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VÇSTISPreiļu 
Novada

Šī gada sākumā tika iedibināta ievērojamā
māksli nieka, Preiļu novada domes Goda pilsoņa,
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā.
19. martā Rīgā, Pēterbaznīcā, tika atklāta ainavu
izstāde, kurā var skatīt 78 mākslinieku 108 glez -
nas. Izstādes atklāšanā piedalījās Preiļu novada
do mes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu Vēstu -
res un lietiš ķās mākslas muzeja direktore Tekla
Be ke ša, muzeja māksliniece Silvija Berezovska,
muzeja speciālisti, Preiļu novada kultūras centra
vadī tājs Guntis Skrimblis un Preiļu Valsts ģimnā -
zijas folkloras kopa «Rūtoj». 

Maruta Plivda savā uzrunā atzina šīs izstādes un
visa iecerētā pasākumu cikla lielo nozīmi kultūrā un
mākslā, kā arī garīgo vērtību audzināšanā. Izstādes
žūrijai prei lieši dāvināja Preiļu pusē cepto ru dzu
maizi, kas dos spēku turpmākajiem darbiem.

Izstādei kopumā tika iesniegti 229 darbi. Par
Jāze pa Pīgožņa bal vas Latvijas ainavu glezniecībā
pirmo laureātu kļuva gleznotājs Roberts Muzis.

Izstādes laikā tika pasniegtas arī vairākas speciāl-

balvas. Starp iz stādē pārstāvēto mākslinieku darbiem ir
skatāmas arī Preiļu puses mākslinieku – Jāņa Plivdas,
Voldemāra Kokorēviča un Aiva Pīzeļa gleznas.

Žūrijā darbojās Ingrīda Burāne (žūrijas priekšsē-
dētāja, mākslas zinātniece), Jānis Anmanis (māksli -
nieks), Eiženija Aldermane (Rī gas dome), Silvija Be-
rezovska (Prei ļu novada muzeja māksliniece), Jānis
Dukāts (mākslinieks), Jānis Streičs (mākslinieks),
Jānis Strupu lis (mākslinieks) un Osvalds Zvejsalnieks
(mākslinieks). Projekta vadītājas – Tekla Bekeša un
Una Jansone (Rīga).

Lai veicinātu mākslinieku interesi glezniecībā at-
veidot Latvijas dabu un izceltu Latvijas ainavu glez-
niecības nozīmi Latvijas mūsdienu mākslā, Jāzepa
Pīgožņa bal vu Latvijas ainavu glezniecībā ir
nodibinājusi Preiļu novada dome un Rīgas dome sa-
darbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvie -
nību, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju,
Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas
akadēmiju un LBJMFA Jāņa Anmaņa Jauno talantu
atbalsta fondu.

Atklāta izstāde «Jāzepa Pīgožņa
balva Latvijas ainavu glezniecībā» 

Aktualitātes autoceļu 
un ielu uzturēšanas darbos novadā

Šobrīd dabā iestājies pavasarīgi silts laiks, radot uz ceļiem pa -
vasara šķīdoni, kas intensīvas autotransporta kustības rezultātā ne-
labvēlīgi ietekmē autoceļu stāvokli. Lai novērstu autoceļu bojā -
jumus, no šī gada 2. marta uz Preiļu novada pašvaldības autoce ļiem
ir uzstādītas ceļa zīmes Nr. 312 «Masas ierobežojums». Ar konkrētu
ceļu sarakstu, kur minētās ceļa zīmes izvietotas, var iepa zīties
Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv . 

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu
laiku saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 456 «Noteikumi
par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu
satiksmes aizliegumi un ierobežojumi». Iestājoties labvēlīgiem klima-
tiskajiem apstākļiem – sausam un saulainam laikam – ierobežojumi uz
noteiktu laiku var tikt atcelti.

Atgādinām, ka pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pār-
vietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem, kā arī svaigpiena pār vadā -
jumiem. Nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa
ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas. Noteikts, ka sa -
tiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija un Preiļu no -
vada Pašvaldības policija. Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem
pieejama arī Preiļu novada pagastu pārvaldēs.

11. martā pašvaldībā noslēdzies iepirkums «Preiļu novada paš -
valdības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gadā». Melnā
seguma ceļu ikdienas darbiem atvēlēti 70 000 eiro. Finansējuma ietva -
ros paredzēts asfaltbetona seguma bedrīšu remonts un atsevišķu vietu
vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju. Darbus
veiks SIA «Krustpils». Grants seguma ceļu uzturēšanai pare dzēti 
125 000 eiro. Veicamajos darbos ietilpst ceļu klātnes planēšana, iesēdu -
mu un bedru labošana grants segumos, ceļu nomaļu grunts uzauguma
noņemšana, nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 1,5m pla tumam, bojāto
dzelzsbetona caurteku posmu nomaiņa un mehanizēta zāles pļaušana.
Darbus veiks VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils ceļu ra -
jons. 3 300 eiro ir ieplānots satiksmes regulējošo zīmju uzturēšanai, ko
veiks SIA «Preiļu saimnieks».

Tuvākajā laikā pašvaldība veiks iepirkumu horizontālā marķējuma
atjaunošanai pilsētā. VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons, kas veic tranzītielu uzturēšanas darbus Preiļos, veiks arī
lielāko bedrīšu remontu ar auksto asfaltu uz pilsētas galvenajām ielām.

Labvēlīgie laika apstākļi ziemas mēnešos ļāva pašvaldībai ietaupīt
līdzekļus, kas bija ieplānoti pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšanai no
sniega. Autoceļi pagastos no sniega tika tīrīti tikai vienreiz, tāpēc pare -
dzētos līdzekļus varēsim novirzīt ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiem vasaras periodā. 

Ilmārs Ivdris,
Preiļu novada domes transporta/tīklu inženieris

25. februārī domnieki, skatot SIA «Arhitekto-
niskās izpētes grupa» aktualizēto Preiļu pils teh -
nis ko projektu BK daļai 1. kārtas atjaunošanas
būvdarbiem, kurš veikts, pamatojoties uz Preiļu
novada domes 2014.gada 18.jūlija ārkārtas domes
sēdes lēmumu, uzdeva Preiļu novada domes iepir-
kumu komisijai veikt Preiļu pils 1. kārtas atjau-
nošanas būvdarbu iepirkuma procedūru. 

Domes priekšsēdētāja Maru ta Plivda klātesoša -
jiem sēdē paskaidroja, ka iepirkums ir nepieciešams,
lai apzinātu pils 1. kārtas atjaunošanas darbu izmak -

sas, kuru ietvaros paredzēts stiprināt pils pamatus,
uzlikt jumtu un veikt ar to saistītos darbus – daļēju
pils fasādes atjaunošanu un nepieciešamo pārsegumu
atjaunošanu. Arhitekti ir norādījuši, ka ir pēdējais
laiks glābt pils esošo stāvokli, jo straujiem tempiem
notiek ēkas sabrukšanas procesi. 

Pēc 5 gadiem vairs nekādi darbi nevarēs glābt
pils ēkas saglabāšanu, pie tam katrs nākamais gads
nepieciešamās izmaksas tikai palielinātu.  Iepirkuma
procedūras rezultāti tiks skatīti nākamajās domes
sēdēs, kad deputāti lems, kā rīkoties tālāk. 

Ja Tu esi vecumā no 18 līdz 55 gadiem un esi Lat -
vijas Valsts pilsonis, tad Tev jāvēršas Zemessardzes ba-
taljonā, līdzi ņemot pasi un izglītību apliecinošus doku-

mentus, tad:
• bataljonā raksti iesniegumu par uzņemšanu Zemessardzē,

• bataljons pieprasa informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra, ka neesi sodīts par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem,

• Tev sākas pirmszvēresta apmācība, kurā ietilpst ierindas mācība
un reglamenti, fiziskās sagatavotības pārbaude, 

• izej medicīnisko komisiju, kur saņem atzinumu «Derīgs dienestam
Zemessardzē»,

• sekmīgi nokārtojot visas pārbaudes, Tev jādod Zemessarga zvērests.
Zemessardze Tev nodrošinās 30 apmaksātas dienas gadā (30 EUR

par mācību vai dienesta uzdevumu izpildes dienu), formastērpu un
ekipējumu, medicīniskās pārbaudes un vakcināciju, atbilstošu ap -
mācību, atraktīvus kolēģus un zinošus instruktorus.

Kontakti: Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV 5301, tālr.
65307066, mob. 28312554, 29192759, e-pasts: 35bn@mil.lv

Apgūsti iespējas – pilnveido sevi! 
Varbūt šī būs iespēja paaugstināt savu dzīves kvalitāti

Gaidām Tevi Zemessardzes 35. Nodrošinājuma 
bataljonā Preiļos! Nevilcinies, pievienojies mūsu saimei!

Pašvaldība apzinās būvdarbu izmaksas arhitektūras pieminekļa –
Preiļu pils atjaunošanas 1. kārtai

Preiļu un Riebiņu novada TIC sadarbībā ar
SIA «Dēkaiņi» ir uzsākuši velomaršrutu marķēšanu
dabā. SIA «Dēkaiņi» ir izstrādājuši piecus velo-
maršrutus, kas vijas pa Preiļu novada Preiļu,
Pelēču un Aizkalnes pagastiem, Riebiņu novada
Rušonas, Silajāņu un Riebiņu pagastiem, kā arī
nedaudz pa Vārkavas novada Vārkavas pagastu. 

Lai potenciāliem velotūristiem būtu vieglāk orien-
tēties apvidū, velomaršrutus nepieciešams marķēt.
Katram velomaršrutam izvēlēta cita krāsa – oranža,
zila, zaļa, sarkana un dzeltena. Kā pamats ir balts 
15 cm x 9 cm kvadrāts ar vidējo līniju attiecīgajā
maršruta krāsā. Piemēram, ja tas ir zaļais maršruts, tad
dabā tas izskatās sekojoši – balts-zaļš-balts. Atsevišķi
maršruti un to posmi pārklājas, tādēļ dabā var būt

vairāki dažādu krāsu marķējumi. Parasti marķējumu
attēlo uz kokiem, elektrības stabiem, lielākiem vai ma -
zākiem laukakmeņiem. Marķējumam jāatrodas labi
pārskatāmās vietās, kur to skatam neaizsedz zari, ko -
ka lapas vai citi šķēršļi. Ceram uz novadu iedzīvotāju
un zemes īpašnieku sapratni, jo šāds marķējums ne -
nodara kaitējumu jūsu īpašumam, bet veicina novadu
atpazīstamību un tūristu plūsmu, kas ir gatavi iepazīt
Latgali.

Velotūrisma bukletu «Preiļi – Riebiņi rullē» ik -
viens velotūrisma entuziasts bez maksas var iegūt
Prei ļu un Riebiņu novada TIC, Kārsavas ielā 4, Prei -
ļos. Ja arī Jums ir izstrādāts savs velotūrisma maršruts,
aicinām padalīties ar informāciju un varbūt nākotnē
arī jūsu maršruts tiks iekļauts velotūrisma kartē!

Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā notiek
velomaršrutu marķēšana dabā

Aicinām piedalīties E-prasmju nedēļā
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju (VARAM) no 23. līdz 27. mar -
tam rīko sesto E-prasmju nedēļu Latvijā.

Preiļu novadā E-prasmju nedēļas aktivitātes koordinē Preiļu
Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Preiļu novada IT centru un
biedrību «Preiļu NVO centrs». Detalizētu informāciju par 
E-prasmju nedēļas aktivitātēm lasiet Preiļu novada mājas lapā
www.preili.lv ,  www.preilubiblioteka.lv un www.preilunvo.lv .

No kreisās: projekta vadītāja Una Balode,
prēmijas laureāts Roberts Muzis un Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda izstādes atklāšanā
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Preiļu Novada VÇSTIS
DOMĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI 

Piešķir finansējumu biedrībām 
«Preiļu sieviešu klubs» 

aicina atjaunot tautas tērpu aušanas tradīcijas
25. februāra domes sēdē deputāti skatīja biedrības «Preiļu Sieviešu

klubs» valdes priekšsēdētājas Diānas Pastares vēstuli par līdzfinansējuma
piešķiršanu projektam «Tautas tērpu aušanas tradīciju atjaunošana
Preiļu novadā» Latviešu Fonda 2015. gada pieteikumu konkursā.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties aužamās stelles un dziju, veikt
apmācības par latviešu tautas tērpu izgatavošanu, aušanas un aužamo
steļ ļu veidiem, izzinot dažādus materiālus, veidot savus tautastērpa brun -
čus, kā arī veicināt tautiskās pašapziņas celšanu, rosinot svētkos valkāt
tautastērpus. Tāpat paredzēts Preiļu 1. pamatskolas pašreizējo pirmo kla -
šu divdesmit četrām meitenēm uzaust jaunus tautiskos brunčus. Pro -
jektā varēs iesaistīties dažāda vecuma Preiļu novada iedzīvotājas, kuras
vēlēsies apgūt aušanas prasmes. 

Deputāti atbalstīja biedrības dalību pieteikumu konkursā un projekta
atbalsta gadījumā paredzēja domes budžetā līdzfinansējumu 50% ap -
mērā –1375,29 eiro, līdzekļus paredzot no novada domes 2015. gada
budžeta sadaļas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem». Projekta kopējās
izmaksas sastāda 2750,58 eiro.

Viduslatgales pārnovadu fonds veidos jauniešu sadarbības tīklu
Izskatot nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» vēstuli par

finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijas «Latgales NVO programmas»
projektam «Kopā esot. – Mēs varam» sadraudzības pasākuma organi -
zēšanai, deputāti nolēma piešķirt finansējumu 80 eiro apmērā.

Projekta mērķis ir aktivizēt jauniešu līdzdalību un uzlabot sadarbību
jauniešu organizāciju, aktīvo jauniešu kopienu un jauniešu iniciatīvas
grupu vidū, kas darbojas Viduslatgales pārnovadu fonda darbības teri to -
rijā, kā arī veicināt informācijas, pieredzes apmaiņu un sekmēt sadrau -
dzības veidošanos, kuras rezultātā tiks izveidots jauniešu sadarbības
tīkls jauniešu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes: 14 jauniešu apkaimes darbnīcu,
jauniešu foruma, sporta svētku un sadraudzības pasākuma organizēšana.
Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši no Preiļu, Riebiņu, Līvānu,
Aglonas un Vārkavas novadiem.

Pašvaldība piešķir līdzekļus 
Aizkalnes pareizticīgo baznīcas drošībai

Pamatojoties uz Aizkalnes Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareiz -
ticīgo draudzes vecākās Zojas Matvejevas iesniegumu, domes sēdē
deputāti piešķīra naudas līdzekļus 172,20 eiro apmērā baznīcas ēkas ap-
sardzes izdevumu segšanai 2015. gada turpmākajiem desmit mēnešiem.

Aizkalnes pareizticīgo baznīca ir iekļauta vietējās nozīmes arhitek -
tūras pieminekļu reģistrā, iekštelpās glabājas nozīmīgas materiālās vēr -
tī bas. Signalizācijas sistēmas uzturēšana ir nepieciešama, ņemot vērā
augsto zādzību risku līdzīgās nelielu apdzīvotu vietu baznīcās Latgales
reģionā.

Pašvaldība piedalīsies projektu konkursā 
ar mērķi uzlabot publisko teritoriju apgaismojumu
6. marta ārkārtas domes sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma

lēmumu iesniegt projekta «Preiļu novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana» iesniegumu Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa «Sil-
tumnīcefekta emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju ap-
gaismojuma infrastruktūrā» ceturtajā kārtā, nosakot kopējo projekta fi-
nansējumu 204 414,92 eiro, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa mērķis
ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus
paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Projekta atbalsta gadījumā tiek plānots Preiļu pilsētā ierīkot jaunu
un ekonomisku apgaismojumu Raiņa bulvārī, Liepu un Kooperatīva
ielās. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 202 593,48 eiro. Pro -
jek ta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai pašvaldība ņems aizņē -
mumu Valsts kasē.

Pašvaldība ar projektu pieteikumiem piedalīsies Zivju fonda pasākumos
Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izsludināto projektu konkursa iesniegšanas pirmo kārtu

Zivju fonda pasākumiem deputāti atbalstīja projekta pieteikuma «Līdaku pavairošana Preiļu novada
Pelēču ezerā» sagatavošanu un iesniegšanu Zivju fonda 2. pasākumā. 

Projekta kopējā summa sastāda 3100 eiro, no tiem zivju mazuļu iegādi 2800 eiro apmērā sedz Zivju
fonds. Tiks sagatavots un iesniegts projekta pieteikums «Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Preiļu novada ūdenstilpēs» Zivju fonda 3. Pasākumā, veicot iepirkumu par
nepieciešamā aprīkojuma iegādi. Projekta kopsumma nepārsniegs maksimālo atbalsta apmēru – 45 000 eiro,
ko finansē Zivju fonds.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Masļenica atkal aizvadīta!
Preiļu 2. vidusskolas skolēni un
skolotāji kopā ar pilsētas iedzī-
votājiem sagaidīja pavasari un
pavadīja ziemu. 

Skolas pagalmā visi draiskojā-
mies, priecājāmies, dziedājām un
dejojām. Skolēni un skolotāji bija
pacentušies un sagatavojuši veselu
izklaides programmu, ar ko ie-
priecināja visus klātesošos. Pasā-
kumu vadīja četri komedianti un
viņu valdniece. 

