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VÇSTISPreiļu 
Novada

Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanas dienas priekš-
vakarā, 3. maijā, par Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieri iecelta Prei -
ļu 1. pamatskolas skolotāja, Prei -
ļu novada kultūras centra un Jā ņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju
kopas «Gaida» vadītāja un tautas
deju horeogrāfe Gaida Iva nova. 

Triju Zvaigžņu ordenis (V šķi -
ra) Gaidai Ivanovai piešķirts par
nopelniem izglītības un kultūras
darbā, ilggadējo ieguldījumu tau -
tas deju pedagoģes darbā, latviešu
tau tas tradīciju saglabāšanā un po-
pularizēšanā. 

Sagaidot Latvijas Republikas ne -
 at karības atjaunošanas dienu, Latvi -
jas valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis Rīgas pilī par sevišķiem no-
pelniem valsts labā pasniedza aug-
stākos valsts apbalvojumus 68 cil-
vēkiem. 33 cilvēkiem piešķirts Tri -
ju Zvaigžņu ordenis, Viestura or de ņa
dažādas pakāpes apbalvoju mus sa-
ņēmušas 12 militārpersonas, ar At -
zi nības krustu godalgoti 23 cilvēki.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste 

Gaida Ivanova saņēmusi
augstāko valsts apbalvojumu

Sagaidot mūsu valsts simtga -
di, 3. maijā Preiļos norisinājās
1917. gada Latgales kongresa
simtajai gadadienai veltīts pasā-
kums. Visas dienas garumā godā
tika celta nesen izdotā fotogrāma -
ta «Latgalietis XXI gadsimtā».  

Rīta pusē preilieši un viesi no
dažādiem Latvijas novadiem pul-
cējās uz svētku dievkalpojumu
Preiļu Romas katoļu draudzes baz-
nīcā. Pateicoties Preiļu Romas ka -
toļu draudzes dekānam Jānim Ste-
piņam, Svētā mise bija veltīta mū -
su valsts labklājībai, Latgales at-
tīstībai un lielajai fotogrāfu saimei,
kuri ar saviem darbiem bija pieda-
lījušies grāmatas tapšanā.  

Viesu mājas «Pie Pliča» dārzā
norisinājās grāmatas «Latgalietis
XXI gadsimtā» prezentācija. Pa-
sākumu kuplināja Jāņa Eglīša Prei -
ļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa
«Rūtoj», skanēja Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu mu-
zikāli sveicieni, viesu uzrunas. Pa-
matojoties uz ieguldījumu Latgales
reģiona attīstībā un sakarā ar 1917.
gada Latgales kongresa simtgadi
Latgales plānošanas reģiona Atzi-
nības rakstus saņēma LR 12. Saei-
mas deputāts Aldis Adamovičs un
AS «Preiļu siers» valdes priekšsē-
dētājs Jāzeps Šņepsts. Latgales plā -
no šanas reģiona Pateicības saņē -
ma Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja vadītāja Tekla Be -
keša, zemnieku saimniecības «Kor-
sikova» pārstāvis Anatolijs Mūr -

nieks un Preiļu novada domes de-
putāte Valentīna Liniņa. 

Pēcpusdienā Saunas pagasta
folkloras kopa «Naktineica» ieskan -
dināja izstādes «Latgalietis XXI gad -
simtā» apmeklējumu Preiļu novada
Kultūras namā, kur bija pulcējušies
fotokonkursa dalībnieki no dau -
dzām Latvijas vietām, ciemiņi un
izstādes apmeklētāji. Konkursa uz-
varētājiem tika pasniegtas Preiļu
novada pašvaldības sarūpētās nau -
das balvas, visi konkursa dalībnieki
saņēma Pateicības un suvenīrus.  

Par finansējumu grāmatas «Lat-
galietis XXI gadsimtā» izdošanai
parūpējušies Latvijas Republikas
12. Saeimas deputāti Aldis Adamo -
vičs un Anrijs Matīss. Atbalsts fo-
tokonkursam saņemts no Latgales
Plānošanas reģiona attīstības pado -

mes un Latgales Reģiona attīstības
aģentūras. Līdzekļus fotokon kursa
balvām un pasākumam piešķīra
Preiļu novada pašvaldība. 

Grāmatas vizuālo noformēju -
mu veidoja Rēzeknes kultūras un
tūris ma centra māksliniece Daina
Salmi ņa. Fotokonkursa organizēša -
nā un grāmatas tapšanā nozīmīgs
ir idejas autora Igora Pliča personī -
gais ieguldījums. Igors Pličs atzīst,
ka grā mata noteikti raisīs gan at-
miņas, gan parādīs, kā cilvēki Lat-
galē dzī vo tagad, jo grāmatas mēr -
ķis ir parādīt mūsu Latvijas, šoreiz
Latgales ļaudis. Pavisam konkur -
sam tika iesū tītas 2 618 fotogrāfi -
jas, kas tika izvērtētas jau pagāju -
šā gada nogalē. 

Maija Paegle

Preiļos prezentēja grāmatu «Latgalietis XXI gadsimtā»

Zāļu dienas tirgus Preiļos
Zāļu dienas tirgus Preiļos notiks 22. jūnijā no pulksten 10.00

līdz 14.00 laukumā Raiņa bulvārī 19.
Aicinām pieteikt dalību tirdzniecībai siera sējējus, alus darītājus un

citu gardumu ražotājus, puķu sievas, amatniekus un zemniekus.
Iepriecināsim Līgas un Jāņus, sagaidīsim gada skaistākos svētkus

ar prieku un gardu mielastu ! Būs arī Līgo svētku lustes!
Informācija par pieteikšanos dalībai tirgū www.preili.lv, pa tālru -

ni 26636243 vai Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva
ielā 6, (3. stāvā) Preiļos.

Pavasarī tiek atjaunotas vairākas ietves Preiļu pilsētā. Jau pirms
Lieldienām atjaunota gājēju ietve no N. Rancāna ielas stūra kāp -
nēm līdz Kārsavas ielas asfaltbetona segumam. Veikta veco un no -
lietoto betona bortakmeņu un plātņu demontāža, vietā ieklājot
betona bruģakmens segumu.  

Tāpat atjaunota ietve 200 metru garumā gar Daugavpils ielu no  «VS
Teks» 2. ēkas līdz iebrauktuvei A/S «Preiļu siers» rūpnīcā. Vecā seguma
vietā ieklāts jauns bruģis.  

Savukārt Preiļu parkā sākti darbi, lai atjaunotu gājēju celiņa segumu
no Paulāna ielas līdz pirmajam tiltiņam pie Mīlestības kalniņa, ieklājot
3,5 m platumā drupinātas šķembu grants segumu. Darbu izmaksas ir
plānotas 11 234,90 eiro apmērā bez PNV. Darbus paredzēts veikt līdz
maija beigām. SIA «Preiļu saimnieks» jau uzsācis apkārtnes labiekārto -
šanu – ir izņemti vecie, pāraugušie krūmi, kas veidoja dzīvžogu gar
celiņa malām, tiks atjaunota zaļā zona, savukārt pie soliņiem atpūtas
vietās paredzēts veidot apstādījumus no dekoratīvajiem košumkrūmiem,
lai parka apmeklētājiem būtu pavēnis un aizvējš.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore 

Preiļos tiek atjaunotas gājēju ietves 

Turpinās Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras uzlabošana

27. aprīļa domes sēdē deputāti nolēma piedalīties projektu kon kur -
sā ar pieteikumu «Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas
2. kārta». Projekta kopējā summa ir 594 250,01 eiro, tai skaitā attie ci -
nā mās izmaksas 416 493,73 eiro, kas sadalās kā Eiropas Lauksaimniecības
Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 374 844,36  eiro (90% no
kopējām attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzfinansējums
10% jeb 41 649,37 eiro, un neattiecināmās izmaksas – 177 756,27 eiro.
Lauku atbalsta dienesta piešķirtais avanss projekta īstenošanai ir 
74 968,87 eiro jeb 20% no projekta ELFLA finansējuma. 

Šajā etapā tiks renovēti ceļa posmi Rinči – Gorlišķi – Raudovka Aiz -
kalnes pagastā – 3.48 km, Purmaļi – Lielie Anspoki Saunas pagastā –
1.2 km. Iepirkums jau ir noslēdzies un uzvarētāja ir SIA «Aļņi AS»
abiem ceļa posmiem.

Atgādinām, ka projekta 1. kārtā paredzēts veikt ceļu pārbūvi pos -
mos: Aizkalne – Maskavicišķi – Zapori 1.59 km garumā Aizkalnes
pagastā, Kurmi – Omolka 2.45 km Pelēču pagastā, Anspoki – Stolderi
3.45 km Preiļu pagastā un Lielo Anspoku ceļa 1.69 km Saunas pagastā.
Lī gu mi ar 1. kārtas ceļu pārbūves darbu veicējiem, būvuzraudzības
firmu par būvuzraudzību un būvprojekta autoru par autoruzraudzību
jau ir noslēgti un darbi tiks uzsākti tuvākajā laikā. Šo darbu pabeig -
šanas termiņš ir 2. oktobris. 

Ilona Vilcāne

15. maijā iesākusies automa-
šīnu stāvlaukuma renovācija pie
veikala «Maxima» Preiļos. 

Veicot stāvlaukuma rekonstruk -
ciju, paredzēts atjaunot laukuma se -
gu mu, celiņus, izbūvēt piebraucamo
ceļu no stāvlaukuma puses un uz -
likt norobežojošās barjeras. Projekts
paredz nomainīt arī lietus ūdens ka -
nalizāciju. Laukums tiks labiekārtots,

plānoti apzaļumošanas darbi, apstā -
dījumu ierīkošana, tiks uzstādīti arī
soliņi. Atjaunotajā laukumā būs pare -
dzētas stāvvietas 49 automašīnām. 

Aprīlī jau noslēdzās iepirkums
uz automašīnu stāvlaukuma atjau-
nošanas būvdarbiem. Iepirkuma pro -
cedūrā tika izvēlēts būvuzņēmējs –
SIA «Ošukalns», ar kuru noslēgts lī -
gums par būvdarbu veikšanu. Kopē -

jā līguma summa sastāda 213 490,63
eiro bez PVN. Iepirkuma procedūras
rezultātā ir izvēlēts arī būvuzraugs –
Aleksandrs Maļkevičs (SIA «Lī-
gaiši»). Būvprojekta autors un auto -
ruzraugs – SIA «Acitektura». Sais -
tībā ar iesāktajiem rekonstruk cijas
darbiem regulāri notiek būvsapulces.
Saskaņā ar noslēgto līgu mu būvdar -
bus paredzēts veikt četros mēnešos. 

Projekta realizācijai pašvaldība
ņēma aizņēmumu valsts kasē uz
15 gadiem, par ko domes deputāti
nobalsoja 30. marta domes sēdē.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums
arī par apakšnomas līguma slēgšanu
ar SIA «Maxima Latvija» par ze-
mesgabala (kadastra Nr. 7601 003
1204) daļas 5110 m2 platībā, Tirgus
laukumā 11, iznomāšanu stāvlau-

kuma un piegādes ceļa vajadzībām
uz termiņu līdz 2032. gada 14. sep -
tembrim. Domes sēdes lēmums un
noslēgtais līgums ar SIA «Maxima
Latvija» paredz, ka par 49 autostāv -
vietām SIA «Maxima Latvija» mak -
sās nomas maksu – 900 eiro mē ne -
sī, tādā veidā pakāpeniski nosedzot
pašvaldības paņemtā kredīta summu.  

