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VÇSTISPreiļu 
Novada

18. novembris Preiļos iesākās
ar dievkalpojumu Preiļu Romas
katoļu baznīcā. Pēcpusdienā no-
vada iedzīvotāji pulcējās pilsētas
centrā, kur Tirgus laukumā spoži
iezaigojās iedegtās sveces, apvie-
nojot visus svētku akcijā «Kopīgi
izgaismosim Latviju svecīšu lies-
mās». Vakarpusē Preiļu Kultūras
namā norisinājās Latvijas Repub -
likas proklamēšanas 99. gada-
dienai veltītais svinīgais sarīko-
jums, kura ietvaros preilieši atzī -
mēja arī Lietuvas pilsētas Utenas
un Preiļu sadraudzības 20. gada -
dienu. 

Svinīgo valsts svētku sarīkoju -
mu ieskandināja tautas mākslas ko -
lektīvu dejotāju brašie soļi, un īpa -
ši pacilājošu svētku sajūtu radī ja
Preiļu novada Skolotāju kora «Lat-
gale» uzstāšanās. 

Pasākumā klātesošos uzrunāja
Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda un Latvijas Repub-
likas 12. Saeimas deputāts Aldis
Adamovičs. Novada iedzīvotājus
valsts dzimšanas dienā sveica Ute -
nas pašvaldības pārstāvji. Preiļu no -
vada pašvaldība saņēma Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Latgales plānošanas
reģiona Latgales uzņēmējdarbības
centra konkursa «Pašvaldību atbals -
ta pasākumi uzņēmējdarbības sek-
mēšanai» balvu 5000 eiro vērtībā. 

Par ieguldījumu Preiļu novada
attīstībā iedzīvotājiem tika pasniegti
Preiļu novada domes apbalvojumi.
Goda zīmi «Par nopelniem Preiļu
novada attīstībā» par ilggadēju un
nozīmīgu ieguldījumu Preiļu no -
va da pensionāru dzīves kvalitātes
uzlabošanā saņēma Preiļu novada
Pensionāru biedrības valdes priekš-
sēdētāja Irēna Timošenko. 

Ar Preiļu novada Atzinības
rakstiem tika apbalvoti Preiļu 1. pa -
matskolas skolotāja Rasma Bil -
zēna, Pelēču pagasta pārvaldes sek -
retāre Leontīna Džeriņa, biedrī bas
«Ģimeņu atbalsta centrs «Puķu-
zirnis»» valdes locekle Anita Gā -
ga, Preiļu vecticībnieku draudzes
padomes locekle un baznīcas kora
vadītāja Pelageja Hrapunova, SIA
Preiļu saimnieks» komunālās no-
daļas darbinieks Jānis Ivanņikovs,
SIA «Preiļu slimnīca» virsmāsa
Inna Kluša, Preiļu 2. vidusskolas
skolotāja Irina Kovaļenko, Preiļu
novada Vakara (maiņu) un neklā-
tienes vidusskolas direktora viet -
nie ce Vēsma Valentīna Lubāne,
SIA «Preiļu slimnīca» anestezio -
logs un reanimatologs Ainārs Pa-
stars, Sau nas pagasta iedzīvotājs
Ladis lavs Pastars, Preiļu rajona pro -
kuratūras prokurore Inta Petrova,
SIA «Salang-P» valdes loceklis Gu -
 nārs Svi lāns, aizbildne Vera Šev -
čuka, biedrības «Preiļu rajona part -
nerība» va dītāja Valija Vaivode,

SIA «AKOtehnika» valdes locek -
lis Andris Vjakse. 

Preiļu novada domes Pateicības
raksti svētkos tika pasniegti Preiļu
vecticībnieku draudzes padomes
loceklei Lukijai Krūzei, SIA «Sa-
lang-P» pārdevējai Intai Pudulei,
Pelēču pamatskolas skolotājai Jo-
lantai Macenko, Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas skolotājai Inesei
Orinskai un Preiļu novada Pašval-
dības policijas inspektoram Edga -
ram Pastaram. 

Pasākumu valsts dzimšanas die -
nā kuplināja novada deju kolektīvi
«Gaida», «Dancari» un «Talderi».
Ar īpašu svētku programmu mūs
sveica Latvijas Nacionālās operas
solisti Laura Teivāne, Juris Vizbulis
un koncertmeistare Ērika Millere. 

Svinīgā sarīkojuma noslēgumā
visi klātesošie varēja baudīt svētku
torti un šampanieti.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste

Preiļos svin Latvijas valsts 99. gadadienu 

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija sadar-
bībā ar Latvijas plānošanas re-
ģioniem šī gada oktobrī rīkoja
konkursu pašvaldībām, kurā
tika vērtēti pašvaldību īstenotie
atbalsta pasākumi uzņēmējdar-
bības sekmēšanai un to rezultāti,
kas tieši izpaužas kā pozitīva ie-
tekme uz pašvaldības budžeta
ieņēmumu sadaļu vai netieši – uz
uzņēmējdarbības vides izaugsmi
pašvaldībā kopumā.

Preiļu novada pašvaldība pie-
dalījās konkursā, norādot nozīmī-
gākos atbalsta rīkus uzņēmējdarbī -
bas veicināšanai, galveno uzsvaru
liekot uz Mazo un vidējo komersan -
tu un saimnieciskās darbības veicē -
ju projektu līdzfinansēšanu.

Konkursu «Pašvaldību atbalsta
pasākumi uzņēmējdarbības sek-
mēšanai» vērtēja  katrā plānošanas
reģionā izveidotā vērtēšanas komi -
sija, kuras sastāvā bija viens plā-
nošanas reģiona Uzņēmējdarbības
centra pārstāvis, viens Plānošanas
reģiona administrācijas pārstāvis,
viens Latvijas Darba devēju kon-
federācijas vai Latvijas Tirdzniecī -
bas un rūpniecības kameras pār stā -

vis un viens AS «Attīstības finan -
šu institūcija ALTUM» pārstāvis. 