Visi bija ļoti aktīvi – gan bēr -
ni, gan pieaugušie piedalījās daudzos
konkursos. Protams, ka neaizmirsa
arī par galveno svētku varoni –
Masļenicu. Viņu sagaidīja un pa-
vadīja, atvadījās arī no sliktajām
domām. Visas sliktās domas varēja
uzrakstīt uz lapiņām un iemest
ugunskurā. Pēc tam viens otram
lūdzām piedošanu, jo tā nebija
vienkārša diena, bet piedošanas
svētdiena.

Tāpat kā katru gadu bija iespēja
padzert siltu tēju un pamieloties ar
gardām pankūkām, varējām iegā-
dāties loterijas biļeti un iegūt
balvu. Šogad bija ļoti plaša lakatu
izstāde, kuru palīdzēja organizēt
skolēni, skolotāji un daži pilsētas

iedzīvotāji. Pateicamies mūsu at-
balstītājiem, liels paldies par jau-
kajiem svētkiem un prieku, ko
katrs šajā dienā paņēma sev līdz.

Diāna Nikiforova,
Preiļu 2. vidusskolas 
11. klases skolniece 

Pērnā gada nogalē tika pa-
rakstīts līgums starp biedrību
«Preiļu nevalstisko organizāciju
centrs» un Sabiedrības integrā-
cijas fondu par Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansētā pro-
jekta «Līdzdalības demokrātijas
attīstības veicināšana Preiļu, Ag-
lonas, Vārkavas, Riebiņu un Lī-
vānu novados» (Finansēšanas lī-
guma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/
203/1/L/050/2015) trešā gada
darba programmas īstenošanu.

Projekta mērķis: Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšana Preiļu,
Aglonas, Līvānu, Vārkavas un

Riebi ņu novados, rosinot jauniešu
līdzdalību sabiedriskajos procesos,
nevalstiskā sektora institucionālās
un cilvēkresursu kapacitātes pa-
augstināšanos, kā arī jaunas piere-
dzes iegūšana mērķa grupas tur-
pmākās darbības pilnveidošanai.

Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Rie-
biņu un Aglonas novados ir samērā
zema jauniešu sabiedriskā aktivi -
tāte. Jauniešu ieinteresētība līdz-
darboties ir ievērojami zemāka ne -
kā iespējas iesaistīties. Tas liecina,
ka vairāk jāakcentē nevis iespēju
paplašināšana, bet gan līdzdalības
ieinteresētības stimulēšana. Ar jau-
niešiem jāuzsāk saruna, lai radītu

izpratni par nevalstiskā sektora ie-
spējām un nozīmi.

Projekta ietvaros tiks organizēts
konkurss «NVO ERUDĪTS» Preiļu,
Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Ag-
lonas vidusskolas vecuma jaunie-
šiem. Katrā novadā tiks organizēts
viens konkurss, kā rezultātā jaunie -
ši iegūs informāciju par brīvprātīgā
darba iespējām, par esošo NVO
labo pieredzi, par iespējām jaunie-
šiem īstenot sev nozīmīgas aktivi-
tātes, iegūstot pārliecību par NVO
lietderīgumu. 

Lai izstrādātu jauniešu auditori -
jai piemērotu scenāriju konkursa
norisei, tiks izsludināts konkurss
par atraktīvākā un interesantākā
sce  nārija izstrādi konkursa norisei.
Konkursā tiks aicinātas piedalīties
biedrī bas «Preiļu NVO centrs»
da līb organi zācijas.Tā būs iespēja

organizācijām parādīt savas kom-
petences, bet labākā scenārija or-
ganizācijai – balvā multifunkcio -
nāls printeri.

Projekta ietvaros tiks sniegtas
konsultācijas  par NVO dibināšanu,
reģistrāciju, statūtu  noformēšanu,
grāmatvedības, finanšu piesaistes
u.c. jautājumiem, kā arī tiks ap -
kopota informācija par NVO ak-
tualitātēm,  projektu konkursiem,
infor matīvi izglītojošiem  pasāku-
miem, sadarbības iespējām, labās
prakses piemēriem, viedokļa pa-
ušanas iespējām u.c. jautājumiem,
ko nodrošinās 4 informatīvi NVO
aktua litāšu kalendāri.

Gada otrajā pusē tiek plānota
pieredzes apmaiņas vizīte Liepājā
un Pāvilostā, bet Darba program -
mas noslēgumā tiks organizēta
konference par pilsoniskās sabied-

rības attīstības tendencēm Latvijā. 
Projektā plānotie pasākumi

stiprinās esošo un jauno organizā -
ciju institucionālo un cilvēkresur -
su kapacitāti, veicinās jauniešu iz -
prat nes par sabiedriskajajiem pro-
cesiem veidošanos, jaunu biedru
piesaisti un jaunu organizāciju vei -
došanos Preiļu, Aglonas, Līvānu,
Vārkavas un Riebiņu novados.

Programmu finansē EEZ finan -
šu instruments un Latvijas valsts.

Ineta Liepniece,
projekta vadītāja 

«Projektu finansiāli atbalsta Is-
lande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī
preses relī ze ir izdota ar Eiropas
Eko nomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par preses relīzes saturu atbild
biedrī ba «Preiļu nevalstisko organi-
zāciju centrs».

Darba programmas trešā gada aktivitātes uzsāktas

Preiļu novadā realizēts kār-
tējais LEADER projekts «Mūzi-
kas instrumentu iegāde Preiļu
Mūzikas un mākslas skolas akor-
deonistu orķestrim», kā rezultātā
skolai ir pieejami pieci jauni
akordeoni.

Iniciatīva par jaunu akordeonu
iegādi nāca no skolas pasniedzēja,
akordeonistu orķestra vadītāja
Artūra Savicka, jo skolas īpašumā
esošie instrumenti pēc vairāku
gadu intensīvas izmantošanas bija
stipri nolietojušies. 

Projekta vadītāja Sanita Meļko
pastāstīja, ka projekta realizēša nas
rezultātā iegādāti dažādi akor deo -
ni – viens 96 basu piano tipa akor-
deons Weltmeister Topas IV, viens
96 basu piano tipa akordeons Wel-
tmeister Topas III, divi 80 basu
piano tipa akordeoni Weltmeister
Achat 80 un viens 60 basu piano
tipa akordeons Weltmeister Rubin,
kas ir būtisks ieguvums Mūzikas
un mākslas skolas orķestrim. 

Projekta kopējā summa sastāda

7092,90 eiro(ar PVN), no kuriem
90% no attiecināmajām izmaksām
jeb 5275,71 eiro līdzfinansē ELFLA.

Akordeonistu orķestris darbojas
jau 10 gadus, tāpēc personālam un

skolēniem ir divtik liels prieks par
jaunieguvumiem. Jaunie akordeoni
nodrošinās kvalitatīvu akordeona
spēles apguvi mācību procesā. 

Jolanta Rubine

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 
akordeonistu orķestrim jauni akordeoni

Atvadas no ziemas
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No 27. līdz 29. martam visā
Latvijā norisināsies pasākums
«Satiec savu meistaru 2015». 

Šajā pavasarī mācekļus pie
sevis aicinās rekordliels tautas lie-
tišķās mākslas meistaru, stāstnieku,
teicēju un muzikantu skaits – pa-
sākums norisināsies vairāk nekā
170 vietās. Preiļu Vēstures un lie-

tišķās mākslas muzeja izglītojošā
darba un darba ar apmeklētājiem
vadītāja Silvija Ivanovska pastāstī -
ja, ka Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs pirmo reizi savu
dalību pasākumam pieteica 2012.
gadā, piedāvājot iepazīstināt ap-
meklētājus ar savulaik tradicio -
nāla, bet šobrīd reti sastopamā

mucinieka jeb bondara amata pār-
zinātāju Juri Kivlenieku no Vārka -
vas novada Štageriem. Šogad Prei -
ļos interesentus aicina trīs meistari.  

27. martā no plkst. 11.00 līdz
16.00 un 29. martā no plkst.
11.00 līdz 16.00 P. Čerņavska ke-
ramikas mājā, Talsu ielā 21, Preiļos,
ikvienu apmeklētāju gaidīs Sila -
jāņu vecmeistars, Polikarpa Čer-
ņavska skolnieks, Tautas daiļamata
meis tars Jāzeps Caics. Meistara va -
dībā  varēs izmēģināt māla virpo -
šanu un noklausīties stāstījumu par
Latgales podniecības tradīcijām,
kā arī ar to saistītajām mutvārdu
izpausmes formām – darba pro -
cesu, instrumentu un priekšmetu
nosaukumiem. 

28. martā no plkst. 11.00 līdz
16.00 Preiļu keramiķis Raivo An-
dersons vadīs māla veidošanas ra-
došo darbnīcu. Meistars apmeklē-
tājiem atklās vietējā māla raksturu,
stāstīs un rādīs seno Latgales bēr -
nu rotaļlietu – svilpaunieku (māla
putniņa, pīlītes, svilpītes) darinā -
ša nas pamatprincipus. Katrs dar-
bnīcas apmeklētājs varēs iemācī -
ties veidot skanīgo «Preiļu svil-
paunieku».

28. martā no plkst. 11.00 līdz
16.00 Preiļu novada kultūras centra
konferenču zālē, Raiņa bulvārī 28,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja darbiniece, mauču jeb pul -
sa sildītāju adīšanas lietpratēja Ine -
ta Sparāne, stāstīs, rādīs un  dalīsies
ar savām zināšanām šī jaukā un
šobrīd modernā aksesuāra izgata-
vošanā. Pirms nodarbībām būs ie-
spēja iegādāties atbilstošu dziju
un pērlītes. Līdzi jāņem smalkas –
Nr.1.2 - Nr.1.5 adāmadatas. Dalīb-
nieku skaits ierobežots, tāpēc inte-
resentus lūdzam savlaicīgi pie-
teikties.

Šogad Preiļos varēs satikt trīs meistarus

25. februāra domes sēdē, uz-
klausot jaunatnes lietu speciālistes
Santas Ancānes sniegto infor-
māciju par nepieciešamību iz-
veidot Preiļu novada jauniešu
centru, kas ir saistīts ar nepie-
ciešamību piedalīties dažādos
projektos un atbalstot jauniešu
iniciatīvas un vēlmi dažādot liet-
derīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas, tika pieņemts lēmums
izveidot jaunu Preiļu novada
domes struktūrvienību – Preiļu
novada Jauniešu centrs «Četri». 

Sēdē tika apstiprināts arī cent -
ra nolikums, un par centra vadītāju
apstiprināta jaunatnes lietu speciā -

liste Santa Ancāne. Centra mērķis
būs atbalstīt un veicināt Preiļu no-
vada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt
jauniešus savas dzīves kvalitātes
veidošanā, kā arī veicināt jauniešu
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē. 

Centrs savu darbu organizēs
noteiktā mērķa un uzdevumu ie-
tvaros saskaņā ar valsts jaunatnes
politikas attīstības plānošanas do-
kumentos noteiktajiem mērķiem
un nostādnēm, Preiļu novada attīs-
tības plānošanas dokumentiem un
centra darbības stratēģiju, piešķirtā
budžeta, noslēgto līgumu un savas
saimnieciskās darbības ietvaros

saskaņā ar Latvijas Republikas
tiesību aktiem.

Jauniešu centra tiešā mērķau-
ditorija – jaunieši vecumā no 13
līdz 25 gadiem, netiešā mērķaudi-
torija – bērni no 10 gadu vecuma
un jaunieši vecāki par 25 gadiem.
Centra apmeklētājiem centra pa-
kalpojumi un apmeklēšana tiks
nodrošināta bez maksas. 

Darbošanās centrā ir brīvprā -
tīga, tās uzsākšanai nav nepiecie-
šama noteikta izglītība, sociālais
vai ekonomiskais stāvoklis.

Jauniešu centrs «Četri» at-
radīsies Kārsavas ielā 4, Preiļos.

Jolanta Rubine

Preiļu jauniešiem būs pieejams Preiļu novada
Jauniešu centrs «ČETRI»

Preiļu, Aglonas un Riebiņu novada
ģimenes stādīs kociņus

Iedzīvotāji ir atbildīgi par savu vidi, kurā dzīvo. Pēdējo trīs gadu
laikā strauji pieaug automašīnu skaits novados, un tādējādi automobiļu
izplūdes gāzes rada piesārņojumu apkārtējai videi – pasliktinās gaisa
kvalitāte. Piesārņojumu atmosfērai nodara arī kurināmā izmeši, bet
vislielāko kaitējumu gaisa piesārņojums nodara bērniem, izraisot
hroniskas elpošanas ceļu saslimstības. Vides problēmu risinājumos ne-
pieciešama aktīva sabiedrības līdzdalība. Sabiedrības darbība ir viens
no priekšnosacījumiem vides aizsardzības politikas veidošanai un īste-
nošanai, jo vides problēmu risinājuma efektivitāte atkarīga no cilvēku
zināšanām, izpratnes un atbildības sajūtas.

Lai izglītotu ģimenes vides saglabāšanas un aizsardzības jomā un
uzlabotu kopējo vides kvalitāti savos novados, Latgales reģionā un
Latvijā, biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» sadarbībā ar
3 pašvaldībām – Preiļu, Riebiņu un Aglonas – no šī gada 5. maija Lat -
gales NVO projektu programmas ietvaros sāks īstenot projektu «Ģi -
me nes dienas pasākumu organizēšana Preiļos, Riebiņos un Aglonā». 

Projekta mērķis ir noorganizēt Preiļu, Riebiņu un Aglonas ģime -
ņu saliedēšanas pasākumus, izglītojot ģimenes par videi draudzīgu
dzīvesveidu un iesaistot tās kociņu stādīšanas procesā vietējās pašval -
dībās. Projekta mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem no Preiļu, Riebi -
ņu un Aglonas novadiem. Projekta partneri ir vietējās pašvaldības:
Preiļu novada dome, Riebiņu novada dome un Aglonas novada dome.

Projekta ietvaros 15. maijā – Starptautiskajā ģimenes dienā – tiks
organizēts Ģimeņu dienas pasākums 3 pašvaldībās – Preiļu, Riebiņu
un Aglonas. Pasākums ilgs 3 stundas un tajā plānots iesaistīt 40 ģime -
nes ar bērniem. Pasākumā plānota kociņu stādīšana un radošās, izglīto -
jošās vides darbnīcas ģimenēm. Katra ģimene iestādīs vienu kociņu.
Ģime nes varēs darboties darbnīcā «Otra dzīve atkritumiem», kā rezul -
tātā no atkritumiem tiks izgatavotas ikdienai noderīgas lietas. Pasā -
kumā iesaistītie sadarbības partneri sagatavos laukumu kociņu stādī -
šanai, melnzemi un nepieciešamo inventāru.

Projekta kopējais budžets: 1871,00 EUR un tas ir 100% Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas finansējums. 

Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 5. maijs – 2015. gada 5. jū -
nijs (1 mēnesis).

Līga Gribuste
Biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» pārstāve 

Konsultāciju diena Preiļu novadā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk

tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone
un Edīte Milevska 27. martā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00
Preiļos, Aglonas ielā 1a, Preiļu sociālā dienesta telpās, sniegs
konsultācijas un metodisko palīdzību Preiļu novada speciālistiem
un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie
inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību,
pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo
attiecību jautājumiem.

Papildus informāciju variet saņemt pie inspektorēm 
pa tālruņiem 65422336, 26809432 vai 26808567.

Uz tikšanos Preiļos!

Iepriekšēja pieteikšanās uz pasākumiem pa tālruņiem 26742058 vai 65322731, e pasts – 
silvija.ivanovska@inbox.lv vai muzejs@preili.lv . Savu meistaru jūs katrs varat meklēt un pieteikties uz
nodarbībām arī citur Latvijā. Kontaktinformācija: www.satiecsavumeistaru.lv un www.lnkc.gov.lv. 
No 9. marta www.1188.lv un www.satiecsavumeistaru.lv ir pieejama meistaru digitālā karte. Daudzās
norises vietās apmeklētāju skaits ir ierobežots, tāpēc jāpiesakās savlaicīgi. 

Maija Paegle, 
Preiļu novada domes  sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu novada Krīzes centrs sniedz
atbalstu iedzīvotājiem

2011. gadā ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu Preiļu
novadā izveidots Krīzes centrs, kas darbojas Preiļu novada Sociālā
dienesta pakļautībā. No 2013. gada Krīzes centru uztur pašvaldība.
Krīzes centrā ir paredzētas vietas 17 pieaugušajiem un 3 zīdaiņiem.
Sākotnēji Krīzes centrs bija pārpildīts, pakalpojuma saņemšanai
klientiem bija jāgaida rindā, tagad personu skaits, kuras izmanto
Krīzes centra pakalpojumus, ir samazinājies. 

Krīzes centra klienti ir bijuši dažādā vecumā – bērni no 8 mēnešu
vecuma līdz pat 83 gadus vecam sirmgalvim, un arī tagad Krīzes centra
pakalpojumi pieejami jebkuram Preiļu novada vai citas pašvaldības ie-
dzīvotājam, bet, lai saņemtu norīkojumu nepieciešamā pakalpojuma sa-
ņemšanai, personai jāgriežas savas dzīvesvietas Sociālajā dienestā vai
bāriņtiesā. Iedzīvotājs palīdzību var lūgt, kad ir notikusi fiziska vai
emocionāla vardarbība, krīzes situācijā, kad pamatotu iemeslu dēļ uz
kādu laiku cilvēkam nav materiālo resursu vai kādā citā gadījumā, kad
palīdzību var sniegt tieši Krīzes centrs. 

Krīzes centra klientiem tiek nodrošināta ēdināšana, pirmās nepie-
ciešamības higiēnas piederumi, pirmās nepieciešamības medikamenti,
ja tos izrakstījis ģimenes ārsts. Krīzes centrā pastāvīgi strādā sociālais
darbinieks, bez maksas pieejamas arī psihologa konsultācijas. 