Maija Paegle

Sākusies automašīnu stāvlaukuma izbūve pie veikala «Maxima» 

Igors Pličs un Kultūras ministrijas pārstāve Jolanta Borīte atver jauno grāmatu
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Šā gada 4. maijā, Latvijas Re -
publikas Neatkarības deklarā ci -
jas pasludināšanas dienā, Prei ļu
novada iedzīvotāji tika aicinā ti
piedalīties divos skaistos pasāku -
mos. No rīta aktīvākie un čak lā kie
pulcējās Preiļu parkā pretī Lauku
atbalsta dienesta ēkai, lai pieda-
lītos akcijā «Simtozolu me ži simt-
gadu Latvijai» un iestādī tu 70 ozo -
lus. Kopā Preiļu novadā tika ie-
stādīti 100 ozoli: pa 10 arī pagas -
tos – Aizkalnes, Pelēču un Saunas. 

Preiļos lauku, kur agrāk atradās
pilsētnieku mazdārziņi, SIA «Preiļu
saimnieks» jau iepriekš bija saga-
tavojis ozolu stādīšanai, atbrīvo -
jot no krūmiem un uzarot. 4. maija
akcijā piedalījās apmēram 150 cil-
vēku – gan skolēni un pedagogi,
gan pašvaldības, valsts iestāžu un
nevalstisko organizāciju pārstāv -
ji, pašdarbības kolektīvi, ģimenes,
draugu grupas, kā arī fotogrāfi,
kas iepriekšējā dienā Preiļos svinē -
ja grāmatas «Latgalietis XXI gad-
simtā» atvēršanas svētkus.  

Daļa ozolu ir iestādīti aplī, ku -
ra vidū tie veido senās latvju zī -

mes, zalkša, formu, bet daļa izaugs
kā ozolu aleja gar Mehanizatoru
un gar Daugavpils ielu. Kā pasā-
kumā ozolu stādītājiem norādīja
SIA «Preiļu saimnieks» pārstāvji,
lai nākotnē izaugtu skaista aleja,
kociņi jāstāda īpaši uzmanīgi, ne-
novirzoties no iezīmētās līnijas.  

Ozolu stādi audzēti Latvijas
valsts mežu stādaudzētavā Valmie -
rā. SIA «Preiļu saimnieks» turpi -
nās rūpēties, lai jaunie ozoliņi labi

ieaugtu – tie tiek regulāri laistīti,
vasarā tiks appļauta zāle.

Pēcpusdienā Preiļu Kultūras na -
 mā norisinājās jau tradicionā lais Lat-
vijas Republikas Neatkarī bas at  jau -
nošanas dienai veltītais svētku svi nī -
 gais pasākums pie balti klātiem gal -
diem – Baltā galdauta svētki. Svēt -
ku sajūtu klātesoša jiem šogad uz -
būra LNT Dziedošo ģimeņu 4. un 5.
sezonas finālisti – Baumaņu ģimene. 

Ilona Vilcāne 

4. maijā Preiļu novadā stāda ozolus 
un svin Baltā galdauta svētkus

Izstrādāts būvprojekts Veselības 
un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūvei

Noslēgusies būvprojekta «Veselības uzlabošanas un rekreācijas
kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā-46, Preiļos» izstrāde, ko
veica SIA «REM PRO». 

Saskaņā ar būvprojektu paredzēts, ka ēkā atradīsies peldbaseins, bēr -
nu baseins, SPA, trenažieru zāle, kafejnīca, viesnīca, ēdināšanas bloks,
publiskā pirts, veļas mazgātava, fizioterapijas kabineti, sāls istaba, cita
veida ar veselības uzlabošanu un rekreāciju saistīti pakalpojumi.

Objekta pārbūves darbu veikšanai plānots piesaistīt 1,1 miljonu eiro
no SAM 3.3.1. «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, vei  cot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīs tības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» finansējuma. Tāpat nepie -
ciešams piesaistīt arī uzņēmēju finansējumu. Pieteikums SAM 3.3.1.
līdzekļu saņemšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā jāiesniedz
līdz 4. septembrim. 

Ilona Vilcāne

Aprīļa sākumā tika uzsākti
Pelēču vasaras estrādes būvnie-
cības darbi. Estrāde tiek būvēta
projekta «Pelēču vasaras estrādes
izbūve» ietvaros.

Šobrīd Pelēču pagastā siltajā
gada laikā atpūtai, pasākumu rīko-
šanai nav piemērotas vietas, tāpēc
estrādes uzbūvēšana novērsīs šo
trū kumu, uzlabosies kultūras pa-
sākumu kvalitāte, tiks sakopta te-
ritorija, kas sekmēs iedzīvotāju
labklājību un labsajūtu ne tikai
svētku reizēs, bet arī ikdienā aktīvi
atpūšoties. Estrādē plānots rīkot
koncertus, balles, diskotēkas, skolas
un biedrību pasākumus.

Projektam ir apstiprināts atbalsts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības

virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
ietvaros un piešķiramais publiskais
finansējums ir 26 607,01 eiro, kas
ir 90% no attiecināmajām izmak -
sām, 10% ir pašvaldības līdzfinan-
sējums. Projekta kopējās izmaksas
plānotas 35 771,65 eiro.

Pelēču pagasta pārvaldes va-
dītāja Iveta Stašulāne, pastāstīja,
ka celtniecības darbi norit ieplāno -
tajos termiņos un tie noslēgsies jū -
lija beigās, līdz ar to estrādi varēs
izmantot jau šīs vasaras otrajā pusē. 

Ilona Vilcāne 

Pelēčos uzsākta estrādes būvēšana

8. maijā Polikarpa Čerņavska
darbnīcā uz pasākumu «Saules
mū žu Latvijai» pulcējās Preiļu
novada kultūras iestāžu darbinieki
un pašvaldības vadība, ciemiņi no
Rīgas, Ciblas novada pašvaldības,
Poli karpa Čerņavska tuvinieki,
skolu jaunieši, lai atcerētos meis-
taru vi ņa 94. dzimšanas dienā. 

Polikarpa Čerņavska mīļākais
rotājuma mo tīvs bija saulīte. Sa-
saistot to ar Latvijas simtgadi, var
teikt, ka katrā savā darinājumā
meistars ir ielicis ne tikai savu sir-
snību un radošo enerģiju, bet arī vē -
lējumu: «Saules mūžu Latvijai!».

Pasākuma idejas autore bija
žur nāliste un juriste Anta Rugāte.
Kopš viņa savā arhīvā bija atradusi
mākslas zinātnieces Veronikas Ku-
činskas manuskriptu «Polikarps Čer -
ņavskis. Keramika», viņu neatstāja
doma par abu šo Latvijas kultūrā
ievērojamo personību piemiņas sa-
glabāšanu grāmatā. Atbalstu grā-
matas izdošanai iecerējušas sniegt
Preiļu, Ludzas, Ciblas un Riebiņu
novada pašvaldības. Preiļu novada
dome sagatavojusi un iesniegusi
projektu VKKF finansiāla atbalsta
saņemšanai grāmatas izdošanai.

Veronikas Kučinskas vecākās
māsas dēls Juris Dombrovskis at-
zinīgi novērtēja Preiļu novada do -

mes ieguldījumu tautas mākslas
tradīciju un Polikarpa Čerņavska
piemiņas saglabāšanā. Veronikas
Kučinskas jaunākās māsas meita
Inese Nāģele atzina, ka nav daudz
tādu pašvaldību, kuras saredz no -
vadā dzimušu personību lielumu
un prot lepoties ar tām. Grāmatas
autore Anta Rugāte pasākuma ap-
meklētājus iepazīstināja ar savu
ieceri un topošās grāmatas saturu. 

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzi -
jas folkloras kopas «Rūtoj» dzies -
mu pavadībā tika izveidota vero -
niku dobe par godu Polikarpa mā -
tei Veronikai un mākslas zinātnie -
cei Veronikai Kučinskai. 

Pasākumā piedalījās arī vienas
no lielākajām Latvijas izdevniecī-

bām, apgāda  «Jumava» pārstāvji.
Ot rajā dienas daļā viņi foto  gra -
fēja meistara Polikarpa Čerņavs ka
darinātos svečturus un ci tus mā la
mākslas darbus topošajai grāmatai.

Līdz laikam, kamēr iznāks grā-
mata, Anta Rugāte rosināja izveidot
ziedošu veroniku dobi keramikas
darbnīcas pagalmā un atstāt kādu
piemiņas zīmi Veronikai Kučinskai
muzeja Polikarpam Čerņavskim
veltītajā ekspozīcijā «Mūžs virpas
apļots». Tiktu radīti divi jauni ap-
skates objekti Polkarpa Čerņavska
keramikas mājā, kas priecētu ap-
meklētājus, piesaistītu tūristus.

Tekla Bekeša,
Preiļu Vēstures un lietišķās

mākslas muzeja vadītāja

Godina Polikarpa Čerņavska piemiņu

Informācija Valentīnas Litvinovas un Lidijas Kuzminas
ģimenes ārsta prakses pacientiem

Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no
2017. gada 1. jūnija tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Valentīnas
Litvinovas ģimenes ārsta praksi (Raiņa bulvāris 7, Preiļi, Preiļu no -
vads) un ar Lidijas Kuzminas ģimenes ārsta praksi (Raiņa bulvāris
13, Preiļi, Preiļu novads). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos
veselības aprūpes pakalpojumus, Valentīnas Litvinovas un Lidijas
Kuzminas pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi
izvēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama
Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā
«Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām»). 

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības die nes ta
Latgales nodaļā, tālr. 65422236, 65476964; latgale@vmnvd.gov.lv. 

Atskats uz notikumiem maijā:
• 4. maijā dalība ozolu stādīšanā Preiļu parkā un Baltā galdauta

svētki darbiniekiem slimnīcas nodaļās.
• 5. maija pēcpusdienā uzņēmuma darbinieki talkoja Preiļu parkā un

sagrāba lapas pie BMX trases un alejā no Daugavpils ielas līdz Preiļu pilij.
• 9. maijā Ginekoloģijas-dzemdību nodaļā bija ikgadējā Veselības

inspekcijas pārbaude. Līdzīga pārbaude notika arī 2016. gadā visās valsts
dzemdību nodaļās. Par 2017. gada pārbaudes rezultātiem informācija
sekos.

• 12. maijā darba vizītē viesojās veselības ministre Anda Čakša un
tikās ar uzņēmuma vadību un speciālistiem, kā arī apmeklēja poliklīniku
un slimnīcas telpas – gan remontētās, gan neremontētās. Tikšanās laikā
notika sarunas par plānoto veselības aprūpes sistēmas reformu un par
ERAF finansējumu vairākām slimnīcas attīstībai nozīmīgām iecerēm –
dienas stacionāra attīstībai slimnīcas ēkas 4. stāvā, lifta pārbūvei polik -
līnikas ēkā u.c.