Konkursā trešo vietu un naudas
balvu 2000 EUR saņēma Viļakas
novada pašvaldība, otrā vieta un
nau das balva 3000 EUR tika pie-
šķirta Daugavpils pilsētai, bet veik-
sme šoreiz Preiļu pusē – pirmā vie -
ta un naudas balva 5000 EUR  pie-

šķirta  mūsu uzņēmēju atbalstam! 
Balvu pasniedza Latgales plāno -

šanas reģiona administrācijas va -
dītāja  Iveta Maļina-Tabūne Latvi -
jas Valsts 99. gadskārtas svinīgajā
pasākumā Preiļos 18. novembrī. 

Ineta Liepniece, 
Preiļu novada uzņēmējdarbī-

bas konsultante

Konkursā «Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības 
sekmēšanai» Latgales reģionā uzvarējusi Preiļu novada dome

Preiļu novada domes vadība kopā ar Utenas pārstāvjiem svētku pasākumā

Gandarījums par balvu (no kreisās)Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultantei
Inetai Liepniecei, Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai un Lat -
gales plānošanas reģiona Administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai-Tabūnei

Aicinām novada iedzīvotājus uz tikšanos 
ar domes deputātiem un speciālistiem

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes de-
putātiem, iestāžu un daļu vadītājiem, lai pirms 2018. gada novada
budžeta pieņemšanas iepazīstinātu ar paveikto šajā gadā, ieplānotajiem
darbiem nākamajam gadam un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus.

Iedzīvotāji uz sarunu tiek aicināti no 4. līdz 7. decembrim:
• 4. decembrī plkst. 13.00 – Saunas pagasta Salas pamatskolas zālē 
• 4. decembrī plkst. 15.00 – Saunas pagasta tautas namā
• 5. decembrī plkst. 15.00 – Aizkalnes pagasta tautas nama zālē
• 6. decembrī plkst. 12.00 – Pelēču pagasta Ārdavas saieta namā
• 6. decembrī plkst. 13.30 – Pelēču pagasta Pelēču kultūras nama zālē
• 6. decembrī plkst. 16.00 – Preiļu pagasta pārvaldes zālē
• 7. decembrī plkst. 17.30 – Preiļu kultūras nama lielajā zālē
7. decembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 Preiļu kultūras nama

zālē notiks dažādu nozaru speciālistu konsultācijas:  
• SIA «Preiļu saimnieks» – par ūdens un siltumapgādes, mājokļu

apsaimniekošanas un citiem uzņēmuma kompetencē esošajiem jautā-
jumiem, 

• Izglītības pārvalde – par novada izglītības iestāžu darbu un izglī -
tības jautājumiem, 

• Labklājības pārvalde – par sociālajiem pakalpojumiem un
pabalstu piešķiršanas kārtību novadā, 

• Pašvaldības jurists – par pašvaldības kompetencē esošajiem
jautājumiem,

• Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļa – par nekustamā
īpašuma jautājumiem,

• Pašvaldības policija – par pašvaldības policijas kompetences
jautājumiem kārtības nodrošināšanā novadā,

• SIA «Preiļu slimnīca» – par veselības aprūpes jautājumiem, 
• Preiļu novada domes Attīstības daļa – par pašvaldības projek -

tiem un novada attīstības jautājumiem. 
Gaidām novada iedzīvotājus ar priekšlikumiem Preiļu novada

domes un pašvaldības iestāžu darba pilnveidošanai!

Preiļos patriotiski aizvadīti 
Lāčplēša dienas pasākumi
Preiļos Lāčplēša dienai veltītie pasākumi sākās jau 9. novembrī

ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja rīkoto tikšanos ar
disidentu Jāni Rasnaču Preiļu 2. vidusskolā. Savukārt 10. novembrī
muzejs sadarbībā ar Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljonu
or ganizēja izglītojošu programmu Preiļu skolu audzēkņiem – vi -
ņiem bija iespēja piedalīties patriotisma stundā Ignata Beča Slavas
zālē, iepazīties ar bataljona tehniku, kā arī spēcināties ar lauka
virtuves zupu. 

10. novembrī notika jau par tradīciju kļuvušais piemiņas brīdis pie
Lāčplēša ordeņa kavaliera Ignata Beča piemiņas akmens Preiļu pagasta
Litavniekos, kurā piedalījās Preiļu novada domes vadība, vēstures un
lietišķās mākslas muzeja kolektīvs, skolēni un vietējie iedzīvotāji. Pa -
sākumu skanīgāku padarīja vīru vokālais ansamblis. Preiļu 2. vidusskolas
un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi bija sagatavojuši
stāstījumu par to, ko viņiem nozīmē 11. novembris. 

Savukārt vakarā, iestājoties krēslai, Preiļu novada iedzīvotāji, iestā -
žu un skolu kolektīvi kopā ar Zemessardzes 35. nodrošinājuma batal -
jona karavīriem piedalījās lāpu gājienā, kas pūtēju orķestra pavadībā
uzsāka savu ceļu no Preiļu Kultūras nama. Gājiens šoreiz virzījās pa
Andreja Paulāna, Liepu un Aglonas ielām līdz piemineklim politiski
represētajiem pie Preiļu Romas katoļu baznīcas. 

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Preiļu Kultūras namā ikvienam bija
iespēja noskatīties Latvijas simtgades programmas filmu «Ievainotais
jātnieks», kas veltīta Brīvības pieminekļa autoram Kārlim Zālem. 

Ilona Vilcāne, 
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
sadarbībā ar Preiļu novada Kultūras centru
un Preiļu novada domi 2017. gada 9. decembrī
no pulksten 13.00 līdz 17.00 laukumā Raiņa
bulvārī 19, Preiļos organizē Ziemassvētku dā-
vanu tirdziņu, kurā aicinām piedalīties amat-
niekus, mājražotājus un dārzkopjus.

Tirdziņa laikā kopīgi iedegsim svētku egli, 
lai radītu svētku gaidīšanas noskaņu.