Personu uzturēšanās ilgums Krīzes centrā ir paredzēts līdz trim mē-
nešiem. Kamēr klients saņem nepieciešamo pakalpojumu, pašvaldības
sociālais dienests vai bāriņtiesa palīdz risināt radušos nelabvēlīgo
situāciju, iesaistot arī krīzes centra sociālo darbinieku. Ja nepieciešams,
tiek sakārtots pabalstu jautājums, speciālisti personu atbalsta emocionāli,
dod padomu mājokļa atrašanai vai arī palīdz atrisināt kādu citu jautā -
jumu. «Dažkārt cilvēks, uzturoties krīzes centrā, uzskata, ka apkārtējie
visu izdarīs viņa vietā,» tā par savu pieredzi ar klientiem stāsta Krīzes
centra vadītāja Aiga Budrike, «tomēr arī pašam cilvēkam kaut kas
jādara, lai situācija atrisinātos pozitīvā virzienā».

Maija Paegle

Par parakstu vākšanu
2015. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā «Par tautas nobalsošanu, likumu iero -

sināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu», nosakot, ka vēlētājiem par likumprojektu vai Satversmes
grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu jānodro šina iespēja parakstīties un
apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā un pie pašvaldības pārvalžu
vadī tājiem. 

Lai nodrošinātu likuma izpildi, Preiļu novada iedzīvotāji parakstī ties un apliecināt paraksta īstumu var
griezties:

• Aizkalnes pagasta pārvaldē, Raiņa iela 5, Aizkalne, Preiļu novads, vadītāja Gunta Uzuleviča, 
• Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu iela 6, Pelēči, Preiļu novads, vadītāja Iveta Stašulāne,
• Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, vadītājs Raimonds Rubins,
• Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, pie personāla speciālistes Anitas Kairānes,
• Preiļu novada bāriņtiesā, Aglonas iela 1a, Preiļi, pie bāriņ tiesas priekšsēdētājas vietnieces Annas

Lazdānes. 
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Aizvadītajā gadā kopumā re-
ģistrēti 4187 kūlas ugunsgrēki,
kas ir par 42% vairāk nekā
2013.gadā. Kūlas dedzināšanas
rezultātā izdeguši 6818 hektāri
Latvijas teritorijas, cietuši seši
cilvēki, gājuši bojā 2 cilvēki un
nodegušas 88 ēkas.

Ja 2013. gadā visvairāk kūlas
ugunsgrēku reģistrēts Rīgas reģio -
nā, tad 2014. gadā – Latgales re -
ģionā (1266 ugunsgrēki). Salīdzi -
not ar 2013. gadu, pagājušajā gadā
kūlas ugunsgrēku skaits Latgalē
pieaudzis 3,5 reizes. Kopumā iz-
degusi gandrīz 4000 hektāri Latga -
les teritorijas, kas ir 2/3 no kopējās
izdegušās platības. 

Vienīgais reģions, kur samazi-
nājies kūlas ugunsgrēku skaits, sa-
līdzinot ar iepriekšējo gadu, ir Kur -
zeme.

VUGD atgādina, ka kūlas de-
dzināšana ir aizliegta. Tā apdraud
cilvēku īpašumu, veselību un dzī-
vību.

Kūlas dedzināšana nevar būt
kontrolēta. Vēja un citu apstākļu
ietekmē, degšanas virziens var mai -
nīties, liesmas var strauji izplatī -
ties un pārmesties uz ēkām utt.
Cilvēki neapzinās, ka, jo garāka
zāle, jo lielākas liesmas un līdz ar
to nekontrolējamāks ugunsgrēks.

Pirmie kūlas ugunsgrēki norit
nelielās platībās, zemei un pērnā
gada zālei kļūstot sausākai, uguns
izplatība paātrinās un degšanas
pla tības strauji pieaug.

Kūlas ugunsgrēki var būt tikai
tajās vietās, kur nav sakopts un ru-
denī nopļauta zāle. Kūlas dedzinā-
šana – tas nav veids, kā sakopt ne-
apsaimniekotās un nesakoptās te-
ritorijas. Turklāt neapsaimnieko-
ti ir ne vien lauki, bet daudzviet
nesakoptas ir pilsētu teritorijas.
Piemēram, Liepājā pēc tam, kad
sāka sakopt Kara ostas teritoriju,
ir samazinājies kūlas ugunsgrēku 
skaits.

Kūlas ugunsgrēku skaits, deg-
šanas platības un aktivitāte katru
gadu ir atkarīga no laika apstākļiem
un cilvēku apziņas. Ja ir mitrs un
silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā
zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku
«sezona» nav ilga. Savukārt, ja
ilgstoši nav lietus un ir vēss vai
silts, pērnā gada zāle kļūst aizvien
sausāka, kūlas ugunsgrēku skaits
un platības pieaug un kūlas uguns-
grēkus izraisa ne vien ļaunprā -
tīgi dedzinātāji, bet arī nevīžīgi
autobraucēji, kuri, braucot pa ceļu,
izmet pa logu nenodzēstus cigarešu
izsmēķus, kas aizdedzina sauso
zāli.  

Saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 
(LAPK) 179. panta 4. daļu par kū -
las dedzināšanu piemēro naudas
sodu fiziskajām personām no 280
līdz 700 eiro apmērā. Savukārt at-
bilstoši LAPK 51. panta 2. daļai
par zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles ne-
pļaušanu, lai novērstu kūlas vei-
došanos, uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām no 140 līdz 700
eiro, bet juridiskajām personām –
no 700 līdz 2900 eiro.

Vienlaicīgi VUGD informē, ka
atbilstoši ugunsdrošības noteiku-
miem zemes īpašniekiem jāveic
nepieciešamie pasākumi, lai objekta
teritorijā nenotiktu kūlas dedzinā-
šana. Par šīs prasības pārkāpšanu
VUGD atbilstoši LAPK 179.panta
1.daļai piemēro naudas sodu fizis-
kajām personām no 30 līdz 280
eiro apmērā, bet juridiskajām per-
sonām – no 280 līdz 1400 eiro.

VUGD katru gadu iesniedz in-
formāciju Lauku atbalsta dienestam
par vietām, kur degusi kūla. Ja ir
degusi kūla, zemes īpašniekiem
tiks samazināts Eiropas Savienības
(ES) mazāk labvēlīgo apvidu mak-
sājums.

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis Gan sūrumu, gan prieku katrs ir slēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS  martā dzimušoS penSionāruS:
Ludviku Kirillovu, Ļubovu Skuteli, Gunāru Vaivadu, Mariju Vai -
vo di, Jāni Blustānu, Jāzepu Gatiņu, Annu Volonti, Tereziju Uti -

nāni, Vilmu Dumpi, Eleonoru Ļuļaku, Ninu Zubarevu Preiļos,
Valentīnu Brišku Preiļu pagastā, Genovefu Anspoku Saunas
pagastā un Juri Krisbergu Pelēču pagastā. 

SVEI CIENS VI SIEM PÂRÇJIEM PEN SI ONÂRIEM, 
DZI MUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Kultūras centra pasākumi aprīlī
v 5. aprīlī plkst. 13.00 pie Preiļu KN Lieldienu pasākums

«Nāc lustēt ar Zaķu Banniju un Zaķu meiteni Lolu». Būs  šūpo -
šanās, olu kaujas un ripināšana, dziesmas, dejas, rotaļas, konkursi.

v 6. aprīlī plkst. 12.00 Saunas TN Lieldienu sarīkojums
«Glabāsim Lieldienu sauli sirdī !»

v 9. aprīlī plkst. 10.00 Ārdavas saieta nams Radošā darb -
nīca «Tapošana», vadītāja INTA REČA

v 10. aprīlī plkst. 15.00 Preiļu KN dokumentālā filma «Lai -
mes ekonomika». Filmas seansi ir centrālais notikums kampaņas
par atbildīgu pārtikas patēriņu notikums. Ieeja brīva

v 12. aprīlī plkst. 12.00 Preiļu KN Preiļu deju apriņķa, Ag -
lonas, Riebiņu, Vārkavas, Līvānu, Preiļu novadu pieaugušo deju
kolektīvu skate. Ieeja – brīva

v 15. aprīlī plkst. 14.00 Ārdavas saieta namā lekcija «Dār zi,
daiļdārzi», lektore Sandra Ozola

v 15. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN 20. Starptautiskais Bal -
tijas Baleta Festivāls – LIETVAS NACIONĀLAIS OPERAS
UN BALETA TEĀTIS ar viesizrādi «Tur, kur mēs neesam».
Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN kasē un Biļešu Paradīzē.
Biļešu cenas: EUR 8.00, EUR 10.00, EUR 12.00

v 18. aprīlī plkst. 11.00 Preiļu KN Preiļu sieviešu kluba
projekta «Iepazīsti kaimiņu!» LIELDIENU SVINĒŠANA

v 18. aprīlī plkst. 19.00 Aizkalnes TN vokālais ansamblis
«Visiem dzīves gadījumiem» ielūdz uz savu gada jubilejas
koncertu «PUĶU NAKTS»

v 18. aprīlī plkst. 22.00 Aizkalnes TN Balle kopā ar Ēriku
Gruzniņu. Ieeja: EUR 2.00, būs pieejami galdiņi

v 19. aprīlī plkst. 14.00 Preiļu KN Līvānu slāvu kultūras
biedrības ansambļa «UZORI» koncerts. Ieeja brīva

v 23. aprīlī plkst. 17.00 Pelēču KN Taureņu ballīte skolas
vecuma bērniem un jauniešiem

v 23. aprīlī plkst. 17.00 Preiļu KN Mūsdienu deju festivāls
v 25. aprīlī plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras

centra deju kopas «TALDERI» 30. dzimšanas dienas KONCERTS.
Ieeja brīva

v 30. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN Dziesmas sievietei, pa -
vasarim un mīlestībai! ENDIJA ALEKSANDRA un DAINIS
SKUTELIS koncertprogrammā «Pieskaries brīnumam». Biļešu
iepriekšpārdošana Preiļu KN kasē un Biļešu  Paradīzē. Biļešu
cenas: EUR 6.00, EUR 8.00, EUR 10.00

v 30. aprīlī plkst. 19.00 Saunas TN BALLE. Spēlē grupa
«BRUĢIS». Ieeja: EUR 3.00, pēc plkst. 23.00 – EUR 4.00
Plâ nâ ir ie spç ja mas iz mai òas, lû dzam se kot pa sâ ku mu afi ðâm!

Nodibinājums «Viduslatgales
pārnovadu fonds» 2014. gadā
organizēja akciju «Piepildīt sap-
ni». Akcijas laikā tika saziedoti
gandrīz 5000 EUR, kas ļāva pie-
pildīt 26 lielākus un mazākus,
bērnu ar īpašām vajadzībām, sap-
nīšus no Preiļu, Riebiņu, Aglonas,
Vārkavas un Līvānu novadiem. 

Sācies jauns gads un Viduslat-
gales pārnovadu fonds turpina
akciju «Piepildīt sapni – 2». Atkal
mēs aicinām uzņēmējus un ikvienu
līdzcilvēku sniegt kaut mazāko ar-
tavu, lai bērnu ar īpašām vajadzī -
bām sapņi piepildītos. Mūsu visu
palīdzību gaida 21 bērniņi ar īpa -
šām vajadzībām no Preiļu, Riebiņu,
Aglonas, Vārkavas un Līvānu no-
vadiem. Šīm ģimenēm nepiecie -

šams atbalsts un sajūta, ka arī viņi
mūsu valstij, novadam, pagastam
un mums visiem ir vajadzīgi.  Ti -
kai mēs paši varam veidot sabiedrī -
bu ar dvēseli, kurā ģimene un pats
bērns justos piederīgs, vajadzīgs,
nozīmīgs, mīlestības un uzmanības
vērts. Ģimenēm nepieciešama ne
tikai praktiska palīdzība, bet arī
kā da sen lolota sapņa piepildījums. 

Aicinu visus, bet īpaši Preiļu
novada uzņēmējus un iedzīvotā jus
– palīdzēsim piepildīt sava novada
bērnu Naura, Diānas, Irinas un Ar-
tura sapņus, par kuriem sīkāka in-
formācija atrodama Preiļu novada
domes mājas lapā www.preili.lb .

Lai ziedotāji varētu piemērot
iedzīvotāju vai uzņēmumu ienā ku -
ma nodokļu atlaidi ziedotajām

summām, fondam ar LR VID lē-
mumu ir piešķirts sabiedriskā la-
buma organizācijas statuss. Visi
saziedotie līdzekļi nonāk paredzē-
tajam mērķim. Fonda administra-
tīvās izmaksas netiek segtas no
Jūsu ziedojumiem. 

Ziedojumus va rat veikt gan ie-
skaitot fonda ban kas kontā, gan
skaidrā naudā griežoties fonda
birojā  Kooperatīva iela 6, Preiļi,
LV-5301

Fonda rekvizīti: Nodibinājums
«Viduslatgales pārnovadu fonds»,
reģ.Nr. 40008210954, Bankas no-
saukums AS «SEB Banka», konta
Nr. LV35UNLA0050021079970.

Viduslatgales pārnovadu
fonda vārdā valdes locekle

Valija Vaivode

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds aicina
piedalīties labdarības akcijā «Piepildīt sapni – 2»

Kūlas dedzināšana ir aizliegta

Grēksūdzes Preiļu vecticībnieku draudzē
Godātie draudzes locekļi!

Grēksūdze Preiļu vecticībnieku baznīcā, 
Jelgavas iela 33, Preiļi, notiks 

• 24. martā plkst. 8.00 un plkst. 18.00
• 30. martā plkst. 8.00 un plkst. 18.00
• 31. martā plkst. 8.00 un plkst. 18.00
• 5. aprīlī – pēc dievkalpojuma
• 6. aprīlī plkst. 8.00 un plkst. 18.00

Preiļu vecticībnieku draudzes valde

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.

27. martā seminārs – 
«Realizētās un plānotās aktuālās izmaiņas

Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā»
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Valsts ieņē-

mumu dienestu 27. martā  plkst. 11.00 rīko semināru «Realizētās
un plānotās aktuālās izmaiņas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā».
Seminārs notiks Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva
ielā 6, (3. stāvā), Preiļos. 

Pieteikšanās pa tālruni 26636243 pie Inetas Liepnieces.

Tuvojas «Cīruļputenis – 2015»
Necerēti agri mūs šogad ir pārsteidzis pavasaris. Fizisko aktivitāšu cienītāji slēpes

nomainījuši pret riteņiem vai manāmi gatavojas skriešanas sezonai – gan vieni, gan
otrie priecē. Tas nenozīmē, ka daba nebūs sagatavojusi kādu untumu. Tuvojas aprīļa
otrā sestdiena – 11. aprīlis, kad Preiļos jau devīto reizi notiks skrējiens pa Preiļu
pilsētas ielām «Cīruļputenis». Arī starta vieta un laiks paliek nemainīgi – plkst. 12.00
Raiņa bulvārī iepretī novada domei.

Savu dalību «Cīruļputenī» ir apstiprinājusi viena no stiprākajām Latvijas garo distanču skrējējām Anita
Kažemāka. Ar sacensību nolikumu var iepazīties Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv . Visi tiek laipni
gaidīti! 

Nevajadzēs garlaikoties arī velocienītājiem. Ne tik ilgs mūžs kā skrējienam, bet jau tradicionāli piekto
gadu maija sākumā startēs MTB sacensības «Preiļupes līkloči». Šogad uz šo pasākumu visi velodraugi
varēs posties 3. maijā. Plašāka informācija būs lasāma nākošā mēneša informatīvajā izdevumā «Preiļu
Novada Vēstis» un mājas lapā. 

Leonīds Valdonis, sporta pasākumu organizators, sacensību galvenais tiesnesis

27. martā plkst. 10.00 aicinām nākamos pirmklasniekus un
viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar skolas kolektīvu.

Preiļu 2.vidusskolas administrācija

31. martā plkst. 17.00 Preiļu
alternatīvās kultūras atbalsta
centra telpās, Liepu ielā 2a, Prei -
ļos, notiks Gunas Egles lekcija –
meistarklase «Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies».

Daudzi jaunieši jau tagad savu
ikdienu vada «zaļi», tajā pašā laikā
mums vēl ir daudz darāmā visiem
kopā. Radošo meistarklasi vada jau -
niete Guna Egle, kas ar savu pie -
mē ru un personības šarmu spēj aiz -
raut vienaudžus, likt viņiem uz vi des
jautājumiem paraudzīties citā gaismā.
Lekcija – meistarklase tiek rīkota
Lielās Talkas konkursa «Pastāvēs,
kas pārvērtīsies» ietvaros.
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PREIĻU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
1.

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2015. gada 25. februāra sēdes lēmumu, 

protokols Nr.3., 24§, 1.punkts.

PREIĻU NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr.2015/06

«Grozījumi Preiļu novada domes 2011.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2011/02 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»»

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par paš -
valdībām» 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta
trešo daļu, 

1. Izdarīt Preiļu novada domes 2011. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/02
«Par materiālo palīdzību Preiļu novadā « (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi), šādus gro-
zījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 
«12. Apbedīšanas pabalsts.»
1.2. Izteikt saistošo noteikumu V. sadaļas «Bērna piedzimšanas pabalsts» 23. punktu

šādā redakcijā: 
«23. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir euro 220,00, ja abi vecāki ne mazāk kā

divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Preiļu
novadā. Pabalstu euro 220,00 apmērā izmaksā arī gadījumā, ja bērnam ir tikai viens
vecāks, kurš ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu
pamata dzīves vietu Preiļu novadā.»

