 
учебном заведении «Пасациня»

Красочно прошёл Праздник Прейльского края
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Поможем детям вырасти в семье!
Для полноценного развития ребёнка необходима семейная

среда, любовь и понимание. К сожалению, многим детям это не-
доступно. Эту возможность даёт приёмная семья. Она позволяет
ребёнку, родители которого не могут взять на себя ответственность
за него, почувствовать родительскую заботу и любовь, приобрести
позитивный опыт взаимоотношений и навыки, необходимые
для жизни.

Став приёмной семьёй, Вы можете помочь ребёнку, потерявшему
самое важное – семью. Приёмная семья – это семья, которая на
время обеспечит уход и воспитание сироте или ребёнку, оставшемуся
без попечения родителей, пока он сможет вернуться в свою семью,
или, если это невозможно, до адаптации ребёнка или установления
опекунства.

58 детей Прейльского края в настоящее время находятся в
приёмных семьях, 11 из них – в приёмных семьях в других краях.
Сиротский суд Прейльского края призывает жителей края взвесить
идею стать приёмной семьёй. Статус приёмной семьи присваивает
сиротский суд супругам или персоне.

Если не уверены в том, что сразу желаете стать приёмной
семьёй, сиротский суд предлагает взять на себя обязанности
опекуна. С любыми вопросами просим обращаться в сиротский суд
Прейльского края на ул.Аглонас, 1а, в Прейли (2 этаж) или звонить
по телефону 65322106, моб.29480130.

Анда Михайлова,
Председатель сиротского суда Прейльского края

Успешно завершился пер-
вый слёт семей «Полный дом»,
который состоялся в посёлке
Гайлиши Риебиньского края с
8 по 10 августа. В слёте приняли
участие 13 семей, которые по-
лучили незабываемые эмоции,
великолепно провели время, а
также, приобрели новых друзей.

Каждый день начинался с
оздоровительного занятия йогой
под руководством Кристины Мур-
ниеце, а вечера проведены в бе-
седах, песнях и танцах, которым
учила участница фольклорного
коллектива «Судобри» Айя. Ал-
бертс и Вайра Вуцани не только
гостеприимно принимали участ-
ников слёта, но и с удовольствием
музицировали возле костра. 

Дни проходили в самых раз-

личных занятиях. Айна Кравале
вела беседу о том, как формиро-
вать отношения в семье. Нина
Степанова рассказала об основах
педагогики Монтессори и поде-
лилась советами воспитания ре-
бёнка в соответствии с эти мето-
дом. Под руководством Райво
Андерсона создавались различные
изделия из глины, а Вилхелмине
Якимова помогла всем желающим
раскрыть свои актёрские спо-
собности. Дайга и Олег Колес-
ниченко провели жизнерадостное
занятие по пению, а Марекс-
Малниекс помог почитателям
более спокойного времяпровож-
дения освоить навыки рыбной
ловли. Без мероприятий не обо-
шлись и ночью – Лиене и Мар-
тиньш Вилцани организовали

огненный «ночной тур» и сорев-
нования по ориентированию.

И, конечно же, общая еда, о
которой позаботилась Лиене Смук-
ша с командой, а Ивета Старе и
её команда в первый вечер зна-
комства предложила всем люби-
телям сладостей вкуснейшие ваф-
ли. Родители могли передохнуть,
детей развлекали Инта и Анита,
а Санита неустанно следила за
происходящим, чтобы запечатлить
всё в фотографиях и на видео.

Спасибо всем, кто сделал
этот слёт интересным, захваты-
вающим и вдохновляющим – ру-
ководителям занятий, всем по-
мощникам, и, конечно, семьям!

Илона Индриксоне,
участница слёта семей

«Полный дом»

В конце августа, во время
Праздника Прейльского края,
возле Прейльской 2 средней шко-
лы открыта площадка для уличной
гимнастики, появившаяся в рам-
ках проекта № 13-03-LL12-
L413201-000001 «Создание пло-
щадки для уличной гимнастики
в Прейли» программы «Разно-
образие сельской экономики и
способствование качеству жизни
на территории осуществления
стратегии местного развития».
Гимнастическая площадка – хо-
рошее дополнение к другим объ-
ектам инфраструктуры спорта
города Прейли, благодаря проекту,
благоустроена и территория возле

Прейльской 2 средней школы.
Авторы первоначальной идеи
создания гимнастической пло-
щадки – бывшие воспитанники
школы, которые с 2005 года ак-
тивно занимались одним из видов
уличного спорта – parkour и объ-
единились в группу активистов
«Ultimate Jump». Реализуя проект
Европейского Сельскохозяйствен-
ного фонда развития села Евро-
пейского Союза (ELFLA), уста-
новлены три водоустойчивые фа-
нерные конструкции и перекла-
дины, предусмотренные для вы-
полнения физических активностей
(прыжки, подтягивание, запры-
гивание и др.), на площадке
вокруг конструкций частично по-
ложено резиновое покрытие,
уменьшающее нагрузку на су-
ставы и стопу во время прыжков

при соприкосновении с землёй.
Для почитателей активного

спорта и зрителей возле площадки
установлены 3 скамьи и 2 му-
сорные урны. Как информировала
директор Прейльской 2 средней
школы Надежда Хлебникова, в
следующем году планируется
положить дополнительные рези-
новые пластины вокруг гимна-
стической площадки, чтобы пол-
ностью обеспечить выполнение
физических активностей. На
уличной гимнастической пло-
щадки ждём любителей спорта
всех возрастов и всех желающих.