Sīkāka informācija pa tālr. 26636243. Pieteikšanās
dalībai tirgū līdz 7. decembrim. Pieteikuma anketa un
nolikums Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.
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Preiļu Novada VÇSTIS

Jasmuižas Romas katoļu drau-
dze projekta ietvaros realizējusi
Jasmuižas Romas katoļu baznīcas
akmens žoga un teritorijas labie -
kārtošanas darbus. 

Projekta vadītājs Pēteris Ro-
žinskis informēja, ka, pateicoties
piešķirtajam finansējumam, atjau -
nots esošais vēsturiskais akmens
mūris – aizpildītas izdrupušās sprau -
gas, 10 m garumā demontēts un
at jaunots žoga posms, iztaisnoti
žo ga posmi un vertikālie vārtu sta -
bi, visam žogam uzstādīts dakstiņu
segums. Tāpat veikta metāla margas
uzbūvēšana pie kāpnēm, metāla
vārtiņu remonti un jaunu vārtiņu
izbūvēšana ēkas ziemeļu pusē. Pie
lielajiem vārtiem līdz ieejas kāpnēm
uz dievnama ēku izbūvēts bru ģ -
akmens seguma laukums, pie gal -
ve nās ieejas pieejamības nodroši-
nāšanai uzbūvēts panduss, atjauno -
ta un nokrāsota tornīša fasāde un
karnīze virs dievnama jumta daļas.

Būvdarbus pilnā apmērā veica
SIA «SPERO SK». Projekta kopē -
jās izmaksas sastāda 19947,23 eiro,
no tām attiecināmās izmaksas ir
19947,23 eiro. No attiecināmajām
izmaksām publiskais finansējums
ir 17952,51 eiro. 

Līdzfinansējumu 2000 eiro ap-

mērā projekta realizācijai piešķīra
Preiļu novada dome. 

Jasmuižas Romas katoļu drau-
dzes projekts «Jasmuižas Svētā
krusta Romas katoļu baznīcas žoga
atjaunošana un teritorijas labiekār -
tošana» tika atbalstīts pērnā gada
maijā biedrības «Preiļu rajona par-
tnerība» atklātā projektu konkur -
sa 1. kārtas Lauku attīstības prog -
rammas 2014. – 2020. gadam 19.2.
pasākuma «Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietē -
jās attīstības stratēģiju» aktivitā -

tes 19.2.2. «Vietas potenciāla at-
tīstības iniciatīvas»  ietvaros. Sākot -
nēji projektus vērtēja biedrība «Prei -
ļu rajona partnerība», pēc tam Lau -
ku atbalsta dienests. 2016. gada 
24. novembrī draudze saņēma ap-
stiprinājumu par projekta atbalstu. 

Projekta mērķis bija sakārtot
vidi Aizkalnes ciema dievnama ap -
kārtnē, lai veicinātu iedzīvotāju ga -
rīgo un kultūras pakalpojumu pie-
ejamību, kā arī sakrālā tūrisma at-
tīstību Latgales reģionā.

Maija Paegle

Pabeigti Jasmuižas Romas katoļu baznīcas akmens
žoga un teritorijas labiekārtošanas darbi 

Veselības profilakses dienas Līčos un Aizkalnē
19. oktobrī Aizkalnē un 2. novembrī Līčos Eiropas Sociālā fonda

līdzfinansēta 9.2.4 specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2 pasākuma projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros notika Vese -
lības profilakses dienas, ko organizēja Preiļu novada dome sadarbībā
ar SIA «Preiļu slimnīca». 

Tāpat kā iepriekšējā pasākumā Preiļos, arī pagastu iedzīvotājiem
bija iespēja veikt bezmaksas veselības pārbaudes pie SIA «Preiļu slim -
nīca» speciālistiem – asinsspiediena mērījumus, sirds un plaušu funk -
cionālā stāvokļa, ķermeņa masas indeksa un cukura līmeņa asinīs no-
teikšanu. Profilaktiskās pārbaudes papildināja arī ārstes – kardioloģes
Tatjanas Ļvovas lekcija par sirds veselību.  

Šogad ir veiksmīgi noslēdzies Veselības profilakses dienu pasākumu
cikls, kopā (divos pagastos un pilsētā) piedalījās 147 iedzīvotāji. 

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai Preiļu novada mājas
lapā, jo «Veselības profilakses dienas pilsētā un pagastos» norisināsies
arī 2018. un 2019. gadā!

Laura Upeniece

Preiļu novada zemnieku saim -
niecība «Ozoli Gribinānos» kon-
kursā «Sējējs 2017» ieguva veici -
nāšanas balvu nominācijā «Gada
lauku saimniecība». 13. oktobrī
Rīgā, kultūras pilī «Ziemeļblāz-
ma», laureātus sveica konkursa
organizētāji – Zemkopības mi-
nistrija.  

Aizvadītais gads zemniekiem
nebija no vieglajiem. Ārkārtas si-
tuācija izbaudīta arī Jāņa un Annas
Griboniku saimniecībā. Tomēr abi
gandarīti par padarīto un priecājas
par saņemto sava darba novērtē -
jumu konkursā «Sējējs 2017».  Pa-
veiktais saimniecībā ir komandas
darbs – čakli strādā visi trīs dēli,
palīdz vedeklas. Sezonas laikā tiek
nodarbināti arī citi darbinieki, jo
uzmanība tiek pievērsta gan saim-
niecības attīstībai un izaugsmei,
gan apkārtējās vides uzlabošanai.
Rezultātā «Ozoli Gribinānos» ir
viena no sakoptākajām, lielākajām
un modernākajām lauku sētām no-
vadā.  

Zemnieku saimniecību «Ozoli
Gribinānos» konkursam «Sējējs»
izvirzīja Preiļu novada lauku at -
tīstības konsultante Elza Spodra
Elste, raksturojot saimniecību, kurā

dzīvo un strādā stipri un uzņēmīgi
cilvēki, kuri mīl savu zemi, novadu
un valsti.