1.3. Izteikt saistošo noteikumu V. sadaļas «Bērna piedzimšanas pabalsts» 231. punktu
šādā redakcijā: 

«231. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir euro 110,00, ja bērnam ir abi vecāki, no
kuriem viens ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu
pamata dzīves vietu Preiļu novadā».

1.4. Izteikt saistošo noteikumu VI. sadaļas «Pabalsts pensionāriem – jubilāriem» 
26. punktu šādā redakcijā: 

«Pabalsta apmērs ir euro 30,00 personai, kura ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem, un euro
150,00 personai, kurai ir 100 un vairāk gadi».

1.5. Izteikt saistošos noteikumu VII. sadaļas «Pabalsts zelta kāzu jubilāriem» 29.
punktu šādā redakcijā:

«Pabalsta apmērs ir euro 150,00.»
1.6. Izteikt saistošo noteikumu VIII. sadaļas «Pabalsts dimanta kāzu jubilāriem» 32.

punktu šādā redakcijā: «Pabalsta apmērs ir euro 220,00».
1.7. Izteikt saistošo noteikumu IX. Sadaļu sekojošā redakcijā: 
«IX. Apbedīšanas pabalsts 
33. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras

deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bija Preiļu novada pašvaldība, apbedīšanu. 
34. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir miršanas apliecības kopija (uzrādot

oriģinālu), izziņa par dzīvesvietas deklarāciju, ja šī informācija nav Dienesta rīcībā, un
personas, kura veic apbedīšanu, iesniegums.

35. Pēc personas, kura apņēmusies veikt apbedīšanu, lūguma, pašvaldība var piešķirt
transportu bēru vajadzībām, Preiļu novada pašvaldības teritorijā.

36. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir euro 100,00, gadījumā, ja paš -
val dība piešķir transportu bēru vajadzībām, apbedīšanas pabalsts apmērs tiek  samazināts
par  30%.

37. Apbedīšanas pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsnieg -
šanas brīža. 

38.  Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt,
ap  bedīšanu veic Preiļu novada pašvaldība saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.»

1.8. Izteikt saistošo noteikumu X. sadaļas «Pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes at -
brī votai personai» 41. punktu šādā redakcijā:

«41. Pabalstu piešķir pēc personas atgriešanās no brīvības atņemšanas iestādes un tā
apmērs ir euro 40,00».

2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45.
pantā noteiktajā kārtībā.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS
04.02.2015. Preiļi, Preiļu novadā

PREIĻU NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr.2015/06

«Grozījumi Preiļu novada domes 2011.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2011/02 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»»

2.

APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2015. gada 25.februāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 3.,24§, 2.punkts

un 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu, protokols Nr.5, 19. punkts  

PREIĻU NOVADA DOMES
saistošie noteikumi Nr.2015/05

«Grozījumi Preiļu novada domes 2011.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2011/01 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»»

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības  likuma 35. panta  ceturto un piekto
daļām, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteiku -
miem Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 19.4.punktu un
Mi nistru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu
Nr.1489 «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu
līmeni» 3. punktu un likuma «Par pašvaldībām» 43.panta
trešo daļu  

1. Izdarīt Preiļu novada 2011.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/01 ««Par
sociālo palīdzību Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  liku -

ma 35. panta  ceturto un piekto daļām, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu
Nr. 299. «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu»
19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1489 «Notei -
kumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni» 3. punktu un likuma «Par pašvaldībām»
43.panta trešo daļu.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
«4.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un

dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 230,00»;»
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«4.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti,

kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro 200,00»;
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«4.4. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un

dzīvo viens, kura pensija ir no euro 230,00 līdz euro 245,00 un kuram nav citur dzīvojoša
laulātā».

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 4.4. 1 apakšpunktu šādā redakcijā:
«4.4. 1 nestrādājošam pensionāram un/vai personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts

un dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 215,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā.».
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
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«26.1. punktu «vienai  personai euro 50,00»;
1.7. Svītrot saistošo noteikumu 26.2. apakšpunktu.
1.8. Izteikt saistošo noteikumu 26.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«26.3. atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam – euro 115,00».
1.9. Izteikt saistošo noteikumu 30.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
«30.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un

dzīvo viens, kuru pensija ir līdz euro 230,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā»;
1.10. Izteikt saistošo noteikumu 30.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«30.3.diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti,

kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro 200,00»;
1.11. Izteikt saistošo noteikumu 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«30.4. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un

dzīvo viens, kura pensija ir no euro 230,00 līdz euro 245,00 un kuram nav citur dzīvojoša
laulātā».

1.12. Izteikt saistošo noteikumu 33.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
«33.1. Noteikumu 30.1. punktā minētajām ģimenēm (personām) mājoklī ar centrālo ap -

kuri – euro  130,00, ar malkas apkuri euro 115,00».
1.13. Izteikt saistošo noteikumu 33.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
«33.2. Noteikumu 30.2. punktā minētajām personām mājoklī ar centrālo apkuri – euro

130,00, ar malkas apkuri euro 115,00»;
1.14. Izteikt saistošo noteikumu 33.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«33.3 Noteikumu 30.3. punktā minētajām ģimenēm mājoklī ar centrālo apkuri – euro

100,00, ar malkas apkuri euro 90,00»;
1.15. Izteikt saistošo noteikumu 33.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«33.4. Noteikumu 30.4. punktā minētajām personām mājoklī ar centrālo apkuri – euro

100,00 ar malkas apkuri euro 90,00.
1.16. Izteikt saistošo noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:
«41. pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir euro 40,00»;

1.17. Izteikt saistošo noteikumu 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
«43.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un

dzīvo viens, kuru pensija ir līdz euro 230,00»;
1.18. Izteikt saistošo noteikumu 43.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«43.3. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un

dzīvo viens, kuru pensija ir līdz euro 230,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā»;
1.19. Izteikt saistošo noteikumu 43.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«43.4. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem

un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz
euro 200,00»;

1.20. Izteikt saistošo noteikumu 43.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
«43.5. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, pensionāriem un perso nām

ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro 200,00».
1.21. Izteikt saistošo noteikumu 45.punktu šādā redakcijā:
«45. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam euro 145,00 mēnesī piešķir Ministru kabi -

neta noteiktajā kārtībā, audžuģimenes stastusu ieguvušai ģimenei, kurai saskaņā ar bāriņ -
tiesas lēmumu, kā arī pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu, audzināšanā nodots
bērns uz laiku, kas ilgāks par 1 (vienu) mēnesi»;

1.22. Izteikt saistošo noteikumu 49. punktu šādā redakcijā:
«49. Nepieciešamības gadījumā audžuģimenei, kurai audzināšanā nodots bērns uz laiku,

kas ilgāks par 1 mēnesi, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu euro 250,00 apģērba un
mīkstā inventāra iegādei bērnam, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem».

1.23. Izteikt saistošo noteikumu 51. punktu šādā redakcijā:
«51. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz euro 260,00».
1.24. Izteikt saistošo noteikumu 54.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
«54.2. nestrādājošam vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuri mājoklī

deklarēti un dzīvo vieni, kura pensija ir līdz euro 230,00, kā arī nestrādājošam pensio -
nāriem un personai ar invaliditāti, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kura pensija ir līdz
euro 230,00 un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā»;

1.25. Izteikt saistošo noteikumu 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«54.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem

un personām ar  invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz
euro 200,00»;

1.26. Izteikt saistošo noteikumu 54.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«54.4. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, pensionāriem un personām

ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro 200,00».
1.27. Izteikt saistošo noteikumu 58. punktu šādā redakcijā:
«58. pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz euro 150,00».
1.28. Izteikt saistošo noteikumu 58. 1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
«58.1 1. diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/vai

personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto ģimenes locekli nepār -
sniedz euro 200,00;

1.28. Izteikt saistošo noteikumu 58. 2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
«58.1 2. nestrādājošam pensionāram un/vai personai ar invaliditāti, kurš mājoklī dekla -

rēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 215,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā;»
1.29. Izteikt saistošo noteikumu 58.2 punktu šādā redakcijā:
«58.2 Pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai piešķir 50% apmē -

rā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā euro 145,00 gadā vienai personai».
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45.

pantā noteiktajā kārtībā.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS
01.02.2015. Preiļi, Preiļu novadā

PREIĻU NOVADA DOMES
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/05

«Grozījumi Preiļu novada domes 2011. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2011/01 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»»

Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta
«Pavasara diena gadu baro» īstenošanu un aicina 

piedalīties trūcīgās un mazturīgās ģimenes ar bērniem
Ar akciju šajā pavasarī gribam palīdzēt tiem, ku riem sēklu

un stādu iegāde ir dārgs prieks. Tā ir  vien kārša iespēja trūcī -
gām un mazturīgām ģimenēm ar bērniem, kas ar savu darbu un
rūpīgu dārza kopšanu var uzlabot savu labklājību – izaudzēt
produktus ģimenes galdam. Projektā iesaistītās ģimenes  varēs
saņemt arī spe ciālista – dārzkopja  konsultācijas par dārzeņu un
stā du kopšanu, mēslošanu, cīņu ar kaitēkļiem un  izau dzētās
produkcijas uzglabāšanu. Rudenī projekta noslē gumā simboliska
1/10 daļa no iegūtās ražas jāziedo veco ļaužu pansionātiem
Preiļos, Aglonā, Vārkavā, Lī vā nos un Riebiņos. 

Šajā projektā īpašas aktivitātes būs veltītas arī bērniem. Bērniem būs iespēja ne tikai
iesaistīties kopējos ģimenes dārza darbos, bet arī piedalīties vienas dienas nometnē kādā
lielākā lauku saimniecībā. Nometnes laikā bērni iepazīsies ar dažādiem lauku darbiem
un saimniecībā esošiem mājdzīvniekiem, redzēs un izmēģinās roku siltumnīcu kultūru
audzēšanā, maizes cepšanā, siera siešanā un citās prasmēs.

Projekts noslēgsies ar kopēju Miķeļdienas ražas svētku pasākumu, kur katra ģimene
stāstīs par to, kā veicās vasarā, kas un kā izauga, tiks sagatavota arī paveikto vasaras
darbu foto galerija.

Akcijā var pieteikties ģimenes no Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu no-
vadiem, kurām piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, kurās aug bērni vecumā
līdz 18 gadiem, kā arī lietošanā atrodas zeme sakņkopības vajadzībām.

Lai saņemtu dāvinājumā sēklas, stādu materiālu un augsnes bagātinātāju, līdz 7.
aprīlim jāiesniedz pieteikums Viduslatgales pārnovadu fondā, Kooperatīva iela 6, Preiļi
vai jānosūta pa e-pastu  vlpf@inbox.lv .

Pieteikuma anketu un nolikumu var atrast Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv un
www.preilupartneriba.lv .

Sīkāka informācija pa tālr. 22026684 vai 29988509.
Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Valija Vaivode
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Zemkopības ministrija atgādina, ka bīstamā
infekcijas slimība – Āfrikas cūku mēris (ĀCM) –
turpina izplatīties Latvijas meža cūku populācijā.
Laikam kļūstot siltākam un tuvojoties vasarai,
lauksaimniekiem un jo īpaši piemājas saimniecību
īpašniekiem, kuri tur cūkas, ir sevišķi svarīgi
ievērot nepeiciešamos biodrošības pasākumus,
lai ar ĀCM netiktu inficētas cūkas novietnēs.

Par biodrošības pasākuma ieviešanu un izpildi
novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus,
tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, vienreizējās
lietošanas aizsargapģērbu un grauzēju iznīcināšanu,
atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs. 

Cūku turētājiem, lai pasargātu savus dzīvniekus
un dzīvnieku novietni no inficēšanās ar ĀCM, ir jā-
ievēro MK 20.08.2013. noteikumu Nr.621 «Noteikumi
par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku
turēšanas vietām» prasības, kā arī Pārtikas un
veterinārā dienesta (PVD) ieteikumi.

Atbildes par biodrošības pasākumu ieviešanu
katrā konkrētajā saimniecībā sniegs PVD speciālisti
teritoriālajās pārvaldēs.  

Kontakti:  
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_t

eritorils_struktrvienbas
Aktuālā informācija par cūku (t.sk. nomedīto

meža cūku) un to pārvietošanas ierobežojumiem
ĀCM skartajās teritorijās, kā arī par dzīvnieku iz -
celsmes blakusproduktu konteineru atrašanās vie -
tām – interaktīvajā kartē PVD mājaslapā: 

http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/veterinr_uz-
raudzba/dzivnieku_infekcijas_slimibu_u/acm_aktua-
litates/aktuala_informacija__afrikas_c2/cuku(tsk_no-
medito_meza_cuku)_u

PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim
un nekavējoties saukt veterinārārstu, ja cūkas iz ska -
tās neveselas.

Informāciju sagatavoja
Pārtikas un veterinārais dienests

PROGRAMMA
Plkst. 9.30–15.00 – grāmatu komercizstāde. Piedalās izdev -

niecības: «Lauku Avīze», «Zvaigzne ABC», «Jumava», «Nordik»,
«Avots», Divpadsmit, Latgales studentu centrs, u.c.

Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē «Veiksmīgais pircējs»
Preiļu novada kultūras centra priekšzālē (Preiļi, Raiņa bulvāris 28).

plkst. 11.00 – grāmatu svētku atklāšana Preiļu novada kultū -
ras centra Lielajā zālē (Preiļi, Raiņa bulvāris 28).

PIEAUGUŠAJIEM
Plkst. 11.30 – «Latvijas Avīzes» publiskā diskusija par at -

balstu uzņēmējdarbībai Preiļu novada kultūras centra Lielajā zālē
(Preiļi, Raiņa bulvāris 28).

plkst. 14.00 – «Sievietes vieta un loma pasaules kopainā» –
tikšanās ar romāna «Santa Biblia» autori Ingu Žoludi Preiļu
novada kultūras centra Lielajā zālē (Preiļi, Raiņa bulvāris 28).

plkst. 14.00 – «Kā kļūt par mājražotāju?» sarunas ar novad -
nieci, «Siera klubs» vadītāju Vandu Davidanovu («Lauku Avī -
ze»). Piedalās Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis un Z/s «Sol-
lominas muižas» saimniece Inese Survillo. Preiļu Mūzikas un
Mākslas skolas zālē (Preiļi, Raiņa bulvāris 26).

plkst. 14.00 – sarunas par dzīvi ar rakstnieci Māru Jaku -
bovsku (romānu «Uguntiņa pelnos», «Vecais mērkaķis», «Smiltis
uz kurpēm», «Eņģelis no kļavu ielas» («Lauku Avīze») «Akmeņi,
akmentiņi», «Zvaigznes hamburgeri» autore) (Riebiņu Centrālajā
bibliotēkā (Riebiņi, Saules iela 8).

LASĪŠANAS SVĒTKI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
Plkst. 10.00–11.00 – «Klausies un darbojies līdzi!» aicina

Mir dza Kerliņa un māksliniece Melānija Vilka («Lauku Avī -
ze») – PII «Pasaciņa» Preiļi, Mehanizatoru iela 4.

plkst. 10.30–11.30 – ķiķināšana ar Oliņu Boliņu un grāmatu
«Oliņš Boliņš sēž uz soliņa», «Ķiķināšanas gadalaiks» («Zvaigzne
ABC») autori Ievu Samausku (1.–2. klasēm) Preiļu 1.pamatskola
(Preiļi, Daugavpils iela 34.).

plkst. 11.00–12.30 – skatuves runas konkurss «Saules un Mē -
ness gaismā» sadarbībā ar Zvaigzni ABC Preiļu Mūzikas un
Mākslas skolas zālē (Preiļi, Raiņa bulvāris 26).

plkst. 11.00–12.30 – pavāru radošā darbnīca «Brīnumjaukā
sviestmaize» sadarbībā ar «Zvaigzni ABC» Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienība Preiļi (Preiļi, Sporta
iela 1).

plkst.  11.00–12.30 – skaistumnoslēpumu radošā darbnīca sa-
darbībā ar «Zvaigzni ABC» – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma Struktūrvienība Preiļi. (Preiļi, Sporta iela 1).

plkst.  11.45–13.00 – «Saruna par ķepaiņiem» ar Māru Jaku-
bovsku, grāmatu «Reno un Java» un «Rufis atrod mājas» («Ju -
mava») autori (3.–4. klasēm) – Preiļu 1.pamatskola (Preiļi, Dau -
gavpils iela 34).

plkst.  12.30–13.30 – ķiķināšana ar Oliņu Boliņu un grāmatu
«Oliņš Boliņš sēž uz soliņa»; «Ķiķināšanas gadalaiks» («Zvaigz ne
ABC») autori Ievu Samausku (pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem) Priekuļu pamatskola (Prīkuļi, Skolas iela 8).

plkst.  12.45–14.00 – tikšanās ar «Ilustrētā junioriem» radošo
komandu Preiļu 1.pamatskola (Preiļi, Daugavpils iela 34).

plkst. 12.45–14.00 – «Latvijas Otrā pasaules kara stāsti» («Lauku
Avīze») – tikšanās ar Uldi Neiburgu, Latvijas Okupācijas muzeja
vēsturnieku – Preiļu Valsts ģimnāzijā (Preiļi, Kooperatīva iela 6).