Общие расходы проекта со-
ставляют 10 487,98 EUR, из них
софинансирование ELFLA -
7114,36 EUR.

Лига Упениеце,
руководитель проекта

Открыта площадка для уличной гимнастики

Будем здоровыми и активными!
Завершается проект № LLB-2-255 про-

граммы зарубежного сотрудничества Лат-
вии-Литвы-Белоруссии «Способствование
здоровому образу жизни в приграничных
регионах Латвии и Белоруссии»/«Move-
forLife». В рамках проекта в парке города
Прейли открыта частично освещённая трас -

са для занятий лыжным спортом и нордической ходьбой протя-
жённостью 2 км, приобретён необходимый инвентарь для каче-
ственного содержания лыжной трассы, приобретены 50 лыжных
комплектов (лыжи с креплениями, палки и лыжные ботинки) для
людей разного возраста, 60 комплектов палок для ходьбы.

Возле трассы установлен информативный стенд с информацией
о расположении трассы и правилами пользования, а также,
именами контактных персон, ответственных за трассу и приобре-
тённый инвентарь. Призываем жителей активно использовать
предлагаемую возможность и использовать трассу как в летний,
так и в зимний сезон. В завершение проекта в Прейли будет орга-
низована заключительная конференция на тему здорового образа
жизни. О времени и месте проведения конференции жители будут
информированы. Общий бюджет думы Прейльского края в
проекте составляет 64 697,00 EUR, 90% из которых, т.е. 58 227,30
EUR – финансирование Европейского инструмента соседских от-
ношений и партнёрства (EKPI).

Санита Мелько, руководитель проекта

23 августа, отмечая пятидесятый день рождения музея
Райниса Ясмуйжа, все желающие были приглашены принять
участие в субботнике по уборке реки Яша и поздравить
Ясмуйжу – место молодых лет Райниса, с юбилеем. В субботнике
участвовали представители руководства Объединения мемори-
альных музеев, представители самоуправления Прейльского
края, спонсоры и друзья музея из Риги, Резекне, Балви, Прейли
и Айзкалне. Берега реки Яша на территории музея освобождены
от деревьев и веток, выкошена трава, вычищен и обновлён
водопад реки Яша.

Вторая часть мероприятия прошла в актовом зале музея, где ди-
ректор Объединения мемориальных музеев Рита Мейнерте побла-
годарила всех за работу и поддержку, поздравила сотрудниц Ясмуй -
жи с юбилеем музея.

Рита Мейнерте рассказала, что выставочный и актовый зал
музея Ясмуйжа уже в этом году ждут приятные перемены. Служба
поддержки села поддержала проект Латгальской традиционной
культуры и возобновления дома ремёсел в Ясмуйже, и привлечённое
финансирование позволяет провести реконструкцию здания.Техни-
ческий проект в конкурсном порядке разработало архитектурное
бюро Инары Цауните, этой осенью пройдёт закупка выполнения
работ, и поздней осенью или зимой могли бы начаться работы по
реконструкции.

В рамках проектав здании музея предусмотрено заменить окна
и полы, восстановить отопление, которого не было уже более
десяти лет, укрепить дренаж и конструкцию здания. Строительные
работы необходимо завершить до сентября следующего года, чтобы
мероприятия 150-летия Райниса, с широкой экспозицией керамики
и работами ремесленников Латгалии, могли состояться в восста-
новленном доме. 

В начале следующего года выйдет сборник «Дорогой братик!»,
где опубликована переписка Райниса с сестрой Лизе. Издание сбор -
ника поддержала и Прейльская краевая дума. 

В январе состоится презентация книги. В год юбилея Райниса
запланирова ны и вечера чтения о Райнисе и Аспазии в доме
Рижского Латышского общества, на которых о Райнисе в Латгалии
расскажет хозяйка Ясмуйжи, заместитель руководителя музея
Райниса и Аспазии, Солвита Брувере.

Майя Паэгле

С началом учебного года,
во всех 11 учебных заведениях
Прейльского края введён Э-
класс – электронный журнал.
В Прейльской Государственной
гимназии Э-класс используют
уже семь лет, немного позже с
ним начала работать Прей-
льская 2 средняя школа, Прей-
льская 1 основная школа, Ве-
черняя и заочная школа Прей-
льского края и Пелечская ос-
новная школа. 