• 12. maijā Starptautiskajā māsu dienā notika pasākums uzņēmumā
strādājošajām medmāsām – izglītojoša lekcija «Kā rodas grūtie klien -
ti?» un izklaidējošs pasākums.

• 18. maijā notika Melanomas modrības diena, kuras laikā sniedza
konsultāciju un veica dzimumzīmju un ādas veidojumu pārbaudi derma-
tovenerologs profesors Jānis Ķīsis.

• Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 17.30 līdz 18.30 notiek
fizioterapeita vadītas nūjošanas maksas nodarbības. Vienas nodarbības
maksa 3.00 EUR, mēneša abonements 20.00 EUR. Pieteikšanās un sa -
maksa tiek veikta poliklīnikas reģistratūrā.

• Šī gada pirmajos četros mēnešos ir samazinājies dzemdību skaits,
ir notikušas 136 dzemdības. 2016. gadā šajā periodā notika 170 dzem dības.
Arī valstī kopumā pirmajos trijos mēnešos dzimstība ir samazinājusies.

• Poliklīnikas 2. stāva gaitenī apskatāma dūlas un fotogrāfes Veroni -
kas Tabūnes fotoizstāde «Piedzimt».

Anna Briška,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA «Preiļu slimnīca» ziņas

Paziņojums par Preiļu novada Attīstības programmas
2017.–2023. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu 

un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Preiļu novada dome informē, ka 2017. gada 27. aprīļa domes sēdē/

protokols Nr.5, 27.§/ tika pieņemts lēmums apstiprināt Preiļu novada
Attīstības programmas 2017.-2023. gadam 1. redakciju, kā arī apstipri -
nāto Preiļu novada Attīstības programmas redakciju nodot sabiedris -
kajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, ievietojot
paziņojumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu TAPIS /Teritorijas
attīstības plānošanas sistēma/ un  www.preili.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2017. gada 8. maija
līdz 5. jūnijam. Ar Preiļu novada Attīstības programmas 1. re dak -
ciju var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu
novada domes Attīstības daļā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, un
www.preili.lv vai uz e-pastiem: dome@preili.lv vai zigmars.erts@preili.lv

Katru dienu un arī brīvdienās visu diennakti nepārtraukti strādā
SIA «Preiļu slimnīca» Uzņemšanas un neatliekamās palīdzības
nodaļa, Terapijas nodaļa un Ginekoloģijas-dzemdību nodaļa. Uz-
ņemšanas no daļas tālrunis 65307753.

Mājas aprūpes speciālisti nodrošina mājas aprūpi katru dienu,
bez brīvdienām.

Poliklīnikā speciālistu pieņemšanas un izmeklējumi notiek darb-
dienās, pieteikšanās notiek reģistratūrā vai zvanot uz tālruņiem
65307750, 65307757 poliklīnikas darba laikā. Plašāka informācija
par speciālistu darba laikiem mājas lapā www.preiluslimnica.lv.
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Apstiprināti saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību
27. aprīļa domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus «Par

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību Preiļu novadā». 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes vai kana -
lizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aiz-
sardzības prasības, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
kārtību. Tāpat noteikumi paredz arī administratīvo atbildību par to pār-
kāpšanu. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām per so -
nām Preiļu novada teritorijā. 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu paš val -
dības bezmaksas izdevumā «Preiļu Novada vēstis». 

Atbalstīs daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

Domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi par Preiļu novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudz -
dzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Līdzekļus lēma paredzēt no Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma
pārpildes 6000,00 eiro apmērā. 

Noteikumi paredz, ka paziņojumu par projekta iesniegumu iesnieg -
šanu pašvaldība publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā «Preiļu
Novada vēstis» un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv. 

Līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma
jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei
un/vai atjaunošanai, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru
laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta iz -
strādei, brauktuvju, ietvju un/vai stāvlaukuma esošā seguma izlases re-
montam. Viena projekta iesnieguma kopējais finansējuma apmērs ne -
drīkst pārsniegt 14 000 eiro. Atšķirībā no iepriekšējiem saistošajiem no-
teikumiem, palielināts finansējums brauktuvju, ietvju, stāvlaukumu la-
biekārtošanai līdz 75% iepriekšējo 50% vietā. Uz finansējumu projekta
īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta finansētajām attiecināma -
jām izmaksām ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas
Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai
citiem finanšu instrumentiem.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašval -
dības izdevumā «Preiļu Novada vēstis». 

Piešķir līdzfinansējumu ārpustelpu 
izglītības projekta īstenošanai

Deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu biedrībai «Preiļi izglītotai
Latvijai» projekta «Nordplus Junior Combining Finnish, Latvian and
Lithuanian innovative outdoors learning approaches» (ārpustelpu
izglītība) realizācijai 1178,00 apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 14731,00 eiro, tai skaitā «Nordplus
Junior» atbalsts 11 785,00 eiro un biedrības līdzfinansējums 2 946,00 eiro.
Projekta parnerinstitūcijas ir Somijas Tikkakoski skola Somijā un Auk-
štakalnis proģimnāzija Lietuvā. Projekta mērķauditorija ir Preiļu Brīvās
skolas, Tikkakoski un Aukštakalnis pedagogi, Preiļu novada pe da gogi,
vecāki, sākumskolas un pirmsskolas vecuma bērni Preiļu no vadā. 

Kā norāda projekta pieteicēji, tā aktivitātes ietver mobilitātes modu -
ļus un pedagogu apmācību ārpustelpu izglītības metožu izstrādei, pielā-
gošanai un adaptācijai pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmiem,
kā arī piemērotu un saprotamu metožu izstrādi vecākiem kvalitatīvai un
jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai ar bērniem. Tāpat projektā paredzētas
pedagogu mobilitātes Latvijā, Lietuvā un Somijā. Projekta rezultātā tiks
izveidota rokasgrāmata ar vismaz 50 dažādām ārpustelpu izglītības meto -
dēm latviešu, lietuviešu, somu un angļu valodās, kura būs brīvi un bezmak -
sas pieejama interneta vidē, kā arī tiks nosūtīta sākumskolām un pirmssko -
lām. Projekta noslēguma pasākums paredzēts Preiļos 2017. gada decembrī. 

Atkārtoti akreditēs Preiļu galveno bibliotēku
Domes sēdē tika nolemts virzīt Preiļu galveno bibliotēku atkārtotai

akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam, kā arī uzdot Preiļu
galvenās bibliotēkas vadītājai Ilonai Skorodihinai sagatavot un iesniegt
Latvijas Bibliotēku padomes Akreditācijas komisijai nepieciešamos do-
kumentus. 

Tas darīts, ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2006. gada 29. augus -
ta noteikumu «Bibliotēku akreditācijas noteikumi» 10. punkts nosaka,
ka izvirzot bibliotēku reģionālās bibliotēkas statusam, iesniegumam jā-
pievieno novada domes lēmuma kopija. 

Preiļu galvenā bibliotēka ir akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas
statusā no 2012. gada un sekmīgi pilda reģiona galvenās bibliotēkas
funk cijas Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību bibliotēkām.

Ilona Vilcāne

Starptautiskais projekts «KHE-
TAUN» tiek īstenots no 2015.
gada četrās valstīs – Latvijā, Slo-
vākijā, Slovēnijā un Čehijā. Latvijā
to īsteno Preiļu novadā ar Preiļu
novada domes atbalstu un ciešā
sadarbībā ar Preiļu novada Izglī -
tības pārvaldi un PII «Pasaciņa».
Projekta mērķis ir, balstoties uz
projekta partneru pieredzi, izstrā -
dāt un īstenot visaptverošu modeli,
kas paaugstina pedagogu profe-
sionālās kompetences darbā ar ro -
mu bērniem, vecākiem un vietējo
sabiedrību.

Projekta laikā tika izstrādāti
un īstenoti četri dažādi pirmsskolas
pedagogu apmācības kursi, orga-
nizējot starptautiskus seminārus
katrā no projekta dalībvalstīm.
Starptautiskajos semināros iegūtās
zināšanas, pieredze tika pielāgota
katras projekta dalībvalsts vajadzī -

bām un situācijai, izveidojot  četru
semināru ciklu skolotājiem, kas
no 2016. gada aprīļa līdz novemb -
rim tika īstenots Preiļu PII «Pasa-
ciņa». 

Preiļu PII «Pasaciņa» 18. grupas
«Riekstiņi» audzinātājas un bērni
piedalījās 10 dažādu iekļaujošu
pasākumu īstenošanā, kas notika
katru mēnesi visa mācību gada ga-
rumā. Tā kā šajā vecumā liela no-
zīme ir vecāku iesaistei, visās ak-
tivitātēs tika iesaistīti arī vecāki.
Pasākumos bērni un vecāki iepazina
Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļu, apmeklēja Prei -
ļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja atklāto mācību krātuvi, ko -
pā darbojās radošajās darbnīcās,
iepazinās ar logopēdi un valodas
vingrinājumiem. Preiļu 2. vidus -
sko lā ar 3. klases skolēnu līdzda -
lību norisinājās izglītojošs pasā -

kums, kura laikā bērni paplašināja
zināšanas par romu vēsturi un kul-
tūru. 

Kā pastāstīja IIC pārstāves, šis
projekts ir īpašs ar to, ka vienlaicīgi
norisinās 4 valstīs un ir vērsts tieši
uz pirmsskolu, jo šajā posmā dau -
dzi romu bērni izglītības iestādes
neapmeklē, kas rada problēmas,
uzsākot skolas gaitas. 

Kristīne Lie piņa skaidroja:
«Skolas program mas ir ļoti smagas,
un, ja bērns nav sagatavots, viņam
mācības sagādā vēl lielākas grūtības,
kas, savukārt, rada nepatiku pret
skolu  un ļoti aizkavē turpmāko
mācību procesu.» Tāpēc aktivitāšu
mērķis bija romu bērnus iepazīstināt
ar pirmsskolu, parādīt to kā pozitī -
vu vidi, ka tur ir labi, tur ir dažādu
tautību bērni, kas visi kopā var
aktīvi un draudzīgi darboties. Pa-
sākumos iesaistīti tika ne tikai
grupiņas audzēkņi, bet arī bērni no
viņu un draugu ģimenēm, kas ne-
apmeklē bērnudārzu, līdz ar to ak-
tivitātēs parasti piedalījās 6-8 romu
bērni pirmsskolas vecumā.

Projekta ietvaros ir sagatavotas
un izdotas arī trīs grāmatas – divas
bērnu grāmatas «DAMARA GADS»
un «KO DARĪSIM AR PIKSI?»
un grāmata vecākiem. Bērnu grā-
matas veidotas kā multilingvāls
materiāls ar tekstu trīs valodās –
latviešu, krievu un romu – lai vei-
cinātu multikulturālas izglītības
elementu iekļaušanu pirmsskolu
ikdienas darbā. Savukārt, grāmata
vecākiem «Bērnu un vecāku tiesī -
bas un pienākumi» veidota kā pa-
līglīdzeklis vecāku izpratnes vei-
došanai par nozīmīgākajām bērnu
un vecāku tiesībām un pienāku -
miem viegli saprotamā valodā et-
nisko minoritāšu vecāku atbalstam. 