VISIEM
Plkst. 11.00 – 14.00 – «Esi drošs, stiprs un izveicīgs!» Zemes -

sardzes 35. Nodrošinājuma bataljona uzdevumi, ekipējuma de -
monstrējumi laukumā pie Preiļu novada domes (Preiļi, Raiņa bul -
vāris 19). 

plkst. 11.00 – 14.00 – «Eiropas savienība Tev!» –  prezentē
EDIC Austrumlatgalē – Preiļu novada kultūras centra  foajē (Prei -
ļi, Raiņa bulvāris 28).

plkst. 11.00–14.00 – «3D printēšana – mūsdienīga tehnolo -
ģija» – prezentē Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Preiļu novada
kultūras centrs (Preiļi, Raiņa bulvāris 28).

plkst. 11.00–14.00 – «Senā Grāmata» Preiļu vēstures un lie -
tišķās mākslas muzeja izstāde ekspozīciju zālē (Preiļi, Raiņa bul -
vāris 28).   

plkst. 13.30 – spēcinošā Preiļu putra. Pusdienas nodrošina Rī -
gas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienība Preiļi
sadarbībā ar Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonu (Laukumā
pie Preiļu novada domes, Raiņa bulvāris 19).                          

plkst. 15.30 – 16.00 – grāmatu svētku noslēgums. Jaunāko
grā matu izloze «Veiksmīgais pircējs». Preiļu novada kultūras
centra Lielajā zālē (Preiļi, Raiņa bulvāris 28).

Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš,
Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, SIA Drukātava, 
SIA VESTA-LK, Vienotība, biedrība «Kultūras un atbalsta centrs –
ICEJ Latvija», Valsts Kultūrkapitāla fonds, Preiļu novada dome,
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienība
Preiļi., Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljons, EDIC Austrum-
latgalē.

Informatīvie atbalstītāji: laikraksti «Latvijas Avīze», «Preiļu
Novada Vēstis», «Novadnieks», «Vietējā Latgales avīze».

Novadu 14. Grāmatu svētki
Preiļos 27. martā

16. martā Preiļu novadā no-
tika Preiļu novada domes izslu-
dinātā ideju konkursa «Par Preiļu
novadam raksturīgu suvenīru
iz strādi» rezultātu paziņošana
un dalībnieku godināšana. Pa-
sākumā visiem konkursa dalīb-
niekiem pašvaldība pasniedza
Preiļu novada domes Pateicības
un piemiņas veltes.

Konkurss tika rīkots ar mērķi
izveidot Preiļu novadu raksturo jo -
šus suvenīrus. Iesniegtie darbi bija
daudzveidīgi un izpildīti visdažā-
dākajos materiālos. Konkursā ar sa-
viem radošajiem darbiem un idejām
piedalījās 14 autori – Juris Balodis,
Ainis Noviks, Tatjana Ļedovskaja,
Raivo Andersons, Simeona Vucena,
SIA «Suvenīru fabrika holding»,
Andris Kažemāks, Igors Leitāns,
Ilona Abdulajeva, Guna Egle, Ināra
Liepiņa, Gunta Katkeviča, Diāna
Bravacka un Irēna Kjarkuža.

Kā atzina konkursa darbu vēr-
tēšanas komisija, iesniegtie darbi
bija interesanti un to autori darbos
bija ieguldījuši radošu izdomu un

centību, sasniedzot konkursa noli-
kumā izvirzītos mērķus un uzde-
vumus. Vērtējot darbus, komisija
ņē ma vērā idejas oriģinalitāti, su-
venīra vizuālo pievilcību un uztve -
ramību, kā arī suvenīra atbilstību
Preiļu novadam. Pamatojoties uz
konkursa nolikumu, balvu fonds
tika noteikts 225 eiro apmērā. Ko-
misija lēma piešķirt 1. vietu, savu -
kārt nepiešķirt 2. vietu, tādējādi
apbalvojot divus 3.vietu saņēmējus
un paredzot veicināšanas balvu.

Apkopojot ideju konkursa re-
zultātus, par laureātiem tika atzīti
sekojoši darbi:

1. vietu un iedzīvotāju simpātiju
balvu, kā arī naudas balvu 100 eiro
apmērā ieguva Raivo Andersons
ar darbu «Māla četrlapu āboliņa
lapa». Keramiķis piedāvāja dažā -
da veida funkcionālus māla trau -
kus un suvenīrus, par pamatu ņe -
mot un dažādi apspēlējot Preiļu
no va da ģerbonī attēloto āboliņa
lapu, kas simbolizē četras lauku
teritorijas: Preiļu, Aizkalnes, Pelēču
un Saunas pagastus.

Dalīto 3. vietu un naudas prē-
mijas 50 eiro apmērā ieguva Ināra
Liepiņa ar darbu «Šokolādes un
Čedara siera saldumi» un Igors
Leitāns ar darbu «Preiļu novada
tēja». Konfektes ir gatavotas no da -
bīgiem produktiem – tumšās un
baltās šokolādes, papildinot ar Če-
dara siera pildījumu, žāvētiem
augļiem un riekstiem. Siers ir pro-
dukts, ko ražo un ciena Preiļu no-
vadā. Čedara siers ir kvalitatīvs cie -
tais nogatavinātais siers, kas ir
gar šīgs, tāpat kā šokolāde, un sa -
vieno jot šos divus izcilos produk -
tus, radās šie saldumi. Savukārt,
tēja pagatavota no Preiļu novadā
lasītām ogām un zālītēm. Uz tējas
iepakojuma attēloti Preiļu novada
atpazīstamākie arhitektūras ob jekti
un novada skaistāko vietu unikālie
zīmējumi ar to aprakstiem iepako-
juma aizmugurējā pusē.

Veicināšanas balvu un naudas
prēmiju 25 eiro apmērā, atzīmējot
šī darba ideju un izpildījumu, ieguva
Ilona Abdulajeva ar darbu «Idejas
apģērbu un aksesuāru kolekcijai
«Ābolinš un lins»». Kolekcijas ski -
cēs izmantota Preiļu novada sim-
bolika: karogs un ģerbonis, kā arī
sauklis. 

Jauniegūtos suvenīrus pare -
dzēts tirgot dažādās tirdzniecības
vietās, izplatīt tūrisma izstādēs, dā -
vināt novada viesiem, veicinot
Prei ļu novada atpazīstamību.

Preiļu novada pašvaldība pa-
teicas par atsaucību ikvienam kon-
kursa dalībniekam, kas ar savām
idejām piedalās Preiļu novada at-
pazīstamības veidošanā, kā arī no -
vēl radošu darbību arī turpmāk!

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas

lapas satura redaktore

Noskaidroti Preiļiem raksturīgākie suvenīri

19. februārī Preiļu novada
izglītības iestāžu pārstāvji, au-
dzēkņi un citi interesenti bija
pulcējušies Preiļu Valsts ģimnā-
zijā, lai iepazītos ar Latvijā ra -
žoto trīs dimensiju printeri, kas
šobrīd ir Preiļu novada infor-
mācijas tehnoloģiju centra un
Preiļu Valsts ģimnāzijas īpašu-
mā.

Uzņēmuma «Mass Portal» pār-
stāvji savā prezentācijā stāstīja par
iegādātā printera plašajām iespējām
attīstīt tehnisko jaunradi, eksperi-
mentus un projektus skolās. Klāte-
sošajiem bija iespēja ne tikai no-
klausīties informāciju par printeri,
bet arī vērot praktiskus demons-

trējumus, kā arī aplūkot un aptaustīt
izdrukātos objektus. Kā atzina uz-
ņēmuma pārstāvji, Latvijā šie prin-
teri ir uzstādīti vairākās izglītības
iestādēs, savukārt Latgales reģionā
Preiļu Valsts ģimnāzija ir pirmā
skola, kuras īpašumā ir pieejama
šī modernā tehnoloģija.

Zināšanas un praktiska piere -
dze ar 3D printēšanu jauniešiem ir
durvis uz rītdienas zinātni, rūpnie-
cību un jaunradi, kuru var pielietot
dažādu priekšmetu mācību pro -
cesā – sākot no ģeometrijas, rasē-
šanas, mākslas un darbmācības līdz
pat vēsturei, anatomijai, bioloģijai,
ķīmijai un citiem mācību priekš-
metiem. 3D printēšanai ir izteikti

starpdisciplinārs raksturs – tā lielā
mērā ir informātikas un darbmācī -
bas apvienojums – sākot no objektu
sagatavošanas datorā un beidzot
ar gatavo objektu pēcapstrādi un
montāžu. 

Preiļu novada IT centra vadītājs,
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores
vietnieks informātikas jautājumos
Juris Erts skaidro, ka jauno tehno-
loģiju iegāde ir ieguldījums nā -
kotnē, kas paver plašākas iespējas
realizēt jaunas idejas, ļaujot uzla-
boties audzēkņu kompetencei. Prin-
teri turpmāk varēs izmantot ne ti -
kai ģimnāzijas, bet arī visu novada
izglītības iestāžu audzēkņi. 

Jolanta Rubine

3D printeris Preiļu novada audzēkņiem
pavērs plašākas iespējas

Bioloģiskā drošība cūku novietnēs
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Preiļu novada VÇSTIS

Aizvien mazāks laiks atlicis
līdz Normunda Ivzāna startiem
Eiro pas čempionātā senioriem
vieglatlētikā telpās. 

Lai pārbaudītu ieguldītā darba
rezultātu treniņos, 8. martā Nor-
munds startēja LSVS 52. sporta spē -
lēs vieglatlētikā telpās Rīgā. Re-

zultāts 3000 m soļošanā – 12 minū -
 tes 54 sekundes neizraisīja nekādus
jautājumus par uzvarētāju V40+ gru -
pā, un tas vieš cerības uz veiksmī -
giem startiem marta nogalē Polijā.

Arī Dace Liniņa ar rezultātu
140 cm augstlēkšanā nodrošināja
sev zelta godalgu. Savukārt 60 m

skrējienā ar rezultātu 8,62 sekun -
des S35+ grupā spēcīgajā konku-
rence Dace Liniņa izcīnīja 6. vietu.
Daudzām mūsu jaunajām sporta
veidu karalienes censonēm ir vēl
ejams ceļš uz šo rezultātu. 

Lai šai sportiskajai ģimenei
priekšā vēl daudzi panākumi!

Normunda Ivzāna rezultāti vieš cerības 
par veiksmīgiem startiem Polijā

21. februārī slēpošanas cie-
nītāji no Latvijas malu malām
jau ceturto reizi piedalījās Va-
nagkalna slēpošanas festivālā
Vecpiebalgā. 

Kopējā slēpotāju saimē labi ie-
kļāvās arī mūsu mazā, bet ņiprā
kompānija no Preiļu novada. Vis-
naskākais solis no mūsējiem Artim
Upeniekam - 14. vieta kopējā kon-
kurencē un ceturtais grupā (0.49:04).
Kā astoņpadsmitais kopvērtējumā
finišē Mārcis Pīnups, kur spēcīgā
konkurence 15-17 gadīgajiem ne -
ļauj pacelties augstāk par 4. vietu

(0.50:00). Toties 18 – 21-gadīgo
grupā tas izdodas Austrim Bogda-
novam (0.50:02) un 2.vieta.Uz
goda pjedestāla augstākā pakāpie -
na 43 – 49- gadīgo grupā tiek aici-
nāts Aivars Ukins (0.51:12), kuram
26.pozīcija kopējā konkurencē.
Spēcīgā konkurence 50 – 59- ga -
dīgo grupā (I – III vietas ieguvēji
pirmajā desmitniekā kopējā kon-
kurencē) neļauj Leonīdam Val -
donim pacelties augstāk par astoto
vietu (0.53:41 –35. vieta kopvēr-
tējumā). Toties uz goda pjedestāla
augstā kā pakāpiena Raimonds

Dombrovskis un Māris Olte aicina
uzvarētāju 60 – 69-gadīgo grupā
Feoktistu Pušņakovu (0.56:00,
43.vieta kopvērtējumā). Neapmie-
rināts ar savu slēpojumu Kaspars
Pīnups (63. vieta – 1.00:23), bet
tiesnešu nesaprašanās kompensē
viņam šo rūgtumu. Finišu Vanag-
kalnā sasniedz 413 slēpotāji, kurus
sagaida laipnie tiesneši ar siltu
tēju un garšīgu zupas šķīvi. Arī
slēpojuma atbalstītāji bija parūpē-
jušies, lai neviens no Piebalgas
neaizbrauktu neapmierināts. Nā-
košgad viennozīmīgi – atgriezīsi-
mies! 

Mazliet vēl saguruši no slēpo-
šanas Piebalgas pusē, nākošajā
dienā papildinājām savus cilvēk-
resursus ar Aivaru Žugri, Mārci un
Kārli Adamovičiem un posāmies
uz Viļakas novadu, kur Zieme-
ļaustrumlatgales slēpošanas entu-
ziastus gaidīja tradicionālie «Bal-
kanu apļi». Šoreiz nestāstīšu par
mūsu sportistu sasniegumiem, vien
piebildīšu, ka katrs slēpotājs tika
pie balvas - kurš pie sestās vietas,
kurš uz goda pjedestāla. Lai fotog-
rāfija stāsta ko vairāk, bet atvado -
ties teicām saimniekam paldies
par sacensībām, garšīgo piparmēt -
ru tēju un sātīgo soļanku. 

Ar slēpēm pāri Piebalgas pakalniem Zolītes čempionāts noslēdzies
21. februārī Preiļu 1. pamatskolā norisinājās ikgadējais Preiļu nova -

da atklātais zolītes čempionāts. Tas pulcēja 24 šīs spēles entuziastus no
Līvānu, Rēzeknes, Viļānu, Balvu, Rīgas, Jēkabpils, Madonas, Aglonas,
Vārkavas un Preiļu novadiem. Dienas garumā tika izspēlētas 1620
partijas. Pēc 8 stundu ilgas cīņas tika noskaidroti šīs spēles labākie.
Pirmo sešu vietu ieguvēji tika apbalvoti ar kausiem, medaļām un
diplomiem. Par šī gada uzvarētāju kļuva Ilgonis Sniķers no Līvānu
novada, otrais palika Raimonds Skuja no Madonas novada, trešo vietu
ieguva Leons Vigulis no Kalsnavas. Pie speciālās balvas tika vienīgā
sieviete, kura piedalījās sacensībās – Lūcija Zdanovska no Preiļiem.
Katra pārstāvētā novada aktīvākie zolmaņi saņēma veicināšanas balvas.
Preiļu novada zoles čempionāts notika ar Preiļu novada domes, AS
«Aldaris» un AS «Cido grupa» atbalstu.

Īsumā par veterānu startiem
28. februārī Ventspilī tautas sporta pasākuma «Nāc un sporto!»

ietvaros ziemas sacensībās vieglatlētikā veterāniem tālo ceļu mēroja
Normunds Ivzāns. 3000 m soļošanā ar rezultātu 13 minūtes 03 se kun -
des sportists izcīnīja 1. vietu savā vecuma grupā.

No 27. februāra līdz 1. martam Alūksnē notika Latvijas čem -
pionāta biatlonā 2. kārtas sacensības, kur programmā bija paredzēti
starti arī veterāniem. Mūsu slēpojošie veterāni Leonīds Valdonis un
Feoktists Pušņakovs pirmajā sacensību dienā 6 km sprintā izcīnīja
attiecīgi 2. vietu un 3. vietu, bet otrajā programmas veidā – 10 km masu
startā katrs savā vecuma grupā ierindojās trešajā vietā, nodemonstrējot
atzīstamu precizitāti uguns robežās. 

Preiļu jaunās paaudzes vieglatlētiem
kārtējie sasniegumi 

Mūsu jaunās paaudzes vieglatlēti Dairis Rinčs un Anastasija Caica
nenoslinkoja, lai mērotu tālo ceļu uz Kuldīgu, kur 1. martā notika
Latvijas Vieglatlētikas savienības kausu izcīņa vieglatlētikā telpās.
Pūliņi attaisnojās – Dairim uzvara tāllēkšanā ar rezultātu 7 metri 40 cm,
Anastasija 1500 metru distancē izcīnīja 2. vietu ar šīs sezonas per -
sonīgo rekordu – 5 minūtes 08,66 sekundes. 

Dairis Rinčs – 
vicečempions tāllēkšanā

No 20. līdz 21. februārim 45. reizi kopš
1971. gada un 8. reizi pēc kārtas Kuldīgā no-
risinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā
telpās, kur tika noskaidroti valsts čempioni
25 disciplīnās. 11 disciplīnās Latvijas vieglatlēti
uzrādīja sezonas labākos sasniegumus. Kuldīgā
startēja arī divi mūsu novada vieglatlēti, kur
Dairim Rinčam tāllēkšanā ar rezultātu 6
metri 92 cm pienācās sudraba godalga, tikai
14 cm piekāpjoties uzvarētājam. Ar savu se-
zonas labāko rezultātu 1500 m distancē –
5.09,71 Anastasija Caica ierindojās 7. vietā. 

Jaunie džudo sportisti starptautiskajā 
turnīrā Siguldā

No 28. februāra līdz 1. martam Siguldā norisinājās starptautiskais
džudo turnīrs «Sigulda 2015». Sacensībās bija pārstāvētas vairākas
valstis – Latvija, Igaunija, Lietuva un Krievija. Ar spēcīgiem Latvijas
un kaimiņu valstu sportistiem cīnījās arī Preiļu jaunie džudisti. Rina
Smane sacensībās ieguva godalgoto 2. vietu, pakāpienu zemāk – 3.
vietā – savās vecuma grupās ierindojās Juris Vaivods, Sofija Gžibovska,
Oskars Pokšāns un Armands Jaundzems. 5. vietā – Ričards Jakovļevs,
Dāvis Krūmiņš, Iļja Volkovs, Aivim Krūmiņam – 7. vieta sacensībās.

Sieviešu volejbola mozaīka
14. martā Jelgavā notika 52.LSVS sporta spēles volejbolā, kurās

piedalījās arī Preiļu sieviešu komanda 35+ grupā. Kopā bija pieteikušās
vēl 5 komandas – no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas pilsētām, Talsu un Da-
ugavpils novadiem, un tās bija sadalītas divās apakšgrupās.