В этом году работу в Э-клас -
се начнут Прейльское дошкольное
учебное заведение «Пасациня»,
Салас основная школа, При-
екульская основная школа, Прей-
льская Музыкальная и художе-
ственная школа, Детская и юно-
шеская спортивная школа Прей-
льского края, Детский и юноше-
ский центр Прейльского края.
На заседании думы в июне 2014
года принято решение заключить
договор с ООО «Системы обра-
зования» об использовании Э-
клас са во всех учебных заведениях
края.

В июне прошло обучение
для ответственных пользователей,
в августе в краевом Центре ИТ
прошло обучение учителей пяти
учебных заведений, в которых в
этом году вводится Э-класс. Всего
в обучении приняли участие
более 115 учителей. 

Руководитель работы по вве-
дению Э-класса Юрис Эртс рас-
сказал, что ученики и родители
учеников Э-классом могут поль-
зоваться бесплатно, используя
так называемый Пригласитель -
ный комплект. Доступ к системе
Э-класс – на сайте www.e-klase.lv.
Начиная работу, нужно ввести
персональный код своего ребёнка
и полученный на телефон пароль.
Пароль родители получают в тот
момент, когда его вписывает от-
ветственный сотрудник заведения
(чаще всего, это классный руко-
водитель). Но у Пригласительного
комплекта ограниченные воз-
можности, и, если родители хотят
видеть сводку оценок своего ре-
бёнка, необходимо приобрести
Семейный комплект, стоимость
которого в настоящее время –
9,96 евро на один учебный год.
Если в семье несколько учеников,
которые учатся в разных школах,
то нужно приобрести только один
Семейный комплект один раз.

В Э-классе закрытая система
э-почты, где между собой могут
обмениваться информацией уче-
ники, учителя и родители, поэтому
приглашаем родителей активно
использовать эту возможность э-
класса, таким образом, создавая
обратную связь со школой (учи-
телями). В быстром ритме еже-
дневных забот не всегда есть

возможность встретиться, и те-
лефонная связь не всегда подходит.
Экономическая ситуация данного
времени такова, что родители
учеников работают за границами
края или страны, поэтому, под-
ключившись к Э-классу, родители
смогут следить за учёбой детей в
школе издалека, используя ком-
пьютер с подключением интер-
нета, телефон или планшетный
компьютер. В системе Э-класса
доступны данные об учебных
уроках, домашних работах, работе
в классе, оценках, пропусках и
другая информация.

С правилами пользования Э-
классом и ответами на чаще
всего задаваемые вопросы можно
ознакомиться на www.e-klase.lv в
разделе «Родителям». Если всё
же появляются другие вопросы,
спрашивайте у администрации
школы или у ЮрисаЭрта, написав
на э-почту juris.erts@preili.lv.

Спасибо администрациям
учебных заведений и педагоги-
ческим коллективам за отзывчи-
вость и работуво время введения
Э-класса.

Спасибо разработчикам Э-
класса – ООО «Системы образо-
вания» (в т.ч., лично Янису
Кагису и Персийсу Гедертсу) за
качественную информационную
систему!

Майя Паэгле 

Во всех школах Прейльского края используют систему Э-класса

С незабываемыми эмоциями 
прошёл слёт семей «Полный дом»

Ясмуйжа встречает 150-летие
Райниса хорошими делами

SEPTEMBRIS_Preilu Novada Vestis_avize.qxd  22.09.2014  16:18  Page 10



11

ВЕСТИ Прейльского Края

Напомним детям о безопасности!
Пришёл сентябрь, и у школьников начался очередной учебный

год. Чтобы ребёнок в школе и после занятий был в безопасности,
полиция самоуправления просит родителей позаботиться о
безопасной доставке в школу и обратно домой учеников начальных
классов. Особое внимание просим обратить на соблюдение правил
дорожного движения для пешеходов, использовать отражатели, со-
блюдать правила поведения на улице, в школе и транспорте.
Просим ежедневно соблюдать правила поведения и безопасности в
общественных местах!

Полиция самоуправления Прейльского края

На заседании думы рассмот -
рено заявление пяти депутатов
о смене названия Прейльской
Государственной гимназии, пе-
реименовав учебное заведение
в Государственную гимназию
имени Яниса Эглитиса. 

На заседании комитета по
вопросам образования, куль ту -
ры и социальным вопросам де-
путаты уже поддержали пред-
ставленное предложение, решив
сменить название Прейльской
Государственной гимназии и наз -
вать учебное заведение – Прей-
льская Государственная гим -

назия имени Яниса Эглитиса.
На заседании думы директор

Прейльской Государственной гим-
назии Лигита Пауниня предло-
жила название гимназии сменить
через два года – в 2016 году,
когда учебное заведение будет
праздновать двадцатилетие и со-
стоится слёт выпускников. Тогда
смена названия прозвучала бы
более торжественно, показав на-
стоящим и бывшим воспитанни-
кам вклад Яниса Эглитиса в соз-
дание и развитие гимназии. 