Lai arī pasākumu cikls PII «Pa -
saciņa» ir noslēdzies, darbs projek -
tā turpinās līdz 2017. gada novem-
brim – pamatojoties uz projektā
gūtajām atziņām, tiek veidotas re-
komendācijas pašvaldību, valstis -
kā un Eiropas Komisijas līmenī
romu bērnu iekļaušanas pirmssko -
las izglītībā veicināšanai. Kā pa -
sākumā norādīja Preiļu novada do -
mes izpilddirektors Vladimirs Iva-
novs – ieguvēji no šī projekta būs
ne tikai konkrētās grupiņas bērni
un audzinātājas, bet visa sabiedrība
kopumā. 

Ilona Vilcāne 

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»
piedalās starptautiskā projektā

DOMES SĒDES LĒMUMI

Iebraucot Preiļos no Daugavpils un Riebiņu
puses, pilsētas robežu no šī gada maija sākuma
iezīmē ne tikai apdzīvotas vietas baltā ceļazīme,
bet arī divi piloni ar mūsu ģerboni un pilsētas no-
saukumu. Piloni uzstādīti uz Preiļu pilsētas
robežas Daugavpils ielā un Preiļu pilsētas un
Riebiņu novada robežas Rēzeknes ielā. Pilonu
otro pusi, kas skatāma izbraucot no pilsētas, rotā
novēlējums «Laimīgu ceļu!». 

Lai, iebraucot Preiļos no Daugavpils puses, pi -
lons būtu labāk saskatāms, daļēji izcirsti skatu aizse-
dzošie krūmi. Kad nosēdīsies grunts, paredzēta ap -
kārtnes apzaļumošana. 

Atgādinām, ka lēmumu par līdzekļu piešķirša -
nu divu pilonu piegādei un uzstādīšanai Preiļu no -
vada deputāti pieņēma 2016. gada 28. oktobra domes
sēdē. 

Ilona Vilcāne 

Uzstādīti divi piloni ar Preiļu pilsētas
nosaukumu un ģerboni

Preiļu novada dome noslēgusi līgumu ar SIA
«Firma L4» par būvprojekta izstrādi projektam
«Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas
stadiona pārbū ve». Projekts atbilstoši tehniska jai
specifikācijai jāizstrādā 4 mē ne šu laikā. Projektē-
šanas izmaksas ir 29 645,00 eiro ar PVN.

Paredzēts, ka pārbūvēts tiks viss stadions – uz -
stā  dīts jauns žogs, veikta seguma nomaiņa un vieg lat -
lē tikas sektoru izveide, tribīņu pārbūve, ietverot arī

ģērbtuvju pār būvi, stadiona apgaismo juma tīklu pār -
būve, LED stadiona prožektoru un apgaismes stabu
uz stādīšana un elektroniskā āra rezultāta tablo uzstā-
dīšana, skrejceļu nožogojuma nomaiņa, zālāju atjau-
nošana bojātajās vietās, tiks paredzēta vieta arī āra
trenažieru uzstādīšanai.  

Projekta realizēšanai Preiļu novada dome plāno
saņemt valsts bu džeta dotāciju. 

Ilona Vilcāne 

16. maijā Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) «Pasaci -
ņa» norisinājās Izglītības iniciatīvu centra (IIC) īstenotā projekta
«KHETAUN (KOPĀ): Galvenie soļi romu bērnu iekļaušanai kvali-
tatīvās pirmsskolas izglītības programmās» 10. aktivitātes noslēgu -
ma nodarbība. Tās laikā PII «Pasaciņa» vadītājas vietniece izglī -
tības jomā Marija Spūle iepazīstināja ar līdz šim notikušajām 9 ak-
tivitātēm Preiļu bērnudārzā, kuru mērķis bija veicināt romu bēr nu
iekļaušanu pirmsskolas izglītībā un stiprināt toleranci pret romiem
vietējā sabiedrībā. Savukārt bērni uzstājās ar dziesmām, dejām un
rotaļām, priekšnesumu sniedza arī PII «Pasaciņa» darbinieku vo -
kālais ansamblis «Rasa». Pasākumā piedalījās IIC pārstāves – pro-
grammu koordinatore Sandra Kraukle un projektu vadītāja Kris -
tīne Liepiņa, projekta aktivitātēs iesaistītās personas, atbalstītāji,
sadarbības partneri, bērni un viņu vecāki.

Tiks izstrādāts projekts Preiļu novada 
bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvei
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9. maijā ar svinīgu un panākumiem pilnu no-
slēguma ceremoniju Rīgā beidzās konkurss «Cilvē -
ki – Latvijas novadu dārgumi», kas pēdējā mēneša
laikā bija nu jau otrais pasākums Lat vijas simt -
gades pasākumu programmā, kurā ir izskanējis
arī Preiļu pilsētas vārds. Šoreiz panā kumu kal di -
nātāji bija četri Prei ļu 1. pamatskolas skolēni –
Ilga Kivleniece, Ērika Trubiņa, Diāna Afanasjeva
un Egons Rebainis, kā arī viņu skolotāji, piesaistot
arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciālistus.

8.-12. klašu skolēnu eseju konkurss «Daudzveidī -
gā Latvija: ebre ju kopiena Latvijas vēsturē un mūs  -
die nās» tika rīkota sadarbībā ar Latvijas Ebreju
draudžu un kopienu padomi, muzeju «Ebreji Latvi -
jā», Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centru un
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finan siālu
atbalstu. 9. klases skolnieks Egons Rebainis izvēlē -
jās iepazīties ar Preiļos dzimušā ebreja Samuēla Lat -

vinska likteņstāstu, izpētot Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muze ja esošajās liecības.

Egons Rebainis 8.–9. klašu gru pā saņēma 2. pa kā -
pes diplomu un uzaicinājumu ierasties Rīgas Ebreju
kopienas namā, kur Starptautis kās konferences «Ebreji
mainīgajā pasaulē» atklāšanas ceremonijā tika svinīgi
apbalvots, saņemot ne tikai diplomu, bet arī naudas
fonda balvu.

Savukārt 9. klases skolnieces Ilga Kivleniece, Ērika
Trubiņa un Diāna Afanasjeva, piedaloties Latvijas
Okupācijas muzeja rīkotajā konkursā «Cilvēki – Lat -
vijas nova du dārgumi», izcīnīja ceļojumu uz Briseli un
tikšanos ar Latvijas Eiropas Parlamenta deputātiem.

Sveicam aktīvos jauniešus, pateicamies viņu skolo -
tājiem, vēlot ne apstāties pie sasniegtā, piedalīties citās
aktivitātēs un cīnīties par augstākā kaluma godalgām. 

Rihards Sisojevs, 
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja 

galvenais  krājuma glabātājs

Preiļu 1. pamatskolas skolēni plūc laurus konkursos Rīgā

12. maijā darba vizītē Preiļus apmeklēja aizsar -
dzības ministrs Raimonds Bergmanis un veselības
ministre Anda Čakša. 

Abi ministri Preiļu novada pašvaldībā tikās ar do -
mes vadību, deputātiem un iestāžu pārstāvjiem. Ve -
selības ministre pastāstīja par situāciju veselības aiz-
sardzības jomā un ieplānoto reformu. Anda Čakša
uzsvēra, ka reformas mērķis ir kvalitatīvas medicīnas
aprūpes ieviešana gan lielajās pilsētās, gan reģionos,
jo ne vienmēr ar vienkāršām veselības problēmām jā-
dodas uz Rīgas medicīnas iestādēm. 

Sarunas gaitā tika pārrunāti arī citi jautājumi, to -
starp finansējums medicīnai, jauno ārstu piesaiste
lauku reģioniem un sadarbības teritoriju veidošana
medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai. Veselības
mi nistre uzsvēra, ka reforma nepieciešama, lai cil -
vēkiem spētu sniegt optimālu palīdzību jebkurā ve -
selības problēmu gadījumā. 

Runājot par Preiļu slimnīcas nākotni, ministre

uzsvēra, ka par šo jautājumu vairākkārt ir bijušas sa -
runas gan ar pašvaldības, gan slimnīcas vadību. Anda
Čakša teica, ka ir augusi sniegto pakalpojumu kva -
litāte Preiļu slimnīcā, kas ir slimnīcas valdes nopelns.
Ministre atzina, ka ar pašvaldības atbalstu varētu risi -
nāt slimnīcas nākotnes jautājumu, diskutējot par
veselības aprūpes iestādēm kopumā visā reģionā.    

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis pa -
teicās pašvaldībai par sadarbību ar Zemessardzi un
atbalstu Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljonam.
Ministrs izteica vēlmi, lai izglītības iestādēs vairāk
mācītu eksaktos mācību priekšmetus un aizsardzības
mācību, kas ietver nepieciešamās prasmes, lai palī -
dzētu cilvēkiem.   

Vizītes otrajā daļā veselības ministre iepazinās ar
SIA «Preiļu slimnīca» darbu, savukārt aizsardzības
ministrs apmeklēja Zemessardzes 35. nodrošinājuma
bataljonu.

Maija Paegle

Veselības ministre un aizsardzības ministrs vizītē Preiļos  

Saulainajā 13. maijā Preiļu
pludmalē notika pludmales va-
saras sezonas atklāšanas pasā-
kumi. Diena sākās ar velo-foto
orientēšanos Preiļu, Riebiņu un
Vārkavas novadu jauniešiem
«Ar ričuku uz Stokholmu», kura
mērķis bija veicināt jauniešu ie-
pazīšanos un draudzību, kopīgi
sportojot, ceļojot pa saviem no-
vadiem un priecājoties, kā arī
sadarbību nākotnē. 

Maršruts, ko izveidoja Preiļu
un Riebiņu novada TIC, bija 25,5
km garš un veda cauri visiem ie-
saistītajiem novadiem. Komandām
bija jāatrod dabā objekti, kas
iepriekš bija nofotografēti maršrutā,
un pēc iespējas ātrāk jāveic ceļš.
Pasākuma galvenais sponsors Tallink
uzvarētājiem - četriem aktīviem
jauniešiem Santai Drongai, Renāram
Valdonim, Līvai Luriņai un Marti-
nam Martinovam piešķīra jūras
ceļojumu uz karalisko Stokholmu
ar aizraujošu atpūtas un izklaides
programmu uz kuģa. Ceļojums
nostiprinās jauniešu draudzību ko-
pīgā, nu jau tālākā braucienā. Ke-
babnīcas HASANS un Pludmales
kafejnīcas «Pampūkas» dāvanu
kartes ieguva Sanita Lauska un
Niks Plots. 

Paldies aktīvajiem jauniešiem
un ceram uz vēl lielāku jauniešu
dalību nākamgad!  Pasākumu ar
līdzdarbošanos organizēšanā un
dažādām veicināšanas balvām at-
balstīja arī Preiļu Bērnu un jauniešu

sporta skola  (BJSS), Preiļu novada
jauniešu centrs «Četri», Riebiņu no -
vada multifunkcionālais jaunat -
nes iniciatīvu centrs «Pakāpieni»,
Preiļu novada Kultūras centrs,
Preiļu novada dome, Riebiņu nova -
da dome, Vārkavas novada dome.