Zemnieku saimniecība «Ozoli
Gribinānos» dibināta 1989. gada
20. oktobrī. Saimniecības lauki ple -
šas vairāk nekā 400 hektāru platībā,
kur tiek audzēti graudaugi – kvieši
un mieži, arī rapsis un lopbarības
pupas. Saimniecībā tiek izmantota
jaunākā un modernākā tehnika.
Tiek veiksmīgi īstenoti un līdzfi-
nansēti vairāki Eiropas Savienības
fondu projekti – augsnes apstrādes

tehnoloģiju un graudaugu audzē-
šanas tehnoloģiju modernizācijai,
saimnieciskās darbības moderni-
zācijai, graudaugu pirmapstrādes
kompleksa būvniecībai, graudaugu
un rapša audzēšanas tehnoloģiju
pilnveidošanai, kā arī vairāki grau-
daugu un rapša ražošanas nozares
projekti. Saimniecība regulāri pie-
dalās Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Valsts Lauku
tīkla organizētajos pasākumos, se-
mināros un pieredzes braucienos. 

Maija Paegle

27. oktobra domes sēdē depu -
tāti, izskatot Preiļu novada Bērnu
un jauniešu sporta skolas (BJSS)
priekšlikumu, nolēma atcelt 2012.
gada 26. oktobrī apstiprināto do -
mes konkursa nolikumu «Apbal -
vojumu piešķiršanai Preiļu no-
vada iedzīvotājiem par sasniegu -
miem sporta jomā». 

Konkursa nolikums tika pār-
strādāts, sadalot to divos noliku -
mos – «Apbalvojumu piešķiršanai
Preiļu novada iedzīvotājiem par sa-
sniegumiem sporta jomā» un «Ap-
balvojumu piešķiršanai Preiļu no-
vada Bērnu un jauniešu sporta sko -
las izglītojamiem par sasniegumiem
sporta jomā». Domes sēdē deputāti
apstiprināja jaunos nolikumus. 

Nolikums «Apbalvojumu pie-
šķiršanai Preiļu novada iedzīvotā-
jiem par sasniegumiem sporta jo -
mā» attiecas uz pieaugušo sportistu
apbalvošanu un naudas balvu pie -
šķir mūsu novada iedzīvotājiem,
kuri oficiāli ir pārstāvējuši novadu
oficiālās sporta sacensībās. Preten -
denti naudas balvas saņemšanai:
godalgotas vietas ieguvējs valsts
čempionātos; augstvērtīga sasnie-
guma uzrādītājs, kā arī tas, kas
startējis Eiropas vai Pasaules čem-
pionātos; veterāniem – senioriem
tiek vērtēti attiecīgās federācijas rī -
kotie valsts čempionāti (LSVS spor -
ta spēles vērtējumā neietilpst). 

Naudas balvas piešķiršanu Prei -
ļu novada BJSS izglītojamajiem,

kā arī studentiem un skolēniem,
kuri oficiāli ir pārstāvējuši Preiļu
novadu sporta sacensībās, turpmāk
noteiks nolikums «Apbalvojumu
piešķiršanai Preiļu novada Bērnu
un jauniešu sporta skolas izglītoja-
miem par sasniegumiem sporta jo -
mā». Pretendenti uz naudas balvas
saņemšanu ir: godalgotas vietas
ieguvējs valsts čempionātos, valsts
jaunatnes čempionātos, Latvijas
Jaunatnes Olimpiādēs; augstvērtīgu
sasniegumu ieguvējs, kā arī tas,
kas startējis Eiropas, Pasaules čem-
pionātos, kā arī attiecīgā sportista
treneri vai sporta skolotāji.

Ar abiem jaunajiem nolikumiem
var iepazīties www.preili.lv. 

Ilona Vilcāne

Apstiprināti jauni konkursa nolikumi 
par apbalvojumu piešķiršanu par sasniegumiem sportā

Zemnieku saimniecība «Ozoli Gribinānos» –
konkursa «Sējējs 2017» laureāti

Apstiprināts «Preiļu novada lauku ceļu 
infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta» projekts

16. oktobrī tika apstiprināts Preiļu novada domes projekta «PREI -
ĻU NOVADA LAUKU CEĻU INFRASTRUKTŪRAS UZLABO-
ŠANAS 2. KĀRTA» pieteikums Latvijas lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos». 

2. kārtas ietvaros tiks veikta 2 ceļu («Rinči – Gorlišķi – Raudovka»
un «Lielais Anspoku ceļš») rekonstrukcija 4,68 kilometru garumā
Aizkalnes un Saunas pagastos. Projektā paredzēta ceļa seguma pār -
būve, asfaltbetona brauktuves seguma konstrukcijas izbūve (krustojums)
posmā «Rinči – Gorlišķi – Raudovka», abu ceļu autoruzraudzība, būv -
projekta izstrāde, būvuzraudzība. 

Projekta rezultātā tiks uzlabota vietējās nozīmes ceļu kvalitāte, kas
nodrošinās labu  piekļūšanu apdzīvotajām vietām, tāpat tiks uzlabota
satiksmes drošība un samazināts ceļa negadījumu risks. Lauku ceļi
atrodas zemnieku saimniecību tuvumā, pa tiem kursē sabiedriskais
transports un skolēnu autobusi. Visi iepriekš minētie faktori ir īpaši
nozīmīgi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Projekta kopējā summa ir 594 250,00 eiro, tai skaitā attiecināmās
izmaksas 418 050,23 eiro, kas sadalās kā Eiropas Lauksaimniecības
Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 376 245,21 eiro (90% no
kopējām attiecināmajām izmaksām), pašvaldības līdzfinansējums 10%
jeb 41 805,02 eiro un neattiecināmās izmaksas – 176 199,77 eiro. Lau -
ku atbalsta dienesta piešķirtais avanss projekta īstenošanai ir 75 249,04
eiro jeb 20% no projekta ELFLA finansējuma.