В течение двух лет было бы
возможно последовательно вы-

полнить ещё многие дела, и
одно из них – собрать материал
и создать экспозицию о Янисе
Эглитисе в школьном музее.

Депутаты поддержали пред-
ложение Лигиты Паунини и при-
няли решение сменить название
Прейльской Государственной гим-
назии, переименовав учебное за-
ведение в Прейльскую Государ -
ственную гимназию имени Яниса
Эглитиса. До 2016 года необхо-
димо провести изменения в до-
кументах учебного заведения.

Майя Паэгле, специалист
думы Прейльского края по
связям с общественностью

Прейльская Государственная гимназия сменит название

На нескольких улицах по-
сёлка Прикули Саунас волости
в этом году проходят строи-
тельные работы в рамках про-
екта ЕФРР.  На улицах Лиепу,
Миера, Заля, Сколас, Механи-
затору и Миера-Механизатору
выполнена реконструкция до-
роги и планируется положить
асфальт общей протяжённостью
3,202 км. 

На прошлой неделе работы
на улицах волости продолжались.
Через две недели строители пла-
нируют покрыть асфальтом пол-
ностью все улицы посёлка. Тогда
останется работа по благоустрой-
ству боковых канав и съездов,
некоторые мелкие работы, свя-
занные с озеленением, посыпкой
обочин и установкой дорожных
знаков.

Реконструкцию дорог в При-
кули выполняет фирма ООО
«Биндерс». Руководитель строи-

тельных работ Вернерс Ёнатс
рассказал, что в настоящее время
график предусмотренных работ
идёт с опережением на несколь -
ко недель и, если будут благо-
приятные климатические усло -
вия и не возникнет сложностей,
строительные работы могут быть
уже полностью завершены в
конце октября и сданы намного
раньше установленного срока
завершенияпроекта – 4 декабря.

У предпринимателей, рабо-
тающих над реновацией улиц,
сложился хороший контакт с
местными жителями. Предста-
вители фирмы ООО «Биндерс»
благодарят жителей посёлка 
Прикули за понимание, поскольку
для проезда жители выбирали те
дороги, на которых не ведутся
строительные работы, тем самым,
позволяя быстрее выполнять ра-
боты на улицах посёлка.

Реконструкция дорог в посёл -
ке Прикули Саунас волости ве-
дётся в рамках проекта ЕФРР
«Улучшение инфраструктуры
улиц и дорог Прейльского края»
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/
009. Расходы на строительные
работы составляют 625 511,10
евро (с НДС). 57,83% расходов
проекта – финансирование ЕФРР,
3% – дотация государственного
бюджета и 39,17% – кредитные
средства самоуправления.

В рамках проекта ЕФРР в
Прейльском крае в настоящее
время ведётся строительство пе-
шеходного тротуара и велоси-
педной дорожки от границ горо -
да Прейли до посёлка Личи, ре-
конструкция дороги на улице
Яунатнес в Пелечи и на улицах
Яунибас, Торня и Витолу в Айз-
калне.

Майя Паэгле

Успешно проходит реконструкция дороги 
в Прикули Саунас волости

Информация полиции самоуправления 
о результатах работы в августе

Полицией самоуправления Прейльского края в августе этого
года за констатированные административные нарушения составлено
46 протоколов административных нарушений, из них: за упот -
ребление алкогольных напитков в общественных местах или на-
хождение в общественном месте в состоянии алкогольного опья -
нения – 31 протокол, за мелкое хулиганство – 1 протокол, за адми-
нистративные нарушения правил дорожного движения – 1 прото -
кол, 10 протоколов составлены за проживание без действительного
удостоверяющего личность документа, 1 – за проживание без дек-
ларированного места жительства, 1 протокол – за невыпол нение
правил ухода за ребёнком, 1 протокол – за повреждение посевов.

В течение месяца получена и обработана информация о раз -
ного вида нарушениях безопасности и общественного порядка на
административной территории края – 41 вызов и заявления, рас-
смотрены заявления физических и юридических лиц и даны от -
веты в 22 случаях.

В процессе работы подготовлены и высланы различного вида
административные материалы учреждениям, юридическим и фи-
зическим лицам, всего 50 документов. Совместно в должностными
лицами Прейльского отделения управления Латгальского региона
Государственной полиции проведены 8 мероприятий по обеспечению
безопасности и общественного порядка на административной тер-
ритории Прейльского края. 

Янис Трубачс,
начальник полиции самоуправления Прейльского края

В 2014 году Рига получила
статус Европейской культурной
столицы, в городе прошли раз-
нообразные и широко напол-
ненные культурой мероприя-
тия. Издавна считается, что
«все дороги ведут в Ригу», по-
этому во многих населённых
пунктах Латвии есть улица,
названная в честь Риги, или
главная дорога, которая ведёт
в Ригу. В городах и других на-
селённых пунктах Латвии 65
улиц Ригас, поэтому, 14 сентября
во всей Латвии ко всем куль-
турно-историческим объектам,
связанным с именем Риги,
было привлечено широкое вни-
мание.