Dienas gaitā notika jauniešu
strītbola turnīra 1. posms, kuru or-
ganizēja Preiļu BJSS basketbola
treneris Jānis Pokšāns. Rezultāti
vēl tiek apkopoti. Strītbola turnīri
Preiļu pludmalē tiks organizēti
katru mēnesi un noslēguma turnīrs
notiks Preiļu novada svētku laikā
no 18. līdz 20. augustam.

Visu dienu Preiļu pludmalē
darbojās kafejnīca «Pampūkas»,
kuru ēdienkartē šosezon arī ir
garšīgi jaunumi, kā arī piepūšamā
ūdensbumba un citas piepūšamās
atrakcijas. Jaunieši spēlēja plud -
ma les volejbolu un futbolu, brauca

ar laivu un katamarānu, kas visas
vasaras garumā tiek piedāvāti bez
maksas.

Vakarā pludmales ballīšu sezo -
nu atklāja dīdžeji Mr.Happy un
Ribeiro no Preiļiem un dīdžeji
Bloody Groove un Jack’D Upp no
Vārkavas novada.

Preiļu pludmale ir vieta, kur
atpūsties ir iemīļojuši ne vien
vietējie iedzīvotāji, bet arī pilsētas
viesi. Šis pasākums pulcēja ļoti
daudz dažāda vecuma cilvēkus,
kas vai nu paši piedalījās Preiļu,
Riebiņu un Vārkavas novada jau-
niešu sadraudzības dienas aktivi -
tā tēs vai tāpat izbaudīja saulaino
sestdienu pilsētā. Sekojiet līdzi in-
formācijai, jo Preiļu pludmalē jau
pavisam drīz atkal notiks tik pat
interesanti un saulaini pasākumi!

Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC

Jaunieši atklāja pludmales vasaras sezonu
un dosies «Ar ričuku uz Stokholmu»

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pie-

ņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā
«Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaim-
niecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilak -
tisko pasākumu ieviešana» saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
30. septembra noteikumiem Nr. 598 «Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku
un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā»
un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 401
«Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasāku -
mam «Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaim -
niecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilak -
tisko pasākumu ieviešana»».

Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā
«Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un
epifitotiju iespējamās sekas» putnkopības un cūkkopības nozarei, no -
tiks no 2017. gada 8. maija līdz 2017. gada 5. jūnijam ar kopējo pub -
lisko finansējumu 1 200 000 euro (viens miljons divi simti tūkstoši
euro).

Uz atbalstu sestajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās
primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji putnkopības un cūk -
kopības nozarē, kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta prasība
ieviest biodrošības pasākumu plānu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā «Atbalsta veidi» → «Projekti un investīcijas».

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs,
vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Repub -
likas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). 

Valsts meža dienests informē par meža ugunsnedrošo laika posmu
Pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 «Ugunsdrošības no-

teikumi» 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, tiek noteikts meža ugunsnedrošā
laikaposma sakums visā valsts teritorijā, sākot ar 2017. gada 1. maiju. 

INFORMĒ 112
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona

brigādes Preiļu daļa 2017. gada martā saņēma 26 operatīvos iz-
saukumus. Ugunsdzēsēji izbrauca 5 reizes uz glābšanas darbiem,
3 mal dinājumiem un 18 ugunsgrēkiem,  9 kūlas ugunsgrēki, 1 so -
drēju aizdegšanās dūmvadā. Lielākais ugunsgrēks bija Riebiņu
novadā, Stabulnieku pagastā, kur nodega saimniecības ēka 130 m2

platībā.     
Atgādinām, ka kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašumu,

veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai! (Par
kūlas dedzināšanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Atbilstoši
Latvijas Administratīva pārkāpumu kodeksa 179. panta 4. daļai
uzliek naudas sodu no 280 – 700 EUR).

Ēriks Pastars,      
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas inspektors

No kreisās: Ilga Kivleniece, Diāna Afanasjeva un Ērika Trubiņa

No kreisās: Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona komandieris
Kaspars Lindbergs un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis 
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INFORMācIJA VĒLĒTāJIEM
Preiļu novada domes vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā ir iesniegti 

7 politisko partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti:
• Latvijas Zaļā partija
• LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
• No sirds Latvijai
• Partija «Vienoti Latvijai»
• «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija
• Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
• Latvijas Reģionu Apvienība

Latvijas Zaļā partija
1.    Zigmārs Erts
2.    Juris Kovaļevskis
3.    Māris Leikučs
4.    Arnis Griboniks
5.    Antons Znotiņš
6.    Romāns Petrovs 
7.    Romualds Kairāns
8.    Inese Zīmele
9.    Dāvis Pastars
10.  Aldis Džeriņš
11.  Jānis Greidāns
12.  Jānis Krumpāns
13.  Juris Rusiņš
14.  Jānis Livdāns
15.  Inese Jaundzema
16.  Konstantīna Seile
17.  Pēteris Romanovs
18.  Jānis Anspoks 

LATGALES PARTIJA, 
Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,

«LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»

1.    Maruta Plivda
2.    Juris Erts
3.    Ineta Liepniece
4.    Juris Želvis
5.    Lauris Pastars
6.    Ligita Pauniņa
7.    Donats Valainis
8.    Vitālijs Plivda
9.    Nora Šņepste
10.  Raimonds Rubins
11.  Pēteris Bernāns
12.  Iveta Stare
13.  Māra Rožinska
14.  Imants Babris
15.  Zenta Igolniece
16.  Valentīna Madalāne
17.  Zita Briška
18.  Klavdija Zarāne

Partija «Vienoti Latvijai»
1.    Nadežda Hļebņikova
2.    Jānis Kivlenieks
3.    Oļegs Hļebņikovs
4.    Svetlana Galkina
5.    Inta Rumaka
6.    Vitālijs Višņakovs
7.    Jekaterina Frolova

«Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija
1.    Ēvalds Vilcāns
2.    Vladimirs Haritonovs
3.    Marija Onufrijeva
4.    Jevģenijs Stepanovs
5.    Mihails Onufrijevs
6.    Aivars Pīzelis
7.    Vitālijs Zarjanskis
8.    Ludmila Čebiševa
9.    Inna Limane
10.  Nataļja Lapoško

No sirds Latvijai
1.    Edgars Kozuļ-Kažs
2.    Jānis Trubačs
3.    Lidija Kivleniece
4.    Artūrs Slūka
5.    Sandra Otsone
6.    Anna Balcare
7.    Aivars Sparāns
8.    Harijs Kublickis
9.    Jānis Kotāns
10.  Mārtiņš Špundzāns

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
1.    Kristaps Určs
2.    Diāna Vucāne
3.    Žanna Ļeščinska
4.    Viktors Vasiļjevs
5.    Tatjana Kolosova-Peresta
6.    Edgars Rubens
7.    Solvita Urka
8.    Modris Mainulis
9.    Lucija Tropa
10.  Toms Vucāns
11.  Ļuba Ozoliņa
12.  Igors Krotovs
13.  Jānis Zdanovskis
14.  Ēriks Trubiņš

Latvijas Reģionu Apvienība
1.    Juris Vucāns
2.    Normunds Romanovskis
3.    Mārtiņš Vilcāns
4.    Oļegs Koļesņičenko
5.    Kristīne Mūrniece
6.    Justs Ribinickis
7.    Agris Pastars
8.    Ilona Indriksone
9.    Ilgonis Skrivļa
10.  Ilze Atvara-Briška
11.  Nadežda Martinova
12.  Leonards Spūlis
13.  Valērijs Haritonovs
14.  Ivars Valainis
15.  Gunārs Svilāns
16.  Ārijs Vucāns
17.  Aigars Zīmelis

Preiļu novada vēlēšanu komisija

DEPUTāTU KANDIDāTU SARAKSTI
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Preiļos notika 
Latgales mēroga sadancošana

20. maijā Preiļu Parka estrādē norisinājās
tautas dejotāju pasākums «Sadancošana Preiļos
2017», pulcējot gan dejotājus, gan pasākuma ap-
meklētājus. 

Novadu dejotāju sadancošana ir jau kļuvusi par
tradīciju, kas norisinās katru gadu vienā no Latgales
apriņķiem. Šogad, Valsts simtgades ietvaros, tas tika
organizēts Preiļos. Deju pasākums ir  arī nozīmīgs
posms gatavojoties  XXVI Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Akcentējot pagātnes
tautas paražu nozīmīgumu un raugoties nākotnē, tika

turpināta ilglaicīga tradīcija,  iesaistot plašāku mēr-
ķauditoriju un tādējādi stiprinot iedzīvotāju piederību
Latvijas valstij ar mērķi saglabāt Latgales kultūrvēs-
turisko mantojumu, iesaistot jauniešus un cildinot
deju tradīcijas. 

Pasākuma 2. daļas ietvaros norisinājās atraktīva
zaļumballe gan pasākuma dalībniekiem, gan apmek-
lētājiem. «Sadancošana Preiļos» norisinājās sadarbībā
ar Valsts Kultūrkapitāla fondu. 

Laura Džeriņa,
Preiļu novada domes projektu koordinatore

Jau trešo gadu Biedrība «Ģi-
meņu atbalsta centrs «Puķuzir-
nis»» (turpmāk – Biedrība) pie-
dalās Viduslatgales pārnovadu
fonda rīkotajā Mazo grantu pro-
jektu konkurā «Iedzīvotāji veido
savu vidi».

Atbilstoši projektu konkursa no -
likumam, kura mērķis saistīts ar
Latvijas valsts simtgades svinību
aktualitāti, Biedrība iesniedza pro-
jektu «Spēlējam un izglītojamies
par Latviju ar prieku», iegūstot fi-
nansējumu 239,50 eiro apmērā. 
8. maijā valdes priekšsēdētāja Ine -
se Matisāne jau parakstījusi līgu -
mu par finansējuma piešķiršanu
pro jekta īstenošanai.

Par piešķirto finansējumu Bied-
rība ir nolēmusi iegādāties dažā -

das galda spēles, kas izglītotu ve-
cākus un bērnus par Latviju (par
Latvijas dabu, par ģeogrāfiju), vei -
cinātu bērniem latviešu valodas
apguvi un stiprinātu patriotisma
jūtas. Iegādātās spēles ģimenēm
būs iespējams izspēlēt Biedrības
telpās gan ģimenēm vēlamajā laikā
individuāli, gan galda spēļu čem -
pio nātā septembrī. 

Tādējādi tiktu veicināta vecā -
ku un bērnu kopā būšana un liet-
derīga brīvā laika pavadīšana, jo
galda spēles attīsta bērnu stratē -
ģis ko un abstrakto domāšanu, mā -
ca sadarboties ar citiem cilvēkiem.
Tā pat galda spēles māca bērnu
prognozēt savu rīcību un tās se -
kas, novērtēt risku, atrast saikni
starp cē loni un sekām. 

Latvijas valsts simtgades svi -
nību sagatavošanas programmā
minēts, ka pamatuzstādījumi sek-
mīgai programmas īstenošanai ir
paaudžu saikņu stiprināšana, kā
arī latviešu valodas godināšana un
stiprinā ša na, kas saskan ar šī pro -
jektu konkur sa mērķi. 