Lauku ceļu pārbūve tiks uzsākta 2018. gada pavasarī. 
Laura Upeniece, projekta koordinatore

31. oktobrī  Preiļu 1. pamatskolas sarīkojumu zālē notika «Mazo
grantu konkursa 2017» projekta «Skaists ir mūsu tautastērps, vēl
skaistāku darināsim» noslēguma pasākums. Projekts ietvaros Prei -
ļu 1. pamatskolas 5. klašu deju kopas «Dancari» meitenes un viņu
mammas auda jostas. Darbs bija ļoti laikietilpīgs, bet reizē arī
radošs un interesants. Rezultāts vēl vairāk priecēja, jo, kopā dar -
bojoties, tika noaustas Preiļu novada jostas. 

Tā bija lieliska iespēja reizē izzināt latviešu tautastērpa vēsturi, tap -
ša nas īpatnības, tautastērpu atšķirības pa novadiem. Projekta ietvaros 
5. klašu Asūnes tautastērps tika papildināts ar jaunu vestīti un jostu. Pa-
sākumā meitenes un mammas kopā izdejoja arī Māsas deju, kura tika
iestudēta īpaši šim notikumam. Kopā dancošana uz skatuves bija vēl
viens liels piedzīvojums un pārdzīvojums gan pašām dalībniecēm, gan
skatītājiem. Paldies par uzdrošināšanos un iesaistīšanos! 

Deju kopas «Dancari» dejotāji un vadītāja Ilze Broka saka mīļu
paldies Natālijai Rubīnei par atbalstu un aktīvu darbošanos projektā,
Viduslatgales pārnovadu fondam un Preiļu 1. pamatskolas direktorei
Norai Šņepstei par finansiālo atbalstu!

Ilze Broka, deju kopas «Dancari» vadītāja 

Skaists ir mūsu tautastērps,
vēl skaistāku darināsim
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No 24. oktobra līdz 27. ok-
tobrim Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas kora divdesmit dalībnieki,
pieci mākslas nodaļas audzēkņi
un septiņi Mūzikas nodaļas pe-
dagogi viesojās Francijā. 

Preiļu jaunie mūziķi kopā ar
Parīzes jaukto kori «Latve» sniedza
koncertu Francijas mūzikas drau-
giem. Abu koru koncerts pieskan-
dināja Ville-d’Avray – nelielās pil -
sētiņas Parīzes pievārtē koncert -
zāli «Le Colombier». Pasākums no -
tika, pateicoties «Latves» dziedā-

tājam, Preiļu novada Goda pilso -
nim Bruno Davio (Bruno Daviot),
kurš, būdams francūzis, iepazinis
Latviju, aizrā vies ar mūsu tautas kul -
tūru un sadraudzējies ar Preiļu pu -
ses dziedātājiem un īpaši atbalsta
jaunos mūziķus un māksliniekus.

Visiem preiliešiem neaizmir-
stama paliks pieņemšana Parīzes
priekšpilsētas Sevras mērijā. Šādas
tikšanās ar pilsētas vadību Bruno
Davio organizē vienmēr, kad uz -
ņem ciemiņus no Latvijas. Mērijā
viesojušies daudzi Preiļu Mūzikas

un mākslas skolas audzēkņi, peda-
gogi un Preiļu Skolotāju kora da-
lībnieki, bet šogad, pirmo reizi 27
gadu laikā, kopš iesākusies drau-
dzība ar Bruno Davio, pieņemšanā
piedalījās arī Latvijas vēstnieks
Francijā Imants Lieģis. 

Preiļu jaunieši un pedagogi ap -
meklēja vairākus pasaulslavenus tū -
risma objektus – Disnejlendu, Mon -
martru, Parīzes Dievmātes kated -
rāli, devās izbraucienā ar kuģīti pa
Sēnu, uzkāpa slavenajā Eifeļa tor -
nī, apskatīja Oranžērijas muzeju
un Versaļas pils dārzus. 

Braucienu uz Franciju organi -
zēja Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas pedagogs Alberts Vucāns.
Līdzekļi transporta izdevumiem ti -
ka iekļauti Preiļu Mūzikas un māk-
slas skolas 2017. gada budžetā.

Šis bija jau ceturtais Preiļu Mū -
zikas un mākslas skolas pārstāvju
brauciens uz Franciju, kura laikā
gūtie iespaidi paplašina redzesloku
kā jauniešiem, tā arī skolas peda-
gogiem. Pēc pirmā Francijas ap-
ciemojuma, iedvesmojoties no re-
dzētā un dzirdētā pie mūsu drau -
giem ārzemēs, Preiļos darbību iesā -
ka šobrīd daudzu iemīļotais pū tēju
orķestris.

Maija Paegle

Preiļu jaunie mūziķi koncertē Francijā 

Oktobrī Rīgā notika Latvijas
Zobu higiēnistu asociācijas kon -
kursa par labāko zobu higiēnistu
dažādās kategorijās pasniegša -
nas ceremonija un asociācijas 20
gadu jubilejas pasākums. 

Kategorijā «Zelta Zobu birste
2017 – Zobu higiēnistu lepnums
Latgalē» balvu saņēma SIA «Lā-
zers» zobu higiēniste Iveta Pudnika. 

Apbalvojumam tiek nominēti
sertificēti zobu higiēnisti par īpašiem
sasniegumiem, kas ir būtiski visas
valsts vai starptautiskā mērogā. 

Biedrībā «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» pieejamas 
dažādas galda spēles par Latviju

SIA «Lāzers» zobu higiēniste Iveta Pudnika iegūst balvu 
«Zelta Zobu birste 2017 – Zobu higiēnistu lepnums Latgalē»

Par Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Maruta Plivda
6. novembrī notika Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības

komisijas sēde, kurā piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die -
nesta Latgales reģiona brigādes (VUGD LRB) Preiļu daļas inspektors,
kapteinis Ēriks Pastars, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Ag -
lonas novada domes priekšsēdētāja Inguna Barkeviča, Riebiņu no va da
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, kā arī Preiļu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris Želvis un  Preiļu novada domes darba aiz-
sardzības speciālists Ivars Anspoks.