Поскольку в Прейли улица
Ригас очень короткая, то путе-
шествие началось с исторического
обзора улицы Бривибас и завер-
шилось на улице Ригас. В часовой
прогулке под руководством заве-
дующей Прейльского музея ис-
тории и прикладного искусства
Теклы Бекеш, самые активные и
любознательные жители Прейли

провели послеобеденное время
воскресенья, знакомясь с улицей
через различные объекты осмотра,
их рассказы и исторические сви-
детельства.

Путешествие началось с ос -
мотра здания на улице Бривибас,
8, где в довоенное время находи-
лась одна из четырёх синагог го-
рода Прейли. Следующий пункт
остановки – ул.Бривибас, 9, где
жила одна из древнейших семей
города – род польских кузнецов
Ольшевских, корни которых ухо-
дят в 18 век. Несколько шагов
далее, на ул.Бривибас, 14, нас
встретила главный редактор га-
зеты «Новадниекс» Тамара Элсте
и рассказала об истории газеты,
обработке информации и техно-
логических процессах в типо-
графиях. Участники мероприятия
осмотрели дом семьи поэта Анд-
риса Веянса (настоящее имя До-
натс Калначс), дом семьи Вуш-
канов на ул. Бривибас,50, дом
семьи кузнецов Миклашевичей
на ул.Бривибас, 56, а также, род-

ной дом Почётного гражданина
Прейльского края Давида Зил-
бермана. Рассказ улицы Бривибас
завершился возле магазина строи-
тельных материалов, где каждый
посетитель мероприятия принял
участие в символическом строи-
тельстве Прейли, складывая фун-
дамент из знаний, ума и хватки.
День Европейского Культурного
наследия завершился на улице
Ригас, возле торгового центра
«Ога», весельем – танцами и
песнями.

Улица Бривибас – одна из
старейших улиц и вторая по
длине улица города – 1 км 790 м.
Первоначальное название улицы
– улица Сондору, которое пошло
от названия поместья Сондору,
поскольку дорога от центра Прей-
ли, или Торговой площади, вела
в поместье. В 1931 году дума
Прейльского края переимено -
вала улицу Сондору в улицу Бри -
вибас, поскольку поместье Сон-
дору уже не существовало.

Иоланта Рубине

Познавательное путешествие по улице Бривибас

Детей учат плавать
7 августа на озеро Эйкшас

отправились участницы «Ма-
миного клуба» Дневного центра
Прейльского края с детьми и
их папами, где на водноспор-
тивной базе «Башки» их уже
ожидала руководитель Соци-
альной службы Диана Вуцане.
Цель мероприятия – ознако-
мить детей и их родителей с
основными принципами пра-
вильного плавания.

Показательный урок для ро-
дителей и детей дал маленький
Густавс, который в возрасте од-
ного года умеет плавать и нырять

как настоящий профессионал.
Как признаётся мама мальчика,
Агнесе, любовь к воде у сына
воспитывали с первых недель
жизни.

Видя такой прекрасный при-
мер, и другие дети бросились в
переливающуюся на солнце воду.
Диана Вуцане каждому, кто
желал, отдельно показала, в
каком положении должна быть
спина, как правильно нужно ше-
велить руками в воде, и как во
время плавания держать голову.
Нужно признать, что советы
очень помогли, поскольку, как
оказалось, даже в столь элемен-
тарном деле, как плавание, мы

допускаем ошибки, которые, воз-
можно, мешают детям быстрее
научиться плавать.

Обучение плаванию было по-
зитивным и результативным. Ро-
дители и дети выразили непод-
дельный интерес к увиденному
и услышанному, высказали же-
лание встретиться ещё.

О других мероприятиях «Ма-
миного клуба» можно узнать в
Дневном центре, на домашней
странице Прейльского края, в
газете «Вести Прейльского Края».

Лиене Гжибовска, 
руководитель Дневного

центра

ОБщЕСТВО «ПРЕЙЛЬСКИЙ ЦЕНТР НВО»
(учебное заведение Министерства образования и науки ЛР,

номер регистрационного удостоверения 1860800593)
приглашает на платные курсы:

Бухгалтерия «От 0 до баланса» – 72 ч, Ведение бухгалтерии с
компьютерной программой «Залктис» – 12 ч, Ведение бухгалтерии
с компьютерной программой «Кривулис» – 8 ч, Разработка и
ведение проектов – 36 ч, Основы делопроизводства – 36 ч,
Основы бизнеса и экономики – 36 ч, Английский язык 1 уровень
– 56 ч, Английский язык 2–3 уровень – 72 ч, Английский язык
для учащихся 9 и 12 классов – 24 ч, Немецкий язык – 56 ч, Фран-
цузский язык – 36 ч, Латышский язык – 56 ч, Азбука стиля и
имиджа – 24 ч, Устройство насаждений – 36 ч, Рисунки по шёлку
– 36 ч, Дизайн интерьера помещений – 36 ч, Основы упаковки по-
дарков – 24 ч, Основы флористики – 36 ч, Основы фотографии –
24 ч, Основы шитья – 24 ч.