Preiļu volejbolistes savā apakšgrupā, vinnējot SK Mītava (Jelgava)
ar 2:0 un piekāpjoties Daugavpils novada komandai ar 0:2, ierindojās
otrajā vietā. Finālā par trešo vietu mūsu volejbolistēm pretim stājās
sportistes no Jūrmalas, un ļoti sīvā cīņā Preiļu komanda ar 1:2 zaudēja
un ierindojās 4. vietā. Komandā spēlēja Jeļena Kozere, Inta Rumaka,
Inga Ivanova, Inga Haritonova, Dace Liniņa, Līga Veipa, Vineta Gu -
tāne, Dace Grīnfelde un Gunta Ņesterenko.

Noslēdzies arī Latgales līgas čempionāts volejbolā sievietēm, kur
Preiļu sieviešu komanda izcīnīja godalgoto 3. vietu. Otrajā sabraukumā,
kas notika 8. februārī Rēzeknes novada Adamovas sporta zālē, mūsu
volejbolistes zaudēja Nautrēnu komandai un pieveica Maltas volejbolistes.
Par labāko spēlētāju tika atzīta Oksana Šnepste. Komandā spēlēja – Inta
Rumaka, Jeļena Kozere, Oksana Šnepste, Inga Ivanova, Jekaterina
Akentjeva, Laura Mežinska, Anžela Ivanova.

Gatavojamies vasaras sezonai
Ar Preiļu novada domes kausu izcīņu (1998.g.dz.un vecāki) un

Preiļu novada BJSS sacensībām (1999.g.dz.un jaunāki) 7. martā no -
slēdzās mūsu vieglatlētu ziemas sezona. Raiti strādāja tiesnešu brigādes
ar galveno sekretāri Mārīti Pokšāni un galveno tiesnesi Aleksandru
Iļjinu priekšgalā. Šobrīd izturības skrējēji jau pilnā sparā krāj kilo -
metrāžu krosa skrējieniem – Cīruļputenim un «Skrien Latvija» pos -
miem, savukārt sprinteri, lekšanas un mešanas disciplīnu pārstāvji krāj
spēka rezerves trenažieru zālē, gaidot vasaras sezonu. Neaizmirsīsim,
ka šis gads ir Latvijas Jaunatnes Olimpiādes gads un cerēsim, ka mūsu
jaunie atlēti spēs līdzjutējiem sagādāt patīkamus pārsteigumus.

PREIĻU SPORTISTU STARTI

21. februārī uz Lizuma kausa
izcīņu volejbolā veterāniem devās
gan mūsu veterāni, gan veterānes.
Gan vieniem, gan otriem sacen-
sības pulcēja 7 komandas. Šoreiz
labāk veicās puišiem, kuri izcīnīja
2. vietu. 

Vīri spēlēja pēc riņķa sistēmas,
kur ar rezultātu 2:0 tika izcīnītas
uzvaras pret Lubānu, Priekuļiem,

Lizumu un Maltu, bet ar tādu pašu
rezultātu nācās piekāpties Iršiem
(Koknese) un Saulkrastiem. Ko-
mandā spēlēja I.Madelāns, A.Pastars,
A. Bernāns, K.Vilcāns, J. Pastars,
M. Vucenlazdāns un A. Gendelis. 

Smagāk klājās mūsu dāmām,
kur septiņas komandas tika sadalītas
divās apakšgrupās. Apakšgrupā mū -
su meitenes nospēlēja neizšķirti

1:1 ar Maltu un zaudēja 0:2 Gul-
benei. Tālākajās spēlēs ar 2:0 tika
apspēlēti Saulkrasti un ar 0:2 nā -
cās atzīt Valmieras pārākumu. At-
kārtotā spēlē par trešo vietu pretī
stājās Malta, kur šoreiz ar rezultātu
0:2 nācās atzīt pretinieču pārāku -
mu. Komandā spēlēja I. Rumaka,
J. Kozere, D. Liniņa, I. Haritonova,
I. Ivanova un J. Akentjeva.

Lizumā spēkojās volejbola veterāni

1. martā Feimankas ūdens-
krātuvē norisinājās Preiļu pagasta
pārvaldes un biedrības «Sabied-
riskais centrs «Līči»» organizētās
Preiļu pagasta at klā tās zemledus
makšķerēšanas sacensības «Fei-
mankas krasts», kuras pulcēja
kopā 35 cop maņus. 

Makšķernieki tika vērtēti gan
komandās, gan individuāli, kā arī

tika pasniegta balva par lielāko
zivi, kuru saņēma Aleksejs Riba-
kovs.

Komandu vērtējumā – 15 ko-
mandu konkurencē – 1. vietu iegu -
va «Spečuki» (Māris Āriņš un
Ainārs Kalvāns) ar kopīgo sva ru
2.920 kg, 2.vieta komandai «Cie -
tais rieksts» (Andris Kukors un
Ivars Bogotais) ar svaru 2.850 kg

un 3. vietā ierindojās «Olūts»
(Broņislavs Plivda un Vitālijs
Plivda) ar svaru 2.840 kg.

Individuālajā vērtējumā 1. vieta
Mārim Āriņam – 1.750 kg (balvā
ieguva ledus urbi), 2.vietā Broņi -
s lavs Plivda – 1.710 kg (balvā
ieguva makšķernieku kasti), 3.vie -
tā Ivars Bogotais – 1.560 kg (bal -
vā ieguva makšķernieku raga  -
vas), 4. vietā Sandis Gribuška –
1.550 kg un 5. vietā Sergejs Riba-
kovs – 1.460 kg.

Vērtējumā bērniem par labāko
kļuva Edgars Suhovs, aiz viņa Ar -
turs Tumarevičs un Vladimirs Jer-
molajevs. Bērni balvās saņēma me -
daļas un konfekšu tūtas, pārējie
cepures un pildspalvas ar Preiļu
novada domes simboliku.

Kausus komandām, balvas un
diplomus pasniedza Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Pliv -
da un galvenais tiesnesis Lidija
Ceriņa, savukārt par garšīgo no-
slēguma zupu un uzkodām gādāja
Jeļena Puzaka.

Noslēgušās Preiļu pagasta
atklātās zemledus makšķerēšanas sacensības

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Edgars Upenieks, Inta Rumaka un Maija Paegle, Lidija Ceriņa 
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ИИННФФ ООРРММАА ЦЦИИОО ННННООЕЕ  ИИ ЗЗДДААНН ИИЕЕ  ДД УУММЫЫ  ППРР ЕЕЙЙЛЛЬЬССККООГГОО   КК РРААЯЯ ,,   2244   ММАА РР ТТАА   22001155   ГГООДДАА,,   NNrr.. 33   ((114466))   ББЕЕСС ППЛЛ ААТТННОО

ВЕСТИ Прейльского
Края

В начале этого года учреждена премия из-
вестного художника, Почётного гражданина
Прейль ского края Язепа Пигозниса в латвийской
пейзажной живописи. 19 марта в Риге, в церкви
Св. Петра, открылась выставка пейзажей, где
представлены 108 картин 78 художников. На
открытии выставки приняли участие предсе-
датель думы Прейльского края Марута Пливда,
директор Прейльского Музея истории и при-
кладного искусства Текла Бекеша, художник му -
зея Силвия Березовска, специалисты музея,  ру-
ководитель центра культуры Прейльского края
Гунтис Скримблис и фольклорный ансамбль
«Rūtoj» Прейльской государственной гимназии.

Марута Пливда в своём обращении подчеркнула
значимость выставки и всего цикла мероприятий
для культуры и искусства, воспитания духовных
ценнос тей. Жюри выставки прейльчане преподнесли
ржаной хлеб, испечённый в нашей стороне, кото -
рый даст силы для дальнейшей работы. 

Всего на выставке были представлены 229
работ. Первым лауреатом премии Язепа Пигозниса
стал художник Робертс Музис. Во время выставки
вручены и несколько специальных призов. Среди

выставленных работ есть и картины наших худож-
ников – Яниса Пливда, Волдемара Кокоревича и
Айвиса Пизелиса.

В составе жюри: Ингрида Бу ране (председатель
жюри, искусствовед), Янис Анманис (художник),
Эйжения Алдермане (Рижская дума), Силвия Бе-
резовска (художник Прейльского музея), Янис Ду -
катс (художник), Янис Стрейчс (кинорежиссёр),
Янис Струпулис (художник) и Освалдс Звейсал -
ниекс (художник). Руководители проекта – Текла
Бекеша (Прейли) и Уна Янсоне (Рига).

Чтобы способствовать интересу художников
отображать в живописи природу Латвии и выделить
значимость латвийской пейзажной живописи в со-
временном латвийском искусстве, премию Язепа
Пигозниса в латвийской пейзажной живописи уч-
редила дума Прейльского края и Рижская дума в
сотрудничестве с Объединением учреждений куль-
туры Рижского самоуправления, Прейльским
Музеем истории и прикладного искусства, Лат-
вийской Академией наук, Латвийской Академией
искусств и Фондом поддержки молодых талантов
Яниса Анманиса.

Открыта выставка «Премия Язепа Пигозниса
в латвийской пейзажной живописи»

Актуальная информация о работах 
на автодорогах и улицах края

Наступило тёплое время года, на дорогах весенняя распутица,
интенсивное движение автотранспорта неблагоприятно влияет
на состояние автодорог. Чтобы предотвратить повреждение автодорог,
со 2 марта этого года на дорогах самоуправления Прейльского
края установлены дорожные знаки № 312 «Ограничение массы».

С конкретным списком дорог, на которых установлены знаки,
можно ознакомиться на домашней странице самоуправления Прей-
льского края www.preili.lv. Ограничения движения автотранспорта
введены на неопределённое время в соответствии с правилами
Кабинета министров №456 «Правила защиты автодорог и порядок,
в котором вводятся запреты и ограничения движения транспортных
средств». С установлением благоприятных климатических условий
– сухой и солнечной погоды – ограничения на определённое время
могут быть отменены.

Напоминаем, что по всем автодорогам без ограничений разрешено
передвигаться оперативным транспортным средствам, никакие спе-
циальные разрешения на перевозку грузов во время весенней рас -
путицы по дорогам, на которых введено ограничение, не выдаются
(кроме перевозки свежего молока). Выполнение ограничений конт-
ролируют сотрудники Государственной полиции и полиции само-
управления. Подробная информация об ограничении движения доступна
и в территориальных управлениях волостей Прейльского края. 

11 марта в самоуправлении завершена закупка «Работы повсе-
дневного содержания дорог и улиц самоуправления Прейльского
края в 2015 году». На повседневное содержание чёрного покрытия
дорог выделено 70 000 евро. В рамках финансирования предусмотрен
и ремонт асфальтобетонного покрытия. Ремонт выполнит фирма
ООО «Крустпилс». Для содержания дорог с грантовым покрытием
предусмотрено 125 000 евро. В сумму выполняемых работ входит
зачистка покрытия дорог, ремонт провалов и ям, снятие лишнего
грунта с обочин дорог, механическое профилирование обочин до 1,5
м, замена повреждённых отрезков протоков и механизированное
скашивание травы. Работы выполнят сотрудники Даугавпилсского
района дорог ГАО «Содержатель латвийских автодорог». 3 300 евро
запланировано на содержание знаков регулировки дорожного
движения, которое выполнит ООО «Прейлю саймниекс». 

В ближайшее время самоуправление выполнит закупку для воз-
обновления горизонтальной маркировки в городе. Даугавпилсский
район дорог ГАО «Содержатель латвийских автодорог», который
выполняет работы содержания транзитных улиц в городе Прейли,
проведёт ремонт главных улиц города. 

Благоприятные погодные условия в зимние месяцы позволили
сэкономить средства, которые были запланированы на расчистку
дорог самоуправления от снега. Автодороги в волостях были расчи -
щены от снега только один раз, поэтому предусмотренные средства
сможем направить на содержание улиц и дорог в летний период. 

Илмарс Ивдрис,
инженер транспортных сетей думы Прейльского края

25 февраля депутаты, рассмотрев актуали-
зованный технический проект первой очереди
восстановления Прейльского замка, представ-
ленный ООО «Группа архитектонического ис-
следования», выполненный на основании ре-
шения внеочередного заседания думы Прей-
льского края от 18 июля 2014 года, поручили
закупочной комиссии Прейльской краевой
думы провести процедуру закупки первой
очереди строительных работ восстановления
Прейльского замка. 

Председатель думы Марута Пливда на заседании
пояснила присутствующим, что закупка необходима,
чтобы выяснить стоимость работ первой очереди,

в рамках которых предусмотрено укрепить фунда-
мент здания замка, положить крышу и выполнить
связанные с этим работы – частичное возобновление
фасада замка и восстановление необходимых пе-
рекрытий. Архитекторы указали, что сейчас по-
следний срок для того, чтобы спасти замок, по -
скольку процесс разрушения здания происходит в
ускоренном темпе. Через пять лет уже будет не-
возможно спасти здание замка, причём, каждый
следующий год увеличивает необходимые расходы.
Результаты процедуры закупки будут рассмотрены
на следующем заседании думы, где и будет при -
нято решение о дальнейших действиях. 

Если Ты в возрасте от 18 до 55 лет и являешься гражданином
Латвии, Тебе нужно обратиться в батальон Земессардзе, имея
при себе паспорт и документ об образовании, затем:

• в батальоне напиши заявление о приёме в Земессардзе,
• батальон затребует информацию из информационного центра

Министерства внутренних дел об отсутствии судимости,
• у Тебя начнётся обучение перед присягой, куда входит строевая

подготовка и изучение уставов, проверка физической подготовки,
• пройди медицинскую комиссию с заключением «Годен к службе в

Земессардзе»,
• успешно пройдя все проверки, Тебе нужно будет дать присягу

Земессардзе.
Земессардзе обеспечит Тебе 30 оплаченных дней в год (30 евро

за день учёбы или выполнения служебных заданий), форму и эки-
пировку, медицинскую проверку и вакцинацию, соответствующее
обучение, хороший коллектив и знающих инструкторов.

Контакты: Литавниеки, Прейльская волость, Прейльский край,
LV 5301, тел.65307066, моб тел.29192759, э-почта: 35bn@mil.lv.

Используй возможность – совершенствуй
себя! Ждём Тебя в 35-ом Батальоне 
обеспечения Земессардзе в Прейли!
Не тяни, присоединяйся к нам!

Самоуправление выясняет стоимость строительных работ 
для восстановления памятника архитектуры – Прейльского замка

Центр туристической информации Прей-
льского и Риебиньского края в сотрудничестве
с ООО «Декайни» начали маркировку вело-
маршрутов на местности. ООО «Декайни» раз-
работано пять веломаршрутов, проходящих по
Прейльской, Пелечской и Айзкалненской во-
лостям Прейльского края, Рушонской, Сила-
яньской и Риебиньской волостям Риебиньского
края, а также, по Варкавской волости Варкав-
ского края. 

Чтобы велотуристам было легче ориентироваться
в окрестностях, веломаршруты необходимо мар-
кировать. Для каждого веломаршрута выбран свой
цвет маркировки – оранжевый, синий, зелёный,
красный и жёлтый. Основа маркировки – белый
квадрат величиной 15 см х 9 см с линией соответ-
ственного цвета маршрута посередине. Например,
если это зелёный маршрут, то это будет выглядеть
следующим образом: белый – зелёный – белый.

Отдельные маршруты и их отрезки пересекаются,
поэтому в природе может быть маркировка не-
скольких цветов.

Обычно маркировку рисуют на деревьях,
столбах электричества, больших камнях. Маркировка
должна быть хорошо видна, её не должны
закрывать ветви и листья деревьев. Надеемся на
понимание жителей края и владельцев земли, по-
скольку данная маркировка не наносит вреда
вашим владениям, но способствует узнаваемости
края и потоку туристов, желающих узнать наш
край и Латгалию.

Буклет велотуризма «Прейли – Риебини рулят»
каждый желающий может бесплатно получить в
ЦТИ Прейльского и Риебиньского края на ул.Кар-
савас, 4 в Прейли. Если у Вас разработан свой ве-
ломаршрут, приглашаем поделиться информацией,
и, возможно, в будущем ваш маршрут будет вклю -
чён в карту велотуризма!

В Прейльском, Риебиньском и Варкавском крае
проходит маркировка веломаршрутов

Приглашаем принять участие в Неделе э-умений
Латвийская ассоциация Информационных и коммуника-

ционных технологий (LIKTA) в сотрудничестве с Министерством
защиты среды и регионального развития с 23 по 27 марта ор-
ганизует в Латвии неделю э-умений. 

Мероприятия недели э-умений в Прейльском крае координирует
Прейльская Главная библиотека в сотрудничестве с Центром ИТ
Прейльского края и обществом «Прейльский центр НВО». Под-
робную информацию о мероприятиях недели э-умений найдёте
на домашней странице думы Прейльского края www.preili.lv, на
www.preilubiblioteka.lv и www.preilunvo.lv.

Cлева: Руководители проекта Уна
Янсоне, лауреат премии художник
Робертс Музис и председатель думы
Прейльского края Марута Пливда на
открытии выставки 
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ВЕСТИ Прейльского Края

ИН ÔОР МА ÖИЯ ÄУ МÛ
Выделяют финансирование обществу 

«Прейльский женский клуб»
25 февраля, на заседании думы, депутаты рассмотрели заявление

председателя правления общества «Прейльский женский клуб»
Дианы Пастаре о присвоении финансирования проекту «Возобновление
традиций ткацкого ремесла в Прейльском крае». 