Par civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Ma -
ruta Plivda. Tāpat tika apstiprināti trīs priekšsēdētājas vietnieki –
VUGD LRB Preiļu daļas komandiera pienākumu izpildītājs, virsleitnants
Rolands Slūka, kuru nepieciešamības gadījumā aizvieto VUGD LRB
Preiļu daļas inspektors, kapteinis Ēriks Pastars, Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un Aglonas novada domes priekšsē -
dētāja Inguna Barkeviča. Par komisijas sekretāru iecelts Preiļu novada
domes darba aizsardzības speciālists Ivars Anspoks. 

Ilona Vilcāne

Preiļos notiek veselīga
uztura meistarklases un

uztura speciālista lekcijas
Rudens pēdējās nedēļās tiek uzsākts garšīgs pasākumu cikls Eiro -

pas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi Preiļu
novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību pro-
filaksei» ietvaros, aicinot dažāda vecuma un sociālo grupu iedzīvotājus
piedalīties veselīga ēdiena pagatavošanas meistarklasēs Preiļos. 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma virtuvē seniori,
vecā ki kopā ar bērniem, sēdoša darba veicēji  un sociālo riska grupu
iedzīvotāji novembrī un decembrī varēs pagatavot savu veselīgo mal -
tīti, to nogaršot un uzzināt ēdienu pagatavošanas paņēmienus. Kopā ar
meistarklases vadītāju Ināru Liepiņu un uztura speciālisti Anitu Ka -
žemāku dalībnieki gan teorētiski, gan praktiski skatīs jautājumus par
veselīgu uzturu un veselīgu produktu iekļaušanu ikdienas maltītēs.

Viens no būtiskākajiem faktoriem veselīga uztura paradumu veido -
šanā ir informācijas trūkums par to, kā būtu jāveido pareizi sabalansēts
un veselīgs uzturs, kā arī stereotipi un mīti par veselīga uztura pagata -
vošanas sarežģītību, vienveidību, negaršīgumu, dārdzību. Katrai ie -
dzīvo tāju grupai ir piemeklēti to dzīvesveidam atbilstošākie pārtikas
produk ti, vienā nodarbībā dalībnieki varēs izmēģināt spēkus no 4 līdz
pat 8 dažādu recepšu pagatavošanā. Rīsu pankūkas, ķirbju saldējums,
biešu čipsi, veselīgie burgeri, pašgatavots musli, burkānu kotletes –
tikai daži no uzdevumiem.

Uz savas veselīgās maltītes pagatavošanu 22. novembrī pulcējās
seniori, 30. novembrī aicinām sēdoša darba veicējus, 6. decembrī – ģi -
menes ar bērniem (1 vecāks + 1 bērns), bet 20. decembrī – personas ar
bezdarbnieka statusu, maznodrošinātas un trūcīgās personas. Reģistrā -
cija uz pasākumu no plkst. 15.00, plkst. 15.30 – uztura speciālistes
Anitas Kažemākas ievadlekcija, plkst. 16.00 – 19.00 – gatavošana un
degustēšana kopā ar meistarklases vadītāju Ināru Liepiņu.

Tā kā vietu skaits virtuvē ir ierobežots, aicinām iepriekš pieteikties
dalībai meistarklasēs pa tālruni 29341179! Tikai reģistrētiem dalībnie -
kiem būs iespēja piedalīties pasākumā. 2017.–2018. gadā plānotas
kopā 12 veselīga uztura meistarklases, katra gada ietvaros – 4 pasāku -
mi dažādām mērķa grupām. 

Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/
I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicinā -
šanai un slimību profilaksei» ietvaros. Projekta kopējais finansējums
sastāda 116 915 eiro laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam, to veido
Eiropas Sociālais fonda finansējums un valsts budžeta finansējums. 

Līga Upeniece, projektu koordinatore Preiļu novada domē

Ar iedvesmojošu lekciju noslēdzas TIC projekts
Pašreiz mūsu senču mantojums, tai skaitā dažādas se -

nās zīmes,  ir modes lieta, taču pamazām tas kļūst par ik -
die nas nepieciešamību, tādēļ kopš jūlija Preiļu un Riebiņu
novada TIC īstenoja Latgales kultūras programmā 2017 at-
balstīto projektu «Tev, Dieviņ, spēks, varīte, Tev gudrais
padomiņš».

Projekta galvenais vadmotīvs bija senās latvju spēka
zīmes un to pielietojums mūsdienās, nozīme un to pareiza
izmantošana. Tādēļ jo īpašs vietējiem iedzīvotājiem likās
pro jekta noslēguma pasākums 15. novembrī Preiļu Galvena -
jā bibliotēkā, kurā ar savu lekciju uzstājās zīmju enerģētiķe

un pētniece, gleznotāja un zintniece Brigita Ektermane.
Māksliniece gan stāstīja par savu izstādi, kas visu novembri
aplūkojama bibliotēkas telpās, gan par seno zīmju nozīmi
un pielietojumu ikdienā savu mērķu sasniegšanai. Daudzi
steidza pēc lekcijas parunāt individuāli, jautājot par viņa
problēmai nepieciešamo zīmi vai to savienojumu. Ja iz -
stāde «Zīmju spēks» visu patriotisko mēnesi priecē acis
bibliotēkas apmeklētājiem, tad lekcijā iegūtā informācija
būs praktisks palīgs zīmju pareizam pielietojumam. Klāt -
esošie bija iedvesmoti un izteica cerību satikt lektori
Preiļos vēl kādreiz, jo seno spēka zīmju tematika ir ļoti pla -
ša un vēl arvien ne līdz galam atklāta arī pašiem to pa -
zinējiem un interesentiem. 