Подробная информация - www.preilunvo.lv. 
Заявки: персонально – на улице Кооператива, 6 в Прейли,
электронно - preilinvo@inbox.lv или по телефону 28340855.

Президент государства вручает 
Марианне Абрицкой приз Атиса Кронвалда

2 сентября в Доме Черноголо-
вых состоялась церемония вруче-
ния приза Атиса Кронвалда и
переходящего приза «Большая
сова», во время которой президент
Латвии Андрис Берзиньш на-
градил троих педагогов за много-
летний и значимый вклад в об-
учение талантливых школьников
и руководство научно-исследова-
тельской работой учеников. По-
чётный знак был вручён и учи-
тельнице изобразительного искус-
ства Прейльской первой основной
школы Марианне Абрицкой.

На торжественной церемонии
педагогам вручён подписанный
президентом государства и прези-
дентом фонда Атиса Кронвалда Хенриком Данусевичем диплом,
медаль с изображением Атиса Кронвалда, которую создала ху -
дожница Элита Вилиама, а также, одноразовая стипендия.

Марианна Абрицка работает учителем изобразительного искусства
с 1989 года. 38 учеников заняли призовые места на межкраевых
олимпиадах по изобразительному искусству, 9 учеников заняли
призовые места на Государственной открытой олимпиаде. В 2014
году получена золотая медаль на международном конкурсе изобра-
зительного искусства «Я живу у моря». В 2013 и 2014 году работы
учеников М. Абрицкой были выдвинуты на участие в международном
конкурсе детского рисунка LIDICE.

Фонд Атиса Кронвалда основан в 1994 году и среди его осно ва -
телей – Министерство образования ЛР. Претендентов на приз Атиса
Кронвалда выдвигают учебные заведения, управления образованием,
коллеги педагогов и другие лица.

Майя Паэгле
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Нормундс Ивзанс – чемпион Европы
в ходьбе на 20 км

31 августа в городе
Измир (Турция) со-
стоялся XIX чемпио-
нат Европы по лёгкой
атлетике для ветера-
нов. Прейльчанин
Нормундс Ивзанс стал
чемпионом Европы
среди ветеранов в
ходьбе на дистанции
20 км (1.42:48),завое-
вав золотую медаль и
две серебряные меда-
ли – на дистанции

5000 м (22:52,21) и в командном зачёте на
дистанции 20 км (вместе с Мадарой Брейде и
Модрисом Лиепиньшем).

Дистанцию 20 км Нормундс начал спокойно,
пропустив вперёд спортсмена из России и двоих
испанцев, и шагал в одном темпе со Стефеном
Боршем. На четвёртом километре легкоатлеты из
России и Испании были на 32 секунды спереди
Нормунда, и нужно было думать о том, чтобы до-
гнать их. Понемногу ускоряя темп, на одиннадцатом
километре Нормундс Ивзанс приблизился к
лидерам. С шестнадцатого километра наш спортсмен
обошёл россиянина на 24 секунды и немца – на 34
секунды. Сил было достаточно, в оставшиеся
четыре километра прейльчанин вырвался на две
минуты вперёд и одержал уверенную победу.

В чемпионате участвовали 38 стран, Латвия в
общем зачёте поместилась на 19 месте. 32
латвийских спортсмена на чемпионате завоевали
22 медали, из которых семь золотых, семь
бронзовых и восемь серебряных.

И после победы на чемпионате Европы
Нормундс Ивзанс не думает останавливаться.
Снова начались тренировки и подготовка к сле-
дующим состязаниям, есть желание попробовать
свои силы на соревнованиях мирового уровня, в
которые включена дистанция 30 км. За поддержку
на чемпионате Европы Нормундс Ивзанс в
очередной раз благодарит думу Прейльского края
и АО «Прейлю сиерс».

Турнир по пляжному волейболу
16 августа на пляже зоны активного отдыха в

Прейли состоялся открытый турнир по пляжному
волейболу, собравший 11 команд со всей Латгалии.
В порядке жеребьёвки команды были поделены на
три подгруппы, из которых дальше проходили две
сильнейшие и две команды, занявшие третье
место. Были разыграны полуфиналы и право
играть в финале получили команды BLACK
VELVET (Екабпилс) и PIPARIŅŠ (Прейли). 

В напряжённой борьбе прейльчане признали пре-
восходство соперника и проиграли со счётом 2-1.
В борьбе за третье место прейльская команда
DANCARI + была сильнее команды BUMBIERI
из Екабпилса. Серебряные медалисты – Артурс
Ливманс, Райвис Майнулис, Лаура Межинска,
бронзовые медали завоевали Атис Ивановс, Лау -
рис Заланс и Кристиана Упениеце. Лучшими иг-
роками турнира признаны Кристиана Упениеце из
Dancari + и Юрий Наумов из Black Velvet. Утеши-
тельные призы получили и игроки команды, за-
нявшей последнее место.