В рамках проекта предусмотрено приобрести ткацкий станок и
пряжу, организовать обучение – создание латышских национальных
костюмов, виды ткацких станков и материалов, создать свою народную
юбку, а также, способствовать повышению национального самосо-
знания, предлагая на праздники надевать народный костюм. Пред-
усмотрено, для 24 девочек первых классов Прейльской 1 основной
школы соткать новые народные юбки. В проекте смогут участвовать
жители Прейльского края, желающие освоить навыки ткацкого ремесла.
Депутаты поддержали участие общества в конкурсе проектов, и в
случае утверждения проекта в бюджете думы предусмотрено софи-
нансирование в размере 50% - 1375,29 евро, средства предусмотрев
в разделе бюджета краевой думы «Средства для непредусмотренных
расходов». Общие расходы проекта составляют 2750,58 евро.

Выделяют софинансирование обществу 
«Среднелатгальский межкраевой фонд»

Рассмотрев заявление общества «Среднелатгальский межкраевой
фонд» о присвоении финансирования проекту «Вместе мы мо-
жем…» Программы НВО Латгалии Министерства культуры для ор-
ганизации мероприятия содружества, депутаты решили выделить
финансирование в размере 80 евро. 

Цель проекта – активизировать участие молодёжи и улучшить со-
трудничество между молодёжными организациями, среди молодёжных
обществ и инициативных групп, работающих на территории деятель -
ности «Среднелатгальского межкраевого фонда», а также, способствовать
обмену информацией, опытом и формированию содружества, в ре-
зультате которого будет создана сеть молодёжного сотрудничества
для способствования гражданской активности молодёжи. В проекте
предусмотрены мероприятия: организация мастерских, форума мо-
лодёжи, спортивного праздника и мероприятия содружества. В ме-
роприятия проекта будут вовлечены молодые люди из Прейльского,
Риебиньского, Ливанского, Аглонского и Варкавского края.

Самоуправление выделит средства 
Айзкалненской православной церкви

Основываясь на заявление старшины православного прихода
Айзкалненской церкви Зои Матвеевой, депутаты решили выделить
денежные средства в размере 172,20 евро для оплаты расходов, свя-
занных с охраной здания церкви в последующие десять месяцев
2015 года. Айзкалненская православная церковь включена в регистр
памятников архитектуры местного значения, во внутренних
помещениях хранятся значимые материальные ценности. Система
сигнализации необходима, принимая во внимание высокий риск
кражи в похожих церквях небольших населённых мест Латгалии.

Самоуправление будет участвовать в конкурсе 
с целью улучшить освещение городских территорий

6 марта на внеочередном заседании думы Прейльского края де-
путаты приняли решение представить заявление проекта «Улучшение
энергоэффективности освещения общественных территорий само-
управления Прейльского края» в открытый конкурс проектов Ми-
нистерства защиты среды и регионального развития «Уменьшение
эмиссий парникового эффекта в инфраструктуре освещения
публичных территорий самоуправлений», установив общее финан-
сирование проекта в размере 204 414,92 евро, включая НДС.

Цель открытого конкурса проектов, организованного Мини-
стерством защиты среды и регионального развития – уменьшение
эмиссий диоксида углерода в инфраструктуре освещения публичных
территорий самоуправлений, используя технологии и дружественные
среде приёмы, позволяющие уменьшить расход электроэнергии.

В случае утверждения проекта планируется в городе Прейли,на
бульваре Райниса, улицах Лиепу и Кооператива, провести новое эко-
номичное освещение. Общие относимые расходы проекта составят
202 593,48 евро. В случае утверждения проекта, самоуправление
возьмёт ссуду в Государственной кассе.

Иоланта Рубине

Самоуправление примет участие в мероприятиях Рыбного фонда
Основываясь на объявленный Министерством земледелия конкурс проектов мероприятий

Рыбного фонда, депутаты поддержали подготовку и заявление проекта «Размножение щук в
Пелечском озере Прейльского края». Общая сумма проекта составит 3100 евро, из которых 2800
евро на приобретение мальков покрывает Рыбный фонд. 

Будет подготовлено и представлено заявление проекта «Приобретение материально-технической
базы для мероприятий охраны рыбных ресурсов в водоёмах Прейльского края» для проведения
закупки необходимого оборудования. Общая сумма проекта не превысит максимальный объём
содействия – 45 000 евро, которые финансирует Рыбный фонд.

Иоланта Рубине, редактор содержания домашней страницы думы Прейльского края

Масленица к нам пришла,
широкая к нам пришла! Снова
всем городом встречали мы
Весну-красну, провожали Зиму. 

В школьном дворе резвились,
веселились, танцевали, частушки
пели, все, от мала до велика!
Ученики и учителя хорошо по-
трудились и подготовили целую
программу развлечений, а зрители
не забыли взять с собой хорошее
настроение. Вместе  сложился
прекрасный праздник! Ученики
7-8 классов подготовили неболь-
шую постановку о Масленице-
обжирухе. Четыре Скомороха со
Скоморошницей помогали вести
праздник и делали его интереснее.
Все были активными, не только
детвора водила хороводы, но и
взрослые с интересом принимали
участие во многих конкурсах.
Конечно же, не забыли и про са-
мую главную героиню праздника
– про саму Масленицу. Успели
встретить шумно и провели её, а
вместе с этим расстались и со
всеми своими плохими мыслями.

Все ненужные мысли  могли на-
писать на бумажках и  выкинуть
в костёр. А потом просили друг
у друга прощение, ведь не простое
это воскресенье было, а рощёное.

Как и каждый год, была воз-
можность угоститься чаем и вкус -
ными блинами. Можно было
при обрести билетик, поучаство-
вать в лотерее и получить свой
приз. В этом году была органи-
зована интересная выставка плат-

ков. Выставку помогали органи-
зовывать ребята, учителя и просто
добровольцы. Всем спасибо за
помощь в организации праздника!
Праздник получился на славу!
Домой все возвращались сытыми,
прощёнными, а главное – СЧАСТ-
ЛИВЫМИ! Спасибо спонсорам
мероприятия!

Никифорова Диана, 
ученица 11 класса

В конце прошлого года был
подписан договор между об-
ществом «Прейльский центр
негосударственных организа-
ций» и Фондом интеграции
общества об осуществлении
мероприятий третьего года
программы действий проекта,
финансируемого финансовым
инструментом Европейской
Экономической зо ны и Лат-
вийским государством «Спо-
собствование развитию сопри-
частной демократии в Прей-
льском, Аглонском, Варкав-
ском, Риебиньском и Ливанском
крае» (договор № 2012.EEZ/
DAP/MAC/203/1/L/050/2015). 

Цель проекта: укрепление
гражданского общества в Прей-
льском, Аглонском, Варкавском,
Риебиньском и Ливанском крае,

вовлекая молодёжь в участие в
общественных процессах, повы-
шение институционального уров-
ня и человеческих ресурсовне-
государственного сектора, а также,
приобретение нового опыта для
совершенствования дальнейшей
деятельности целевой группы. В
Прейльском, Аглонском, Варкав-
ском, Риебиньском и Ливанском
крае сравнительно низкая обще-
ственная активность молодёжи.
Заинтересованность молодёжи
значительно ниже возможностей
деятельности. Это свидетель-
ствует о том, что акцент нужно
ставить не на расширение воз-
можностей, а на стимулирование
заинтересованности в соучастии.
С молодыми людьми нужно бе-
седовать, чтобы сформировать
понимание возможностей и значе-

ния негосударственного сектора. 
В рамках проекта будет орга-

низован конкурс «ЭРУДИТ НВО»
для учащихся средних школ
Прейльского, Аглонского, Вар-
кавского, Риебиньского и Ли-
ванского края. В каждом крае
будет организован один конкурс,
в результате которого молодые
люди получат информацию о
возможностях добровольной ра-
боты, лучшем опыте НВО, воз-
можностях молодёжи осуще-
ствить важные для них меро-
приятия, получая уверенность в
целесообразности деятельности
НВО. Для того, чтобы разработать
соответствующий молодёжной
аудитории сценарий конкурса,
будет объявлен конкурс разра-
ботки самого интересного сце-
нария проведения конкурса. В

конкурсе будут приглашены уча-
ствовать организации – участницы
общества «Прейльский центр
НВО». Это станет возможностью
для организаций показать свою
компетентность, а автор лучшего
сценария получит приз – муль-
тифункциональный принтер. 

В рамках проекта будут пре-
доставлены консультации по во-
просам основания, регистрации,
оформления статуса НВО, ведения
бухгалтерии, привлечения фи-
нансов и др. вопросам, а также,
обобщена информация о меро-
приятиях НВО, конкурсах про-
ектов, информативно-образова-
тельных мероприятиях, возмож-
ностях сотрудничества, примерах
лучшей практики, возможностях
выражать мнение и другим во-
просам, появятся четыре инфор-

мативных календаря мероприятий
НВО. Во второй половине года
планируется визит для обмена
опытом в Лиепаю и Павилосту, а
в завершение программы действий
будет организована конференция
на тему тенденций развития граж-
данского общества в Латвии. 

Запланированные в проекте
мероприятия укрепят институ-
циональный уровень действую-
щих и новых организаций, будут
способствовать пониманию мо-
лодёжи о формировании обще-
ственных процессов, привлекут
новых членов общества и по-
способствуют созданию новых
организаций в Прейльском, Аг-
лонском, Варкавском, Риебинь-
ском и Ливанском крае. 

Инета Лиепниеце,
руководитель проекта

Начаты мероприятия третьего года программы действий

В Прейльском крае реали-
зован очередной проект про-
граммы LEADER «Приобре-
тение музыкальных инстру-
ментов для оркестра аккор-
деонистов Прейльской Музы-
кальной и художественной шко-
лы», в результате которого
школа получила пять новых
аккордеонов.

Инициатива приобретения но-
вых инструментов шла от пре-
подавателя школы, руководителя
оркестра аккордеонистов Артура
Савицкого, поскольку находя-
щиеся в школе инструменты,
после интенсивного многолетнего
использования, износились. Ру-
ководитель проекта Санита Мель-
ко рассказала, что в результате
реализации проекта приобретены
разного вида аккордеоны – Welt-
meister Topas IV, Weltmeister
Topas III, Weltmeister Achat 80,
Weltmeister Rubin, что является
существенным вкладом в оркестр
музыкальной школы. Общая сум-
ма проекта составляет 7092,90

евро (с НДС), 90% относимых
расходов – 5275,71 евро – софи-
нансирование Eвропейского фон-
да. 

Оркестр аккордеонистов су-
ществует уже 10 лет, поэтому

педагоги и учащиеся вдвойне
рады новым инструментам. Новые
аккордеоны будут способствовать
качественному освоению учебного
процесса.  

Иоланта Рубине

У оркестра аккордеонистов Прейльской Музыкальной 
и художественной школы – новые инструменты

ШШииррооккааяя  ММаассллееннииццаа
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ВЕСТИ Прейльского Края

С 27 по 29 марта во всей
Латвии состоится мероприятие
«Встреть своего мастера – 2015». 

Весной этого года к себе
пригласят рекордное число ма-
стеров народного прикладного
искусства, рассказчиков и музы-
кантов – мероприятие пройдёт в
170 местах. Руководитель работы
с посетителями Прейльского Му-

зея истории и прикладного ис-
кусства Силвия Ивановска рас-
сказала, что Прейльский Музей
истории и прикладного искусства
участвует в мероприятии с 2012
года, предлагая ознакомить по-
сетителей с традиционным в
своё время, а сейчас очень ред -
ким ремеслом бондаря и мастером
Юрисом Кивлениеком из Штаге -

ри Варкавского края. В этом
году в Прейли к себе приглашают
три мастера. 

27 марта с 11.00 до 16.00 ча-
сов и 29 марта с 11.00 до 16.00
часов в доме керамики П.Чер-
нявского на улице Талсу, 21 в
Прейли, всех желающих будет
ждать силаяньский мастер, уче -
ник Поликарпа Чернявского, ма-
стер народного творчества Язепс
Цайцс. Под руководством мас те -
ра можно будет попробовать себя
в роли гончара и послушать рас-
сказ о традициях гончарного ре-
месла в Латгалии, узнать о рабо-
чем процессе, названиях инстру-
ментов и предметов.

28 марта с 11.00 до 16.00 ча-
сов прейльский керамик Райво
Андерсонс проведёт творческую
мастерскую лепки из глины. Ма-
стер откроет для посетителей
характер местной глины, расска-
жет и покажет основные прин-
ципы создания старинной лат-
гальской игрушки – свилпауниека
(глиняная птичка, уточка, сви-
стулька). Каждый посетитель ма-
стерской сможет научиться делать
звонкий «Прейльский свилпау-
ниекс».

28 марта с 11.00 до 16.00 ча-
сов в конференц-зале центра
культуры Прейльского края на
бульваре Райниса, 28, сотрудница
Прейльского Музея истории и
прикладного искусства, умелица
вязания Инета Спаране расскажет,
покажет и поделиться своими
знаниями в изготовлении модного
и современного аксессуара. Перед
занятиями можно будет при-
обрести соответственные нитки
и бисер. С собой нужно взять
тонкие спицы для вязания (№
1.2 - № 1.5). Количество участ-
ников ограничено, поэтому про-
сим заранее подать заявки.

В этом году в Прейли можно будет встретить трёх мастеров

На заседании думы 25 фев-
раля, выслушав информацию
специалиста по делам молодёжи
Санты Анцане о создании в
Прейли Молодёжного центра,
что связано с необходимостью
участия в различных проектах,
поддерживая инициативы мо-
лодёжи и желание разнообра-
зить возможности с пользой
проводить свободное время,
было принято решение создать
новую структурную единицу
думы Прейльского края – Мо-
лодёжный центр Прейльского
края «ЧЕТЫРЕ».  

На заседании было утвер-
ждено положение центра, руко-
водителем центра назначена спе-

циалист по делам молодёжи
Санта Анцане. 

Цель центра – поддерживать
и способствовать инициативам
молодёжи Прейльского края, во-
влекать молодёжь в формирование
качества своей жизни, способ-
ствовать участию молодёжи в
принятии решений и обществен-
ной жизни. Центр организует
свою работу в рамках конкретной
цели и заданий, в соответствии с
целями и указаниями, установ-
ленными государством в доку-
ментах планирования развития
молодёжной политики, докумен-
тами планирования развития
думы Прейльского края и стра-
тегией деятельности центра, в
рамках выделенного бюджета,

заключенных договоров и своей
хозяйственной деятельности, в
соответствии с правовыми актами
Латвийской Республики. 

Прямая целевая аудитория
Молодёжного центра – молодые
люди в возрасте от 13 до 25 лет,
непрямая аудитория – дети в
возрасте от 10 лет и молодые
люди старше 25 лет. Посещение
и услуги центра будут бесплат-
ными.  Участие в деятельности
центра – на добровольной основе,
для этого не важно конкретное
образование, социальное или эко-
номическое положение. 

Молодёжный центр «ЧЕТЫ-
РЕ» будет находиться на ул.Кар-
савас, 4 в Прейли.

Äля молодёжи Прейльского края двери откроет
Молодёжный центр «ЧЕТÛРЕ»

Семьи из Прейльского, Аглонского 
и Риебиньского края посадят деревья

Жители ответственны за среду, в которой живут. За послед -
ние три года существенно увеличилось количество автомашин,
выхлопные газы автомобилей загрязняют окружающую среду –
ухудшается качество воздуха. Атмосферу загрязняют и выбросы
топлива, но больше всего загрязнение воздуха влияет на детей,
вызывая хронические заболевания дыхательных путей. В ре-
шении проблем загрязнения среды необходимо активное
участие общества. Деятельность общества – одно из предпосылок
формирования и осуществления политики защиты окружающей
среды, поскольку эффективность решения проблем среды зависит
от знаний, понимания и чувства ответственности людей. 

Чтобы просветить семьи в вопросах сохранения и защиты
окружающей среды и улучшить общее качество среды в своих
краях, Латгалии и Латвии, общество «Центр поддержки семей
«Пукюзирнис»» в сотрудничестве с тремя самоуправлениями –
Прейльским, Риебиньским и Аглонским – в рамках программы
проектов НВО Латгалии начнёт осуществление проекта «Организация
мероприятий Дня семьи в Прейли, Риебини и Аглоне».

Цель проекта – организовать мероприятия для сплочения семей
Прейльского, Риебиньского и Аглонского края, обучая дружественному
окружающей среде образу жизни и вовлекая их в процесс посадки
деревьев в местных самоуправлениях. Целевая аудитория проекта
– семьи с детьми из Прейльского, Риебиньского и Аглонского края.
Партнёры проекта – местные самоуправления: дума Прейльского
края, дума Риебиньского края, дума Аглонского края. 

В рамках проекта, 15 мая – в Международный день семьи,
будет организовано мероприятие Дня семьи в каждом из трёх са-
моуправлений. Мероприятие продлится три часа и в него
планируется вовлечь 40 семей с детьми. Запланировано посадить
деревья и провести творческие и обучающие мастерские для
семей. Каждая семья посадит одно деревце. Семьи смогут принять
участие в мастерской «Вторая жизнь отходов», где из отходов
будет изготовлены полезные в быту вещи. Вовлечённые в проект
партнёры по сотрудничеству подготовят площадку для посадки де-
ревьев, чернозём и необходимый инвентарь. 

Общий бюджет проекта: 1871,00 евро, что является 100% фи-
нансированием Министерства культуры Латвийской Республики.
Срок реализации проекта: 5 мая 2015 года – 5 июня 2015 года
(1 месяц).