Projekta īstenošana tika uzsākta ar Preiļu novada iedzī-
votājas, masieres un jogas pasniedzējas Kristīnes Mūrnieces
lekciju – sarunu par dzīvi, veicinot klausītājus palūkoties
uz mūsdienu sarežģītājām lietām bērna acīm caur senču zi-

nāšanām un viedumu. Savukārt Preiļu pilsētas svētku laikā
ikviens interesents vietējo amatnieku radošā darbnīcā varē -
ja izgatavot nelielus suvenīrus ar latvju zīmēm. Septembrī
dzejas dienu ietvaros tika organizēts «Dzejas busiņš» no
Preiļiem uz Riebiņu un Stabulnieku bibliotēkām un tālāk
uz Galēniem, Roberta Mūka muzeju, kur notika kopīga
literāra pēcpusdiena ar apvienību «Mūka ķēķis», lasot vie -
tējo dzejnieku dzeju un darinot spēka zīmes. 

Projekta kopējais budžets ir EUR 580, no kuriem EUR
510 ir piešķirti no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
«Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma
2017» un EUR 70 ir Preiļu novada domes finansējums.

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības
aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas
valsts meži finansiālu atbalstu.

Iveta Šņepste,  projekta vadītāja, 
Preiļu un Riebiņu novada  TIC pārstāve

12. oktobrī projekta «Spēlē-
jam un izglītojamies par Latviju
ar prieku» ietvaros jautri un
draudzīgi noritēja prāta spēļu
vakars ģimenēm. 

Pasākumā piedalījās sešas ģi-
menes, kuras kopā izspēlēja divas
prāta spēles: «Burtošanas čempio-
nāts» un «Latvijas faktu spēle».
Ģimenēm izglītojoša šķita spēle
«Latvijas faktu spēle», kuru spēlējot
dalībnieki uzzi nāja daudz jauna un
atklāja sev nezināmo par Latviju.
Spēles pa ma tā ir interesanti jautā-
jumi un atbildes par Latviju. Jau-
tājumi ir sadalīti 6 da žādās kate-
gorijās: Daba un zinātne, Ģeogrāfija,
Vēsture, Kultūra, Sports un Vispā-
rīgi. Īpaši jāatzīmē tas, ka spēle ir
nupat izveidota, jo aplū ko ja mo
jautājumu klāstā bija pat tādi noti-
kumi, kas norisinājušies vēl šī

gada sākumā. Ja faktu spēlē uz
jautājumiem varēja mēģināt arī
minēt, kad atbilde nebija zināma,
tad īsts prāta mežģis pat pieaugu-
šajiem bija «Burtošanas čempio-
nāts», kura pamatā no dažādām
zilbēm ir jāveido vārdi – jo sarež-
ģītāka zilbju kombinācija, jo vairāk
punktu bija iespē jams iegūt. Jau-
nākajiem dalībniekiem bija iespēja
savu atjautību parādīt puzļu likša -
nā. Visas ģimenes par aktīvo dalī -
bu saņēma arī veicināšanas balvas.

Galda spēles tika iegādātas pro -
jekta «Spēlējam un izglītojamies
par Latviju ar prieku» ietvaros, ko
finansē un organizē Preiļu novada
dome un nodibinājums «Viduslat-
gales pārnovadu fonds». 

Biedrībā «Ģimenes atbalsta
centrā «Puķuzirnis»» ir pieejamas
šādas galda spēles: «Iepazīsti Dau -

gavu», «Iepazīsti Latviju», «Iepa -
zīsti Latviju, personības», «Ce -
ļotājs Rūdis grib zināt kā radās
Latvija?», «Burtošanas čempio -
nāts», «Latvijas faktu spēle», «Lat-
viešu tautas mīklas ABRA»,
«ALIAS» – vārdu paskaidrojošā
spē  le, «Scrabble», ģimenes lielā
puz le «Latvijas reljefs». 

Aicinām visus interesantus ru-
dens un ziemas vakaros izmantot
biedrībā «Ģimenes atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» pieejamās galda
spēles un kopā ar savu ģimeni liet-
derīgi pavadīt brīvo laiku. Galda
spēles ir pieejamas visiem intere-
sentiem un tās ir iespējams pa -
ņemt uz mājām līdz 2 nedēļām. Ar
prieku gaidīsim visus spēlēt gribē-
tājus!

Inese Matisāne, 
projekta vadītāja 

Pensionārus atceras, ciena un godina
Preiļu novada dome katru gadu jubilejās sveic pensionārus,

kuri sasnieguši 90 gadu vecumu.  Jubilārus dzīves vietā vai so -
ciālās aprūpes iestādēs apmeklē Preiļu novada Pensionāru
biedrības un Labklājības pārvaldes pārstāvji.

Pensionārs – jubilārs, kurš ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem,
saņem pabalstu 30 eiro apmērā, pensionārs, kurš sasniedzis 100
gadu vecumu un ir vecāks, saņem 150 eiro lielu pabalstu. 

Šogad jau ir apsveikti 48 jubilāri, un ikviens novada seniors
vienmēr ar prieku sagaida apsveicējus un dalās atmiņās par savu dzīvi. 

Novēlam visiem Preiļu novada pensionāriem stipru veselību, 
možu garu un ilgus gadus! 
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Lai laika avotos Tu neizsīksti. Kas viļņu dziesmai dāvā šūpļa līksti,
Lai esi tā kā mežezers arvien, Bet sevi ūdensrozes sirdī sien! 

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS novembrī dzimušoS penSionāruS: 
Emīliju Balodi, Ivanu Grozu, Viktoru Kovaļenko, Olgu

Reliņu,  Lidiju Gurgāni, Jāni Miševicu, Genovefu Verzi,
Geru Šiškanovu Preiļos, Elizabeti Kasicku Pelēču pagastā,

Helēnu Ivanovu Preiļu pagastā, Bronislavu Luriņu,
Venerandu Madalāni, Pēteri Prikuli un Jāni Smelteru
Saunas pagastā.         