Состоялся ежегодный пробег
по пляжу Вецаки

6 сентября в 27-й раз состоялся традиционный
и полюбившийся народу пробег по пляжу Вецаки,
ставший 9 этапом серии соревнований «SportLat
Balva 2014».

Участники смогли проверить своё спортивное
мастерство на разных дистанциях: в классе
мастеров на дистанции 10 км, в классе здоровья
на дистанции 5 км и в детской группе, где дис -
танция составляла 300 и 600 метров. Центром со-
ревнований и местом старта слал пляж Вецаки
возле спасательной станции, дистанция проходила
по пляжу и прилегающей к нему зоне леса/дюн.

Успешно стартовали молодые спортсмены из
Прейли. На дистанции 5 км Райнерс Трубачс за -
нял 2 место в своей возрастной группе и в абсо-
лютном зачёте. В этой же группе 4 место занял
Марцис Адамовичс. В группе S15 на дистанции 
5 км победа у Илвы Валдоне. Хорошо пробежали
наши спортсмены и в группах V16 и S16 на дис-
танции 10 км. Наши бегуны поднялись на высшую
ступеньку пьедестала. Победа у Гунтиса Пасторса,
второе место занял Аустрис Богдановс. О Гунтисе
отдельный рассказ – за три дня у него было
четыре старта. 

В пятницу – победа в Варкавском пробеге по
бездорожью, в субботу – в Вецаки, в воскресенье
– победа в своей возрастной группе и третье
место на дистанции 3 км в пробеге «Вокруг водо-
хранилища Раджу» в Екабпилсе.

Двойная радость за Анастасию Цайц – за её
упорство и терпение, когда были проблемы со
здоровьем, и триумфальное возвращение. Как на-
града за всё – победа в своей возрастной группе и
3 место в общем зачёте. На вторую ступеньку пье-
дестала почёта поднялась Анна Светлова. Из
старой гвардии с молодыми мог соревноваться
только Петерис Трубачс, занявший 2 место в груп -
пе V40. 

Со всеми результатами можно ознакомиться
на странице www.sportlat.lv.

Информацию подготовили Майя Паэгле, 
Эдгарс Упениекс, Леонид Валдонис

СПОРТ

Ïóñòü ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà: 
Îñòàâèò â âàøåé æèçíè ñëåä. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò!

Ïî ç ä ðàâ ëÿ åì ñ «êðóã ëûì» þáè ëå åì ðî äèâ øèõ ñÿ â ñåíòÿáðå ïåí ñè î íå ðîâ:
Яниса Десайниса,  Яниса Клемку, Светлану Козлову, Брониславу Лудженику, Фатию

Полиенко, Юлию Брамане, Анну Голеву, Анну Елисееву, Алису Колосову, Прасковью
Пеккареву, Роберта Вайвода, Бориса Евтушина, Венеранду Францане в Прейли,
Симеона Дектярёва в Прейльской волости, Венину Курме, Петериса Зиемелиса в Айзкал-
ненской волости и Ядвигу Клявинску в Пелечской волости.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïåíñèîíåðîâ, ðîäèâøèõñÿ â ýòîì ìåñÿöå!
Общество пенсионеров Прейльского края

Латгальский региональный клуб карате 
«САТОРИ» принимает новых участников
Занятия проводит сертифицированный тренер Олег Комар

(чёрный пояс, 3 дан). В программе клуба: японская философия,
освоение приёмов самообороны, аттестация поясов, участие в
соревнованиях разного уровня, летний лагерь для детей.

Регулярные занятия в клубе «САТОРИ» позволят Вам
улучшить духовное и физическое состояние, освободиться от
лишнего веса, чувствовать себя безопаснее. Приглашаем Вас –
приходите сами и берите с собой детей! 

Телефон для справок: 27427452.

Мероприятия Центра культуры в октябре
F 3 октября в Айзкалненском НД – Праздник открытия

народного дома: в 19.00 – праздничный концерт, в 22.00 –
БАЛ. Вход свободный.

F 13 октября – 16 ноября в конференцзале Прейльского
ДК выставка фотографий Стефана Судьера «Латвийское путе-
шествие» (Франция). Открытие выставки 13 октября в 16.00
часов.

F 11 – 25 октября Вечера свечей в Прейльском крае.
F 15 октября в 19.00 в Прейльском ДК представление

Дaугавпилсского театра. Лаурис Гундарс «DABASEIBYS
PŪDDARNEICA» - страстная комедия в латгальском вкусе. В
ролях – Кристине Вейнштейна, Марис Корсиетис, Эгилс Ви-
люмовс. Предварительная продажа билетов в кассе дома
культуры. Стоимость билетов: 4,50EUR; 5,50EUR; 7,00EUR.