Лига Грибусте,
представитель общества «Центр поддержки 

семей «Пукюзирнис»»

Äень консультаций в Прейльском крае
Инспекторы Даугавпилсского региона Государственной

инспекции защиты прав детей (далее в тексте – инспекция)
Ивета Плоне и Эдите Милевска 27 марта, с 10.00 до 12.00
часов, в Прейли на ул.Аглонас 1а, в помещении Прейльской
социальной службы, предоставят консультации и методическую
помощь специалистам и жителям Прейльского края по во-
просам сферы защиты прав детей. 

Приглашаем специалистов и жителей на консультации по
вопросам, связанным с безопасностью детей, обеспечением ос-
новных нужд и интересов, а также, по вопросам взаимоотношений. 

Дополнительная информация – у инспекторов по телефо-
нам 65422336, 26809432 или 26808567. До встречи в Прейли!

Заявки на участие в мероприятиях принимаются по телефонам 26742058 и 65322731, э-почта:
silvija.ivanovska@inbox.lv или muzejs@preili.lv.

Своего мастера найдёте и в других местах Латвии. С 9 марта на www.1188.lv и www.satiec-
savumeistaru.lv доступна дигитальная карта мастеров. Во многих местах количество посетителей
ограничено, поэтому нужно записаться заранее.

Кризисный центр Прейльского края 
оказывает поддержку жителям

В 2011 году при поддержке Социального фонда Европейского
Союза в Прейльском крае открыт Кризисный центр, находящий -
ся в подчинении Социальной службы Прейльского края. С
2013 года Кризисный центр финансирует самоуправление. В
нём предусмотрены места для 17 взрослых и 3 младенцев.
Вначале Кризисный центр был переполнен, клиенты должны
были ждать своей очереди, сейчас количество людей, пользую-
щихся услугами центра, уменьшилось. 

Клиентами центра были люди разного возраста – дети от 8
месяцев и 83-летние старики, и сейчас услуги Кризисного центра
доступны любому жителю Прейльского края или другого само-
управления, но чтобы получить направление на получение необ -
ходимой услуги, нужно обратиться в Социальную службу или си-
ротский суд по месту жительства.

Жители могут обращаться за помощью, если совершено физи -
ческое или эмоциональное насилие, в кризисной ситуации или в
другом случае, когда помощь может оказать именно Кризисный
центр.  Клиентам Кризисного центра обеспечено питание, принад-
лежности гигиены и медикаменты первой необходимости, если их
выписал семейный врач.В центре постоянно работает социальный
работник, доступны бесплатные консультации психолога. 

Продолжительность нахождения в Кризисном центре – до трёх
месяцев. Пока клиент получает необходимую услугу, социальная
служба самоуправления или сиротский суд помогают решить соз-
давшуюся неблагополучную ситуацию, привлекая к решению про-
блемы и социального работника центра. Если нужно, будет
упорядочен вопрос пособий, специалисты окажут эмоциональную
поддержку, помогут найти жильё, решить другие вопросы. «Иногда
человек, находясь в Кризисном центре, считает, что окружающие
всё решат вместо него», – говорит о своём опыте работы руко -
водитель центра Айга Будрике, – «но и самому человеку нужно
что-то делать, чтобы ситуация разрешилась позитивно».

Майя Паэгле

О сборе подписей
1 января 2015 года вступили в силу изменения в законе «О народном голосовании, введении

законов и инициативе граждан Европы», устанавливая, что необходимо обеспечить избирателям
возможность подписаться за законопроект, проект изменений в Конституции или предложение о
роспуске Сейма и подтвердить подлинность своей подписи по месту жительства, в сиротском
суде и у руководителей волостных самоуправлений. Чтобы обеспечить выполнение закона,
жители Прейльского края могут подписаться и подтвердить подлинность подписи:

• в управлении Айзкалненской волости, ул. Райниса, 5, Айзкалне, Прейльский край, руко -
водитель Гунта Узулевича,

• в управлении Пелечской волости, ул.Лиепу, 6, Пелечи, Прейльский край, руководитель Ивета
Сташулане,

• в управлении Саунас волости, ул.Бривибас, 9, Прикули, Саунас волость, руководитель Раймондс
Рубинс,

• в думе Прейльского края, бульвар Райниса, 19, Прейли, специалист Анита Кайране,
• в сиротском суде Прейльского края, ул.Аглонас, 1а, Прейли, заместитель председателя сиротс -

кого суда Анна Лаздане.
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ВЕСТИ Прейльского Края

ÂÅÑÒÈ 
Èí ôîð ìà öè îí íîå èç äà íèå äó ìû
Ïðåéëü  ñêî ãî îê ðó ãà íà ëà òûø -
ñêîì è ðóñ ñêîì ÿçû êå. Àä ðåñ:
Ïðåé ëè, LV – 5301, Áóëü âàð Ðàé -
íÿ 19. Òè ðàæ – 5000. 

Îò ïå ÷à òà íî è ìàêåòèðîâàíèå 
ÎÎÎ «Lat gales Druka», 
Ðå çåê íå, Áàç íè öàñ 28. 

Îò âåò ñò âåí íàÿ çà èç äà íèå –
Ìàéÿ Ïà ýã ëå, òåë. 65322766, 
e-mail: maija.paegle@preili.lv. 

Ïðåéëüñêîãî
Êðàÿ

Счастья в дом и чашу с краем, Радости, добра, тепла
От души мы Вам желаем И немножко волшебства.

ÏÎ Ç Ä ÐÀÂ Ëß ÅÌ Ñ «ÊÐÓÃ ËÛÌ» ÞÁÈ ËÅ ÅÌ ÐÎ ÄÈÂ ØÈÕ Ñß Â ÌÀÐÒÅ ÏÅÍ ÑÈ Î ÍÅ ÐÎÂ:

Людвигу Кириллову, Любовь Скутеле, Гунара Вайвада, Марию
Вайводе, Яниса Блустанса, Язепа Гатиньша, Анну Волонте,

Терезию Утинане, Вилму Думпе, Элеонору Люляк, Нину Зу-
бареву в Прейли, Валентину Бришку в Прейльской волости,
Геновефу Анспоку в Саунас волости и Юриса Крисбергса в
Пелечской волости.

ПОздРаВлЯеМ ВСех ПенСИОнеРОВ, 
РОдИВшИхСЯ В этОМ МеСЯце!

Общество пенсионеров Прейльского края

В прошлом году всего зарегистрировано
4187 пожаров от сжигания прошлогодней травы,
что на 42% больше, чем в 2013 году. В резуль -
тате сжигания прошлогодней травы выгорели
6818 гектаров территории Латвии, пострадали
шесть человек, погибли два человека и сгорело
88 зданий.

Если в 2013 году больше всего пожаров такого
рода зарегистрировано в Рижском регионе, то в
2014 году – в регионе Латгалии (1266 пожаров).
По сравнению с 2013 годом, количество пожаров в
Латгалии возросло в 3,5 раза. Всего выгорело
почти 4000 гектаров территории Латгалии, что со-
ставляет 2/3 от общей выгоревшей площади.
Единственный регион, где уменьшилось число по-
жаров после сжигания прошлогодней травы, по
сравнению с прошлым годом – Курземе. 

Государственная пожарно-спасательная служба
напоминает, что сжигание прошлогодней травы
запрещено. Это угрожает имуществу, здоровью и
жизни людей. Сжигание прошлогодней травы не-
контролируемо. Под влиянием ветра и других об-
стоятельств, направление возгорания может
меняться, пламя мгновенно распространяется и
перебрасывается на здания. Люди не осознают,
что чем выше трава, тем больше пламя и тем са -
мым – менее контролируем пожар. Первые пожары
происходят на небольших территориях, как только
земля и старая трава высыхают, территория рас-
пространения огня увеличивается.

Пожары после сжигания прошлогодней травы
случаются в тех местах, где не прибрано и осенью
не скошена трава.  Сжигание прошлогодней травы
– не самый лучший способ уборки территорий.
Неубранными бывают не только сельские, но и го-
родские территории. Например, в Лиепае, после

уборки на территории Военного порта, уменьшилось
число пожаров.

Количество, площадьи активность пожаров
каждый год зависит от погодных условий и сознания
людей. Если мокрая и тёплая весна, быстро
вырастает молодая трава и «сезон» сжигания старой
травы не столь продолжителен. В свою очередь,
если долго нет дождя, прохладно или тепло,
старая трава высыхает быстрее, число пожаров
возрастает, и они возникают не только по причине
поджигателей, но и могут быть вызваны выбро-
шенным из окна автомашины окурком сигареты.

В соответствии с Латвийским кодексом Адми-
нистративных нарушений (4 часть 179 статьи закона),
сумма денежного штрафа за сжигание прошлогодней
травы для физических лиц составляет от 280 до
700 евро. В свою очередь, в соответствии со 2 частью
51 статьи ЛКАН, за невыполнение мероприятий
хозяйствования земли и нескошенную траву штраф
для физических лиц составляет от 140 до 700
евро, для юридических лиц – от 700 до 2900 евро.

Одновременно ГПСС информирует, что в со-
ответствии с правилами пожарной безопасности
владельцы земли должны выполнить необходимые
действия, чтобы на территории объекта не про -
изошло возгорание прошлогодней травы. За нару-
шение данных требований ГПСС, в соответствии
с 1 частью 179 статьи ЛКАН, применяет денежный
штраф физическим лицам в размере от 30 до 280
евро, юридическим лицам – от 280 до 1400 евро.

ГПСС ежегодно предоставляет информацию
Службе поддержки села о местах, где был пожар.
Если горела прошлогодняя трава, владельцам
земли уменьшается платёж ЕС.

Информация Государственной 
пожарно-спасательной службы

Мероприятия Центра культуры в апреле
v 5 апреля в 13.00 возле Прейльского ДК ПАСХАЛЬНОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ «Приходи веселиться с Зайцем Банни и
Зайчихой Лолой». Вас ждут развлечения, игры, песни, танцы,
конкурсы.

v 6 апреля в 12.00 в Саунас НД Пасхальное мероприятие
«Сохраним Пасхальное солнце в сердце!»

v 9 апреля в 10.00 в Ардавском доме собраний Твор -
ческая мастерская, руководитель Инта Реча.

v 10 апреля в 15.00 в Прейльском ДК документальный
фильм «Экономика счастья». Сеансы фильма – центральное
событие кампании за ответственное потребление продуктов
питания. Вход свободный.

v 12 апреля в 12.00 в Прейльском ДК смотр танцевальных
коллективов Прейльского округа, Аглонского, Риебиньского,
Варкавского, Ливанского и Прейльского края. Вход свободный.

v 15 апреля в 14.00 в Ардавском доме собраний лекция
«Сады, декоративные сады», лектор Сандра Озола.

v 15 апреля в 19.00 в Прейльском ДК 20-ый Междуна-
родный Балтийский Фестиваль Балета – Литовский нацио-
нальный театр оперы и балета с представлением «Там, где
нас нет». Предварительная продажа билетов в кассе
Прейльского ДК и Билешу Парадизе. Стоимость билетов:
8,00 EUR, 10,00 EUR, 12,00 EUR.

v 18 апреля в 11.00 в Прейльском ДК празднование
ПАСХИ в рамках проекта Прейльского женского клуба
«Узнай соседа!»

v 18 апреля в 19.00 в Айзкалненском НД вокальный ан-
самбль «На все случаи жизни» приглашает на свой юбилейный
концерт «НОЧЬ ЦВЕТОВ».

v 18 апреля в 22.00 в Айзкалненском НД БАЛ с Эриком
Грузниньшем. Вход: 2,00 EUR, доступны столики.

v 19 апреля в 14.00 в Прейльском ДК концерт ансамбля
«УЗОРЫ» Ливанского общества славянской культуры. Вход
свободный.

v 23 апреля в 17.00 в Пелечском НД Бал бабочек для
детей школьного возраста и молодёжи.

v 23 апреля в 17.00 в Прейльском ДК Фестиваль совре-
менного танца.

v 25 апреля в 18.00 в Прейльском ДК КОНЦЕРТ 30-
летия танцевального коллектива «ТАЛДЕРИ» центра культуры
Прейльского края. Вход свободный.

v 30 апреля в 19.00 в Прейльском ДК Песни женщине,
весне и любви! Эндия Александра и Дайнис Скутелис в кон-
цертной программе «Прикоснись к чуду». Предварительная
продажа билетов в кассе Прейльского ДК и Билешу Парадизе.
Стоимость билетов: 6,00 EUR, 8,00 EUR, 10,00 EUR. 

v 30 апреля в 19.00 в Саунас НД БАЛ. Играет группа
«БРУГИС». Вход: 3,00 EUR, после 23.00 – 4,00 EUR.
В плане возможны изменения, просим следить за афишами мероприятий!

Общество «Среднелатгальский межкраевой
фонд» в 2014 году организовал акцию «Исполнить
мечту». Во время акции было собрано почти
5000 евро, что позволило исполнить желания
26 больших и маленьких детей с ограниченными
возможностями из Прейльского, Риебиньского,
Аглонского, Варкавского и Ливанского края. 

Начался новый год и Среднелатгальский меж-
краевой фонд продолжает акцию «Исполнить
мечту – 2». Мы снова призываем предпринимате -
лей и жителей краёв внести свой небольшой
вклад, чтобы желания детей с ограниченными воз-
можностями исполнились. Нашей помощи ждёт
21 ребёнок из Прейльского, Риебиньского, Аглон-
ского, Варкавского и Ливанского края. Этим семь -
ям необходима поддержка и чувство, что нужны
нашему государству, краю, волости и всем нам.
Только мы сами можем создать общество с душой,
где семья и ребёнок будут чувствовать себя нуж -
ны ми, значимыми, достойными любви и внимания.
Семьям нужна не только практическая поддержка,
но и исполнение давней мечты.

Приглашаю всех, особенно предпринимателей
и жителей Прейльского края, помочь исполнить
мечту детей нашего края – Науриса, Дианы, Ири -
ны и Артура, подробная информация о которых
доступна на домашней странице края www.preili.lv.

Чтобы можно было применить льготы подо-
ходного налога на пожертвованные суммы, фонду
решением ГСД ЛР присвоен статус общественно
полезной организации. 

Все пожертвованные средства направлены на
предусмотренную цель. Административные расходы
фонда не будут покрыты из пожертвованных
средств. Средства можно пожертвовать, зачислив
их на банковский счёт фонда или лично обратившись
в бюро фонда на ул.Кооператива, 6 в Прейли.

Реквизиты фонда:
Общество «Среднелатгальский межкраевой

фонд», № рег. 40008210954, название банка AS
«SEB Banka», счёт № LV35UNLA0050021079970.

От имени Среднелатгальского межкраевого
фонда, член правления 

Валия Вайводе

Общество «Среднелатгальский межкраевой фонд» приглашает принять
участие в благотворительной акции «Исполнить мечту – 2»

Сжигание прошлогодней травы запрещено

Уважаемые прихожане 
Прейльской старообрядческой общины!

Исповедь в Храме Успения Пресвятыя Богородицы (по
адресу ул.Елгавас33, Прейли) состоится:

•  23.03 и 24.03 в 8.00 и в 18.00
•  30.03 и 31.03 в 8.00 и в 18.00
•  5.04 после Богослужения
• 6.04 в 8.00 и в 18.00

Совет Прейльской старообрядческой общины

27 марта пройдёт семинар «Реализованные 
и планируемые актуальные изменения 

в электронной системе декларирования»
Центр предпринимательства Прейльского края, в сотруд-

ничестве с Государственной службой доходов, 27 марта в
11.00 часов организует семинар «Реализованные и планируемые
актуальные изменения в электронной системе декларирования».
Семинар пройдёт в центре предпринимательства Прейльского
края на ул. Кооператива, 6 (3 этаж) в Прейли. 

Заявки по телефону 26636243 (Инета Лиепниеце).

Приближается «Öирульпутенис – 2015»
Неожиданно рано в этом году наступила весна. Почитатели физических ак-

тивностей поменяли лыжи на велосипеды или начали готовиться к сезону бега.
Это не означает, что природа ещё не преподнесёт нам сюрпризы. Приближается
вторая суббота апреля – 11 апреля, когда в Прейли уже в девятый раз пройдёт
забег по улицам города Прейли «Цирульпутенис». Место и время старта
остаётся неизменным – 12.00 часов на бульваре Райниса напротив думы
Прейльского края. 

Своё участие в забеге подтвердила одна из сильнейших бегуний Латвии на длинные дистанции
Анита Кажемака. С положением соревнований можно ознакомиться на домашней странице думы
Прейльского края www.preili.lv. Ждём всех желающих! Не придётся скучать и любителям
велосипедов. Уже традиционно в пятый раз в начале мая стартуют соревнования MTB «Изгибы
Прейльупе». В этом году они пройдут 3 мая. Подробная информация будет опубликована в следующем
номере информативного издания «Вести Прейльского края и на домашней странице.

Леонид Валдонис,
организатор спортивных мероприятий, главный судья соревнований

27 марта в 10.00 приглашаем будущих первоклассников и
их родителей на первую встречу со школьным коллективом.

Администрация Прейльской средней школы Nr.2

31 марта в 17.00 в помещении
Прейльского центра поддержки аль -
тернативной культуры на ул. Лиепу,
2а в Прейли, состоится лекция –
мастер-класс Гуны Эгле «Будет су -
ществовать, что переменится». 

Многие молодые люди уже сей-
час ведут «зелёный» образ жизни,
но в то же время нам всем ещё
многое нужно сделать. Творческий
мастер-класс ведёт Гуна Эгле, кото-
рая своим личным примером и
шармом умеет увлечь молодых лю-
дей, позволяет посмотреть на во-
просы среды с другой стороны. Лек-
ция - мастер-класс пройдёт в рамках
конкурса Большой Толоки «Будет
существовать, что переменится».
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