Piedāvā jot ģimenēm brīvajā
lai  kā spēlēt dažādas spēles par
Latviju, tiek likti pamati pa audžu
kopā būša nai, kā arī akcen tēta lat-
viešu kā dzimtās valodas nozīme
sa biedrī bā, kas ir valstiskuma un
pie de rības sajūtas savai valstij pa-
mats.

Anita Gāga, 
biedrības «Ģimeņu atbalsta

centrs «Puķuzirnis»» 
valdes locekle

«Puķuzirnis» projekta ietvaros iegādāsies
galda spēles par Latvijas tematiku

Biedrība «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»» (turp -
māk – Biedrība) jau otro reizi ir
iesaistījusies lielveikalu tīkla
Rimi un Latvijas Samariešu ap-
vienības rīkotajā kampaņā «Pār-
tikas banka Paēdušai Latvijai»»,
kura visā Latvijā norisinājās jau
trešo reizi. Kampaņas  ietvaros
Biedrības trīs brīvprātīgās – Zan -
da Bambere, Baiba Didriksone
un Tatjana Filippova 28. ap rīlī
Daugavpils RIMI veikalā aici -
nāja iedzīvotājus iegādāties da-
žādus pārtikas produktus ar il -
gu uzglabāšanas termiņu, kuri
tālāk tiek nodoti ģimenēm ar ze-
miem ienākumiem. 

Zandai šī ir otrā šāda veida
pieredze, tāpēc jāatzīst, ka iedzī-
votāju atsaucība bijusi lielāka,
nekā aizvadītā gada nogalē, kas
liek domāt, ka sabiedrībai nav vie-
naldzīga līdzcilvēku ikdiena. Ir
sa vākts liels daudzums ar dažāda
veida putraimiem, konserviem, zie -
dojumos iegādāta arī tēja, cukurs,
sula, sausiņi, kukurūzas nūjiņas, žā -

vēti augļi, medus, brokastu pārslas
un daudzas citas pārtikas preces.
Biedrībā veikta preču sakomplek-
tēšana, un pārtikas pakas gaida to
īpašniekus.

Biedrība aicina atsaukties ģime -
nes ar bērniem no Preiļu un Rie -
biņu novadiem, kurām pašvaldība
dažādu apstākļu dēļ nevar piešķirt
trūcīgas/ maznodrošinātas ģime -
nes statusu un kuru ienākumi ir
zem iztikas minimuma – 252 eiro
uz 1 ģimenes locekli, lai, izsniedzot
pārtikas paku, sniegtu atbalstu  ik-
dienas pārtikas nodrošināšanā trū-
kumā nonākušajām ģimenēm.

Lai saņemtu pārtikas produk -
tus, pieaugušajam ģimenes pārstā-
vim personīgi jāierodas Biedrības
telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos
(Preiļu 1. pamatskolas vecā korpu -
sa 1. stāvā, ieeja no sporta laukuma
puses). Tiem, kuri pārtikas paku
vēlas saņemt pirmo reizi, jāaizpilda
noteikta parauga iesniegums, kurā
jānorāda dati par sevi, kopējie ģi-
menes ienākumi mēnesī (jāuzrā -
da arī tos apliecinoši dokumenti,

piemēram, izziņa no darba vietas
vai izdruka no internetbankas), in-
formācija par bezdarbnieka statu -
su, sadarbību ar pašvaldības sociālo
dienestu, kā arī jāparakstās par pa -
kas saņemšanu. 

Šobrīd Biedrībā ir 72 pārtikas
pakas, tās tiks izsniegtas rindas kār -
tībā. Nepieciešamības gadījumā, ja
situācija ģimenē nebūs mainījusies,
paku būs iespējams saņemt arī nā-
kamajos mēnešos. Pakas iespējams
saņemt sākot ar 8. maiju darba die -
nās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
Aicinām sekot arī aktuālajai in -
formācijai Biedrības mājas lapā
www.pukuzirnis.lv.

Iepriekšējās kampaņas laikā sa -
ziedotās pārtikas pakas saņēmu -
šas 16 ģimenes, kopā 69 personas
– no Preiļu pilsētas un pa gasta, kā
arī no Rušonas, Galēnu un Sīļukalna
pagastiem. Saņēmēji ļoti atzinīgi
novērtējuši šo iespēju, jo pārtikas
paku saturs tik tiešām ir daudzvei-
dīgs, tāpēc neesiet kūtri un izman-
tojiet šo iespēju!

Anita Gāga

«Puķuzirnis» izsniedz pārtikas pakas ģimenēm
ar zemiem ienākumiem

Bērnu audzināšana prasa no vecākiem gan pacietību, gan zināšanas
un laiku. Tas ir liels izaicinājums rūpēties par tikko dzimušu bērnu un
vadīt viņu cauri dzīvei, līdz viņš kļūst pieaudzis, iemācīt viņam visu to,
kas nepieciešams, lai dzīvotu laimīgi un pilnvērtīgi. Katram vecākam
reiz pienāk brīdis, kad šis izaicinājums liekas nepārvarams. Mums,
vecākiem, dažreiz šķiet, ka viss, ko darām, ir nepareizi. «Profesionālu
vecāku» loma nevienam netiek dota gatavā veidā. Tomēr ikviens var būt
pietiekami labs vecāks, ja viņam ir nepieciešamās zināšanas un vēlme
reaģēt uz bērna uzvedību tā, lai attīstītu viņa spējas. 

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centrā 9 nedēļu garumā
māmiņām bija iespēja piedalīties apmācību grupā «Bērnu laime sākas
ģimenē...», lai labāk izprastu savu bērnu, apzinātos savas jūtas, domas,
pārliecības un vajadzības, savas darbības motīvus, pilnveidotu prasmes
atpazīt savas emocijas un tās kontrolēt, iepazītu un gūtu iespēju iz mē -
ģināt jaunus, bērnam draudzīgus izturēšanās modeļus. Mēs mācījāmies,
diskutējām un runājām par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā,
dalījāmies savā pieredzē! Katram vecākam bija iespēja paskatīties ci -
tām acīm uz savām un bērna attiecībām, atrast jaunas idejas un prasmes
bērna audzināšanā.

Manuprāt, piedalīšanās grupas nodarbībās ir nozīmīgākas, nekā grā -
matas izlasīšana vai mācību filmas noskatīšanās, jo būtisks ieguvums ir
vecāku savstarpējā dalīšanās pieredzē, kā arī speciālistu atbalsts jauno
prasmju apgūšanā katram grupas dalībniekam.

Liena Fedotova,
Labklājības pārvaldes psiholoģe

Preiļos aizvadīta akcija 
«Atrodi savu darba devēju»

20. aprīlī Preiļos notika akcija «Atrodi savu darba devēju», ko
rīkoja Preiļu novada dome sadarbībā ar NVA Preiļu filiāli un Preiļu
novada Uzņēmējdarbības centru. 

Lai veicinātu bezdarbnieku un darba meklētāju darbā iekārtošanos,
jau otro gadu Preiļos tiek rīkota akcija, kurā satiekas darba devēji un
darba ņēmēji. Pagājušā gada akcijā «Esi nodarbināts laukos» piedalījās
12 darba devēji, kas piedāvāja 26 vakances gan pilsētās, gan lauku
teritorijā. 

Šogad akcijā piedalījās 20 darba devēji no Preiļu, Līvānu, Vārkavas,
Riebiņu novadiem, kā arī SIA «EASTCON», SIA «Silja», piedāvājot
vairāk nekā 40 brīvās darba vietas. NBS Rekrutēšanas un atlases centrs
piedalījās akcijā, piedāvājot 830 vakantas darba vietas NBS. Uz tik -
šanos ar darba devējiem bija ieradušies vairāk nekā 200 darba meklētāji.
12 darba devēji norādīja, ka ir nodibinājuši kontaktus ar potenciālajiem
darbiniekiem. Darba devēji atzinīgi novērtēja akcijas norisi, jo ļoti
svarīgs ir tiešais kontakts, kas izsaka daudz vairāk nekā iesūtītais CV.
Gan darba devēji, gan darba meklētāji atzina, ka šādus pasākumus
jārīko arī turpmāk.

Akcijas gaitā ikviens interesents varēja iegūt informāciju par citām
brīvajām vakancēm, kā arī par profesionālās pilnveides iespējām, ko
piedāvā NVA. Akcijas laikā bija pieejams karjeras konsultants un
EURES konsultants, kas darba meklētājiem sniedza ieteikumus CV un
pieteikuma vēstules sagatavošanā, kā arī konsultēja profesionālās pie-
mērotības jautājumos un informēja par darba iespējām Eiropas Sa vie -
nības valstīs.

Māmiņas iesaistās apmācību grupā
«Bērnu laime sākas ģimenē»

Mācības piena lopkopības 
ganāmpulka pārrauga B metodes

darba tiesību iegūšanai 
SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Preiļu

konsultāciju birojs komplektē grupu kvalifikācijas celšanas se-
mināram pārraugiem piena lopkopībā. 

Mācību norises laiks: 30.05. – 02.06.2017. Ierašanās plkst.
10.00

Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas mācības (30.05. un
31.05.), 3. dienā (02.06.2017.) eksāmens, lai saņemtu B metodes
pārrauga apliecību. 

Eksāmens: 35 EUR+PVN.
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa

bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301. 
Lektori: LDC, LLKC speciālisti.

Obligāta pieteikšanās pie Jolantas Augšpūles, 
tālr. 26788681, e-pasts: jolanta.augspule@llkc.lv.

Piesakoties uz mācībām, jāaizpilda pieteikuma veidlapa. 
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Aktīva nedēļas nogale vieglatlētiem

Skrējēju saimes ar nepacietību gaidītais kross kopā ar
Anitu Kažemāku notika 20. maijā tepat kaimiņos – Riebi -
ņos. Skrējienā pa ielām piedalījās skrējēji no apkārtējiem
novadiem un pagastiem. Trīs dažādu garumu distances
pulcēja dažāda vecuma skriet gribētājus – gan tādus, kuri
distanci veica, turoties vecākiem pie rokas, gan neiztrūkstošo
veterānu no Vaboles Romānu Saušu, kuram jau 83! 

Ar bagātīgu medaļu un balvu klāstu mājup varēja doties
Preiļu skrējēji. 1 km distancē uzvara gan savā vecuma gru -
pā, gan absolūtajā vērtējumā Markusam Kurašovam. 3 km
distancē jaunietēm (2000.–2001.g.dz.) tāds pats panākums
Ilzei Borbalei, bet Līgai Klibajai – otrā vieta. Šajā distancē
arī jaunietim Raineram Trubačam dubultpanākums. 2002.–
2003.g.dz. uzvara Raivo Liniņam, bet 2. vieta Raivim Žiha -
ram. 6 km distancē uzvara Raivim Pudulim 1978. – 1999. ga -
dos dzimušo grupā, bet veterānam Pēterim Trubačam uz va -
ra gan savā vecuma grupā, gan absolūtajā vērtējumā, savu -
kārt Aivaram Žugrim 3. vieta V50+ grupā. 