F 16 октября в 13.00 в Прейльском ДК Лиепайский ку-
кольный театр – фантазии Д.Скадинипо мотивам рассказа
Р.Дала «Сладкий сон». Предварительная продажа билетов в
кассе дома культуры. Стоимость билетов: 2,00EUR.

F 24 октября в 19.00 в Пелечском ДК представление
театра из Дубны – «Онтонс и Аня».

F 25 октября в 19.00 в Саунас НД Осенняя встреча участни -
ков коллективов художественной самодеятельности Саунас НД.

F 27 октября в 18.00 в Прейльском ДК программа Ледового
цирка «OCEAN ICE».

F 31 октября в 19.00 часов в Прейльском ДК хореографи-
ческое представление Резекненской фольклорной капеллы
«Дзига» «Быть вместе». Вход – 3,00 EUR, пенсионерам и
детям младшего школьного возраста – 2,00 EUR.

В плане возможны изменения,
просим следить за афишами мероприятий!

Приглашаем на ярмарку дня Микелиса!
Дума Прейльского края, в сотрудничестве с Центром пред-

принимательства Прейльского края и Прейльским центром
культуры, 27 сентября, на площади бульвара Райниса, 19, с 8.00
до 14.00 часов, организует  ЯРМАРКУ ДНЯ МИКЕЛИСА.

Приглашаем участвовать производителей домашней про-
дукции, ремесленников, крестьян и всех желающих! Торговцам
из Прейльского края участие бесплатное.

Бланк заявления найдёте на www.preili.lv, а также, ждём вас
на улице Кооператива 6 (третий этаж)в Прейли. Заявки на
участие в ярмарке принимаются до 25 сентября. Телефон для
информации - 26636243.

Вечера свечей в Прейльском крае
Время Место

11 октября Кладбища Саунас волости
12.00 часов кладбище ЯКУШУ
13.00 часов кладбище СКУТЕЛЮ
14.00 часов кладбище ОРИШУ
15.00 часов кладбище СМЕЛТЕРУ
16.00 часов кладбище БЕТИШКЮ
11 октября кладбища Пелечской волости
11.00 часов кладбище СОЛКАС
11.50 часов кладбище ВЕЦУМА
12.40 часов кладбище КРАСНОГОРКАС
13.30 часов кладбище ГОРНИЯШУ
14.20 часов кладбище БРАМАНЮ
15.30 часов кладбище ДЖЕРИНЮ
16.30 часов кладбище ПЕЛЕЧУ
12 октября Кладбища Айзкалненской волости
13.00 часов кладбище ГАГУ
12 октября Кладбища Прейльской волости
14.00 часов кладбище РИБУЛЮ

15.00 часов кладбище ДЗЕНЮ
16.00 часов кладбище ШОЛДРУ
12 октября Кладбища Прейльской волости
13.00 часов кладбище СЕЙЛЮ
14.00 часов кладбище ПУПАЮ
15.00 часов кладбище ИВДРИШУ
18 октября Кладбища Саунас волости
12.00 часов кладбище ПАУНИНЮ
13.00 часов кладбище ПРИКУЛЮ
14.00 часов кладбище ЛАКАУСКУ
15.00 часов кладбище АЙЗУПИЕШУ
16.00 часов кладбище  АНСПОКУ
18 октября Прейльские кладбища
15.00 часов НОВОЕ кладбище
17.00 часов БОЛЬШОЕ кладбище
25 октября Кладбища Айзкалненской волости
13.00 часов кладбище РАЙПОЛЕС
14.00 часов ладбище ДАУГАВИЕШУ
15.00 часов кладбище ЯСМУЙЖАС
16.00 часов кладбище БЛЕЙДЕНЕС

Семинар об актуальных
программах поддержки

предпринимателям
Центр предпринимательства

Прейльского края, в сотрудничестве
с ГАО Латвийское финансовое уч-
реждение развития ALTUM, 1 октября
в 11.00 час. на ул.Кооператива, 6 в
Прейли (3 этаж), организует бес-
платный семинар «Актуальные го-
сударственные программы поддержки
предпринимателей». 
Подробная информация и заявки

по телефону 26636243.

Структурная единица Рижского техникума туризма 
и творческой индустрии в Прейли принимает учащихся
Рижский техникум туризма и творческой индустрии объявляет

дополнительный набор для выпускников 9 классов на учебные
программы:

• специалист услуг питания, •стилист визуальногообраза.
Заявления - до 30 сентября в Прейли, на улице Спорта, 1, 

телефон 26041291.

На 3 этаже Прейльской Главной библиотеки 
до 15 октября проходит выставка рукоделий Янины Тризна

«Игра цветов в вышивке крестом»

И.П. «Лиго-2», ул.Лиепаяс, 37, Прейли, закупает пивные
бутылки. Цена - 0,07 EUR. Телефон для справок – 29426004.
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