10. Līvānu novada atklātais
čempionāts vieglatlētikā

Kuplu vieglatlētu saimi, tostarp Preiļu novada BJSS jau -
nos censoņus, 21. maijā pulcēja 10. Līvānu novada atklātais
čempionāts vieglatlētikā. Sacensībās piedalīties tika aicināti
visu triju vecuma grupu (A, B, C), kā arī pieaugušo un se -
nioru vecuma atlēti. 

Uz augstākā pakāpiena tiesības atrasties sev nodrošināja
Sofija Dolgā (C gr. 80 m), Rasa Saulīte (A gr. 300 m), Santa
Prikule (pieaugušie 800 m). Sudraba godalgas Raivim
Žiharam (B gr. 1000 m), Ilzei Borbalei (A gr. 3000 m), Ra -
sai Saulītei (100 m). Bronzas laureātu vidū Nikola Djubina
(B gr. 100 m), Lauris Šmeiksts (B gr. 100 m), Alens Lozda
(B gr. tāllēkšana), Emija Verčinska (pieaugušie 300 m),
Valdis Mihailovs (B gr. lodes gr.), Markuss Kurašovs 
(C gr. 800 m), Rainers Trubačs (A gr. 300 m), Raivis Pu -
dulis (pieaugušie 800 m) un Sofija Dolgā (tāllēkšana). Vete-
rāniem, kur rezultātu vērtēšanā izmantoja koeficientu sistē -
mu, 800 m distancē uzvara Leonīdam Valdonim. Visu star -
tējušo rezultātus var redzēt organizatoru mājas lapā.

Čehijā startē Aigars Salenieks
Čehijas pilsētā Podebradi 21. maijā norisinājās XII Eiro -

pas kausa izcīņa soļošanā, kur pēc ilgiem gadiem ar koman -
du startēja arī Latvijas vīrieši. Patīkami, ka izlases rindās
bija arī mūsu soļošanas seniors Aigars Salenieks. Latvijas
vīrieši ierindojās 10. vietā, kur individuāli no Latvijas labā -
kais bija Ruslans Smolonskis – 20 km distancē ierindojoties
43. vietā ar rezultātu 1.28:59. A.Saleniekam 57. vieta ar re -
zultātu 1.39:16. Nedaudz priekšā mūsu Aigaram komandas
krietni jaunākie puiši R.Saulgriezis un E.Gjačs. Lai darbs,
ko Aigars ieguldīja gatavojoties šiem mačiem, nes augļus
daudzajos pašmāju mačos tepat Latvijā!

Preiļu džudo sportisti veiksmīgi 
startē turnīrā Rīgā

No 6. līdz 7. maijam Rīgā norisinājās VI starptautiskais
Kyodai džudo turnīrs. Savu dalību grandiozajā sporta pasā -
kumā bija pieteicis arī Preiļu džudo klubs. Rezultātā, cīno -
ties ar 14 valstu pārstāvjiem, mūsējie jaunie sportisti parā -
dīja labus rezultātus.

Apsveicam 1. vietas ieguvēju savā vecuma grupā – Iļju
Volkovu, kurš uzvarētāja laurus plūca starp 50 savas grupas
pārstāvjiem. 7. vietu turnīrā izcīnīja Arturs Valters un Juris
Vaivods. Labi cīnījās arī Mārcis Madalāns un Dāvids Verze. 

Preiļu džudo kluba treneris Aleksejs Sapegins pastāstīja,
ka ļoti kupls bija dalībvalstu skaits. Sacensībās piedalījās ap
1 500 sportistu no Vācijas, Ukrainas, Latvijas, Lietuvas,
Somijas, Polijas, Norvēģijas, Francijas, Krievijas, Kazahstā -
nas, Beļģijas, Holandes, Igaunijas un Baltkrievijas.   

Šis tradicionālais džudo turnīrs, kas Rīgā norisinās jau
daudzus gadus, ir izaudzis. Varēja vērot, ka no katras valsts
ir ieradies prāvs skaits sportistu, nevis viens vai divi, kā tas
parasti notiek citos turnīros. Katrā vecumā kategorijā par
medaļām cīnījās ap 40–50 dalībnieku. 

Preiļu novada vieglatlētu starti Ogrē
12.–13. maijā Ogrē notika gan Latvijas 27. universiāde,

gan Ogres atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem
un senioriem. 

Pārstāvot savas augstskolas, Latvijas 27. universiā -
dē startēja preilieši Kārlis Sondors (Rīgas Tehniskā uni -
versitāte) 110 m/b un tāllēkšanā un Anasatasija Caica (Lat -
vijas Univer sitāte) 1500 m skrējienā. Kārlim uzvara barje -
rotajā distancē un 6. vieta tāllēkšanā. Anastasijai – trešā
vieta 1500 metros. 

Ogres novada atklātajā čempionātā uzvara tāllēkšanā
Dairim Rinčam (rezultāts – 7 m 35 cm) un 2. vieta 100 m
distancē ar rezultātu 11,02 sekundes. Senioru grupā uzvara
3000 m soļošanā Normundam Ivzānam – 12 minūtes 24,4
sekundes un par vairāk nekā trijām minūtēm labots Modra
Liepiņa rekords šajā distancē V45+ senioru grupā. 

Preiļu jaunie hokejisti pasaules 
mēroga turnīrā

Preiļu novada jaunie hokejisti – Gints Šņepsts un Ivo
Haritonovs – šajā pavasarī devās uz Eiropas dienvidiem, lai
«Latvia Selects» komandu sastāvā piedalītos World Selects
jauniešu hokeja turnīros, kuru laikā guva ļoti augsta līmeņa
spēļu pieredzi un praksi. 

Gints Šņepsts no 25. līdz 30. aprīlim veiksmīgi pieda -
lījās Latvijas Selects 2005. gadā dzimušo puišu komandas
sastāvā turnīrā Itālijas pilsētā Bolzano. Šajās sacensībās
tika pārstāvētas visas hokeja lielvalstis. Latvijas Selects ko-
manda uzvarēja Itālijas valsts vienību ar rezultātu 8:1 (šajā
spēlē Gints Šņepsts veica rezultatīvu un skaistu piespēli) un
ļoti spraigā un emocionālā spēlē Kanādas komandu ar
rezultātu 4:3. Diemžēl pietrūka meistarības spēlēs pret
Zviedriju (zaudējums 0:5) un Krievijas CSKA komandu
(zaudējums 1:5). Tāpat tika piedzīvots zaudējums ASV ko-
mandai ar rezultātu 2:6. 

Savukārt Ivo Haritonovs no 9. līdz 14. maijam Francijas
pilsētā Šamonī piedalījās World Select hokeja turnīrā 2003.
gadā dzimušajiem zēniem. Šogad turnīrā piedalījās 22 Se -
lect komandas, tostarp no tādām hokeja lielvalstīm kā Ka -
nāda, ASV, Zviedrija, Čehija, Somija, Krievija. Turnīra pir -
majā dienā Latvijas komanda spēlēja pret Ungāriju un pie-
dzīvoja zaudējumu 1:3. Otrajā dienā pirmajā spēlē pret
Krievijas Urālu apgabala izlasi tika izcīnīta uzvara 7:4, otrā
spēle tika aizvadīta pret Slovākijas vienaudžiem, kuras pa-
garinājumā tika piedzīvots sāpīgs zaudējums 4:5. Trešajā
dienā gan rīta, gan vakara spēles tika aizvadītas pret divām
Kanādas zēnu izlasēm, kurās tika piedzīvoti zaudējumi 2:6
un 1:5. Nākošajā turnīra kārtā tika pirmās 16 komandas un
Latvija ar iegūtajiem 4 punktiem ierindojās 15. vietā. Iz -
slēg šanas spēļu pirmajā kārta  pretī stājās 2. vietas ieguvēja
Kanādas rietumu krasta izlase. Puikas cīnījās godam, bet
tomēr tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 2:7. 

Preiļu jauno sportistu dalību sacensībās finansiāli
atbalstīja Preiļu novada dome. 

Preilēniešu starti Daugavpils pusmaratonā
30. aprīlī daugavpilieši bija pacentušies, lai pilsētas

viesi varētu baudīt ne tikai sacensību garu, bet arī apskatīt
pilsētas ievērojamākās vietas. Preilēnieši piedalījās pus -
maratona un 10 km distancēs. Anitai Kažemākai sīvā cīņā
nācās šoreiz piekāpties savai konkurentei Ilonai Marhe -
lei, izcīnot otro vietu gan savā grupā, gan kopvērtējumā
dāmām pusmaratona distancē ar rezultātu 1.21:17. Vēl divi
mūsu vīri veica šo distanci – Aigaram Saleniekam V40

grupā 5. vieta (1.20:18) un Aivaram Žugrim V50 grupā 11.
vieta (1.35:55). 10 km distancē veiksmīgākais no Preiļu
pārstāvjiem bija Pēteris Trubačs – 1. vieta VN50 grupā
(0.39:11), kā arī Mārcis Ada movičs – 3. vieta VNJ grupā
(0.40:18). Ja Līgai Kar čevskai un Helmūtam Vucānam šī ir
jau ierasta distance, tad Līgas Rusiņas, Jolantas Mihailovas
un Elīnas Šņepstes uzvārdi 10 km distancē bija kas jauns.
Kupls pulciņš prei lēniešu izskrēja īsāko – 5 km distanci.
Nasks skrē jiens pa devās Raineram Trubačam – 2. vieta
VTA grupā (0.18:46). Progresē arī mūsu jaunā skrējēju
paaudze – Ilze Borbale – 6. vieta STA grupā (0.24:19) un
Raivis Žihars – 10. vieta VTB grupā (0.24:01). Vēl savu
piemiņas medaļu kolekciju ar «Skrien Latvija!» simboliku
papildināja Raivis Pudu -
lis, Ieva Adamoviča, Sintija Pinka, Ilze Čamane, Jekaterina
Isajeva un Līva Saleniece. Bērnu distancē bija patīkami
vērot Valtera Pūdža dinamisko skrējienu un pārliecinošo
uzvaru 1 km distancē 2005.-06. g.dz. grupā.

Preiļos noslēdzies 2017. gada Latgales
atklātais čempionāts galda tenisā

22. aprīlī noslēdzies kārtējais Latgales atklātais čem -
pionāts galda tenisā, kas jau tradicionāli norisinās 3 kārtās
Preiļos. Piedalījās sportisti no Rīgas, Aizkraukles, Kalsnavas,
Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, Līvāniem,
Preiļiem, kā arī Lietuvas, kopā 65 dalībnieki.

Pēdējā kārta norisinājās Preiļu Bērnu un jauniešu sporta
skolā. Šajā kārtā 1. vietā Osvaldas Jodelis (Lietuva), 2. vie -
tā Andrejs Čemirtans (Rīga), 3. vietā Vjačeslavs Gedroics
(Daugavpils). 

Sacensību kopvērtējumā par čempionu kļuva Andrejs
Čemirtans no Rīgas. Veterāniem 40+ 1. vietu izcīnīja Jurijs
Ustinovs (Daugavpils), 50+ veterānu grupā 1. vieta Anrijam
Bergam no Rīgas, 60+ veterānu grupā 2. vietā preilietis Vol-
demārs Limans. Sievietēm 1. vietu ieguva Aļmina Saibutite
(Lietuva). No Preiļiem kopvērtējumā labākais bija Ainārs
Mūrnieks, kas spēcīgajā konkurencē izcīnīja  7. vietu. 

Normunds Ivzāns izcīna zelta medaļas
sacensībās Korejā

Preiļu novada soļotājs Normunds Ivzāns no 19. līdz 
25. martam Daegu (Korejas Republika) piedalījās Pasaules
čempionātā veterāniem (World Masters Athletics Cham-
pionships Indoor Daegu), kur izcīnīja 3 zelta medaļas.
Čempionātā piedalījās sievietes no 30 gadiem, vīrieši – no
35 gadiem, N. Ivzāns startēja M45 vecuma grupā. Kopā no
Latvijas čempionātā piedalījās 3 soļotāji. 

Normunds Ivzāns sacensībās izcīnīja zelta medaļas 3 km
un 10 km soļojumā, zeltu ieguva arī Latvijas vīri (Normunds
Ivzāns, Madars Breide un Ivars Lapiņš) komandu
kopvērtējumā 10 km. Zīmīgi, ka 10 km distancē Normunds
uzrādīja arī absolūti labāko rezultātu pa visām grupām, tas
ir – apsteidzot M35 un M40 vecuma grupas sportistus. Kā
stāsta Normunds, pēdējo 6 gadu laikā, kopš viņš pieda -
lās sacensībās Eiropā un pasaulē, šis ir bijis viņa ātrākais 10
km soļojums – 45 minūtes 20 sekundes. 

Lielu paldies par atbalstu Normunds izsaka AS «Preiļu
siers» un Preiļu novada domei, kā arī trenerei Anitai
Kažemākai. 

Šobrīd notiek gatavošanās Eiropas čempionātam, kas
jūlija beigās – augusta sākumā notiks Dānijā. Arī šajās sa-
censībās Normunds ir apņēmības pilns cīnīties par medaļām. 

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Viktorija Ne-
ištadte, Ilona Vilcāne, Maija Paegle

SPORTS
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Mēs vēlam veselību, vēlam spēku, Ar gaišu dzīvesprieku lai tu spētu
Ik katrai rūpei viegli garām iet! Ik tumšam brīdim tiltu pāri sliet !

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS 
maijā dzimušoS penSionāruS: 

Broņislavu Draboviču, Zoju Gulbinsku, Ļubovu Janeviču, Ve-
roniku Kotovu, Janīnu Prikuli, Jāni Šņepstu, Leonidu Tormaševu,

Regīnu Baibu, Annu Kursīti, Antoninu Strodi, Anastasiju 
Sopeginu Preiļos, Jekaterinu Mitrofanovu Aizkalnes pagastā,
Rozu Deiduli, Veroniku Šņepsti Pelēču pagastā, Emīliju Vaivodi

Preiļu pagastā, Leontinu Vilcāni un Robertu Peisinieku Saunas
pagastā.         

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

Preiļu novada Pensionāru biedrība

v 6. jūnijā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
tikšanās  ar žurnāla A 12 izdevējiem

v 8. jūnijā  plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē Nī-
derlandes militārā orķestra koncerts. Ieeja – brīva

v 9. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 2.vi-
dusskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

v 10. jūnijā Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas iz-
laiduma svinīgs sarīkojums

v 11. jūnijā plkst. 14.00 Preiļu KN BĒRNĪBAS
SVĒTKI

v 13. jūnijā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
radošā darbnīca «Vasaras saulgriežu noskaņās»

v 13. jūnijā plkst. 13.30 Pelēču KN Vasaras
krāsu radošā darbnīca

v 16. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas izlaiduma svinīgs sarīkojums

v 17. jūnijā Aizkalnē Aizkalnes pagasta svētki
«Jau smaržo Jāņu zāles!»:

• plkst. 10.00 sporta spēles sporta laukumā. Dis-
ciplīnas – volejbols, virves vilkšana un daudz kas cits 

• plkst. 13.00 Aizkalnes pagasta īpašā svētku zupa

• plkst. 20.00 Aizkalnes parka estrādē Aizkalnes
TN teātra kopas «Gaisma» izrāde «AK, ŠYS KOL-
HOZS...», KOMEDIJA 3 CIEĻĪŅŪS, režisore –
Rasma Zariņa

• plkst. 22.00 Aizkalnes estrādē svētku zaļumballe.
Ieeja – brīva

v 20. jūnijā plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā
tematisks pasākums «Saulgriežu mistērija pļavās un
pirtīs» kopā ar pirtnieci Dzintru Abaroni

v 21. jūnijā Preiļu KN terasē Vasaras saulgriešu
nakti sagaidot, amatierteātra izrāde

v 22. jūnijā plkst. 10.00 – 14.00 Preiļos, lau -
kumā Raiņa bulvārī 19 Zāļu dienas tirgus 

v 23. jūnijā plkst. 22.00 Preiļu parka estrā dē
Līgo nakts ugunskurs un ZAĻUMBALLE. Spēlē
mūzikas grupa «MIGGLA». Ieeja – brīva.

v 29. jūnijā plkst. 16.00 Pelēču KN Vasaras
spēļu un atrakciju pēcpusdiena bērniem un pusau-
džiem.

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

Preiļu novada kultūras centra pasākumi jūnijā

Maija beigās uzsāks 
Latvijas dabas vērtību apzināšanu
Lai efektīvi pārvaldītu dabas resursus, kā arī lai plānotu

teri toriju saimniecisko darbību, maija beigās plānots uzsākt
Latvijas dabas vērtību apzināšanas projektu.

Projekta «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzvei -
dī bas saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā» mērķis ir
iegūt informāciju par mūsu valsts dabas vērtībām, to apjomu un
kvalitāti. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta ietvaros tiks veikta ES nozīmes aizsargājamo biotopu
apsekošana gan valsts, gan privātajās zemēs. Apsekošanu veiks
eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā. Apsekošana
turpināsies trīs gadus. Eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās
potenciāli iespējama īpašu dabas vērtību esamība.

Papildu informāciju par projektu «Dabas skaitīšana» var iegūt,
sūtot e-pastu uz skaitamdabu@daba.gov.lv, mājaslapā www.daba.gov.lv
un www.skaitamdabu.gov.lv vai zvanot + 371 26107007 (darba
dienās 8.30-17.00).

Projektu realizē Dabas aizsardzības pārvalde.

Preiļu 
Novada VÇSTIS

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

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

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka»,  Rē zek nē, Baz nīcas ielā 28. 
Laikraksts internetā: www.preili.lv

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Kapusvētki Preiļu novada
kapsētās 2017. gadā

Akcija «Piedalies fotosienas 
«Es lasu!» veidošanā!»

Preiļu Galvenā bibliotēka aicina ikvienu interesentu līdz-
darboties akcijā «Piedalies fotosienas «Es lasu!» veidošanā!». 

Akcijas ideja – popularizēt lasīšanas nozīmi sabiedrībā, vei -
dot bibliotēkas vizuālo tēlu. No iedzīvotāju iesūtītajām fotogrāfi -
jām Preiļu Galvenajā bibliotēkā tiks izveidota fotosiena. Lai siena
būtu krāšņa un interesanta, akcijas dalībnieki var iesūtīt arī
vairākas fotogrāfijas, kurās ir redzams lasīšanas process. 

Ar akcijas nosacījumiem var iepazīties www.preili.lv . 
Akcijas norises termiņš līdz 31. jūlijam.

Kopš 2017. gada sākuma Preiļu Galvenā biblio -
tēka saviem lietotājiem piedāvā attālināti izman -
tot datubāzi letonika.lv. Kā statistikas dati liecina,
šis pakalpojums iedzīvotājiem ir bijis noderīgs.
Laika posmā no 01.01. līdz 01.04. datubāzei ir biju -
ši 296 skatījumi. 

Atgādinām, ka letonika.lv datubāzi un tās ie-
spējas joprojām varat izmatot attālināti no sev
ērtāk pieejamās vietas. Lai izmantotu šo pakal-
pojumu ir jākļūst par Preiļu Galvenās bibliotēkas
lietotāju un pēc pieprasījuma mēs izsniegsim da-
tubāzes lietotājvārdu un paroli.

Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā,

vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Tā ir uzziņu un
tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt
sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas
informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar
informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c.
uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidro -
jo šās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000
at tēliem, audioierakstiem un video materiāliem.
Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka
ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas
atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai.
Ar autortiesībām aizsargāto tekstu pilnās versijas
datubāzes lasītavā pieejamas tikai bibliotēkā.

Pieeja letonika.lv datubāzei – tagad arī no mājām!

«Pavlovas» kūciņu meistarklase
Aicinām apmeklēt kūkas «Pavlova» meistarklasi, kas notiks 

1. jūnijā Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā) pulksten 18.00. Meistarklasi
vadīs Līva Norkārkle. Dalības maksa – 10 eiro. 

Nepieciešamie produkti iekļauti dalības maksā. 
Pieteikšanās pa tālruni 29237221.

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs»
Kooperatīva iela 6, Preiļi, LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde, 

reģistrācijas apliecības numurs 4260800593,
organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem

«Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā»
Kursi notiks 17. jūnijā pulksten 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos. Kursus vada higiēnas ārsts

Valentīna Petrova. Maksa par kursiem – 25,00 eiro. Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243.

Reach for Change un Preiļu novada uzņē-
mējdarbības centrs aicina Jūs piedalīties infor-
matīvā sesijā, kuras laikā būs iespēja uzzināt
vairāk par sociālo uzņēmējdarbību no Reach for
Change Latvia pārstāvjiem un dzirdēt Latvijas
sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus. 

Mērķauditorija: pašvaldību, jauniešu centru,
izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un
biedrību pārstāvji, kuriem rūp Latvijas bērnu un
jauniešu nākotne.

Laiks: 28. jūnijs, plkst. 13.00.
Vieta: Kooperatīva iela 6, 3. stāvs, Preiļi.
Lektore: Reach for Change Latvia vadītāja Jev-

genija Kondurova.
Sociālie uzņēmēji: biedrības «Cerību spārni»

sociālā atbalsta centra «Cerību māja» vadītāja Eva
Viļķina, psiholoģe un pasaku grāmatu autore Anna
Kašina un citi.

Esi pirmais ceļā uz pārmaiņām un piesakies:
latvija@reachforchange.org!

Kā gūt peļņu un dot labumu sabiedrībai?
Sociālais uzņēmējs!

Preiļu slimnīcā 7. jūnijā, no plkst. 8.00 līdz
12.00 notiks Donoru diena, ko izbraukumā rīko
«Valsts Asinsdonoru centrs». 

Donoru diena notiek Preiļu slimnīcas Konferenču

zālē slimnīcas četrstāvu korpusā, ieeja caur Uzņem -
šanas nodaļu. Noderīga informācija mājaslapā
www.donors.lv. Papildus informācijai: bezmaksas
tālrunis 80000003, Latgales filiāles tālrunis 64623735.

Donoru diena Preiļos 7. jūnijā