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

Preiļu novada Pensionāru biedrība

d 5. decembrī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca «Ziemas-
svētku puzuru un galda dekoru izgatavošana»

d 8. decembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Makšķernieku stāstu va -
kars. Ieeja – brīva

d 9. decembrī plkst. 13.00–17.00 laukumā, Raiņa bulvāris 19,
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš

d 9. decembrī plkst. 15.00 laukumā, Raiņa bulvāris 19, Preiļu
pilsētas Galvenās Svētku Egles iedegšanas pasākums «Divpadsmit
mēneši»

d 9. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu novada skolotāju
kora «Latgale» 45. dzimšanas dienas koncerts. Ieeja – brīva

d 16. decembrī plkst. 19.00 Preiļu KN LAURA REINIKA kon-
certtūres koncerts «Es domāšu par tevi…». Biļešu iepriekšpārdošana
Preiļu kultūras nama un www.bilesuparadize.lv kasēs. Biļešu cenas:
EUR 7; EUR 10; EUR 12; EUR 15.

d 17. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas jaunā cirka ap-
vienības CIRKA IZRĀDE «Ziemassvētku brīnumu cirks». Biļešu ie-
priekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē. Biļešu cenas, sakot no
EUR 6.00, bērniem – sākot no EUR 1.50.                      

d 21. decembrī plkst.12.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas un Preiļu
pagasta pārvaldes pirmsskolas vecuma bērnu eglīte. Ieeja ar ielūgumiem

d 22. decembrī plkst. 11.00 Saunas TN Saunas pagasta pirms -
skolas vecuma bērnu eglīte «Jautrie Ziemassvētki»

d 23. decembrī plkst. 16.00 Preiļu KN deju kopas «GAIDA»
Ziemassvētku ieskaņu koncerts «Esi man blakus…». Ieeja – brīva

d 25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju kopu «DANCARI»
un «TALDERI» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva

d 25. decembrī plkst. 20.00 Pelēču KN balle «Jautrā Ziemas -
svētku telepārraide». Pieejama galdiņu rezervācija. Ieeja – brīva

d 28. decembrī plkst. 11.00 Pelēču KN Pelēču pagasta pirms -
skolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte

d 29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA LIELĀ BALLE
«Vienkārši KINO…». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē.
Biļešu cenas: bez galdiņa rezervācijas EUR 7; ar vietas rezervāciju
pie galdiņa EUR 10

d 30. decembrī plkst.19.00 Salas pamatskolā Vecgada atpūtas
pasākums «Egles miers manai dvēselei…»

d 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Raiņa bulvāris 19, Jaunā
2018. gada sagaidīšana un svētku salūts.

d 2018. gada 1. janvārī plkst. 00.30 Preiļu KN gadu mijas
BALLE. Spēlē grupa «AIMARI». Ieeja – EUR 5.
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 decembrī

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.

PREIĻU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA
piedāvā:
‚ pusdienas un vakariņas Restorānā Kooperatīva ielā 1A, Prei -

ļos, 2. stāvā, no plkst. 11.00, izņemot svētdienas, tālr. 653 23588,
20005526,

‚ izmantot apsargājamu maksas autostāvvietu Kooperatīva ielā
8, Preiļos, tālr.27004337, 

iznomā:
‚ telpas 265 kv.m. platībā Preiļos, Kooperatīva ielā 10A,  
‚ telpas 32 kv.m. platībā Preiļos, Kooperatīva ielā 1A, tālr.

27048458.

Projekts guva atbalstu un sa-
ņēma finansējumu 550,00 eiro
apjomā. Pateicoties jauniešu ini-
ciatīvai un darbinieku radošai ie-
dvesmai, skolas kafejnīcā tika ie-
rīkota jauniešu brīvā laika un
atpūtas vieta, iegādāti 3 dīvāniņi
un sēžamspilveni, televizors. 

Ikviens apmeklētājs var nākt
un apmeklēt mūsu kafejnīcu, iz-
mantot bezmaksas WI-Fi, paēst
pusdienas, padzert kafiju vai ap-
meklēt katru 2. un 4. trešdienu or-
ganizētās viesmīlības dienas.

Paldies fondam par sniegto at -
balstu un mājīgas atpūtas vietas
iekārtošanu!

Skaidrīte Grigale, VSIA
«Rīgas tūrisma un radošo indus-

triju tehnikums» projektu 
vadītāja struktūrvienībā Preiļi

Aicinām apmeklēt VSIA «Rīgas Tūrisma un radošo
industriju tehnikums» kafejnīcu!

Piedaloties nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» iz-
sludinātajā projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2017»,
skolas iniciatīvas grupa «RTRIT jaunieši» sagatavoja un iesniedza
projektu «Sabiedriski pieejamas jauniešu atpūtas vietas izveidošana
un iekārtošana».

Informācija Preiļu novada uzņēmējiem
Uzņēmēju ikmēneša pieredzes apmaiņas pasākums notiks 8. de-

cembrī pulksten 17.00. Šomēnes ciemosimies viesu mājā «Mago -
nes». Uzklausīsim saimnieces stāstu par to, kā veidot viesnīcu ar stāstu. 

Tiekamies Ventspils ielā 1, Preiļos! Obligāta pieteikšanās 
pa tālruni 26636243, zvanot Inetai Liepniecei.

Slimību profilakses un kontroles centrs 
aicina uz semināru

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar veselības
centru VIVENDI  1. decembrī pulksten 15.00 Preiļu novada uzņē-
mējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos, rīko
bezmaksas semināru darbspējas vecuma iedzīvotājiem par negatīvā
stresa un izdegšanas profilaksi un onkoloģisko slimību agrīnu diag-
nostiku: 1. daļa (45 min) – Informācija par stresu kā profesionālās
iz degšanas riska faktoru, 2. daļa (45 min) – Informācija par on ko -
loģisko slimību agrīnu diagnostiku. 

Vairāk par semināru uzzināsiet, zvanot pa tālruni 26636243.

SPORTS
Preiļu džudo sportistiem bagāts rudens  

No 14. līdz 15. oktobrim Ādažu sporta centrā no-
risinājās VII starptautiskais džudo turnīrs «Zelta ru -
dens 2017», savukārt 21. oktobrī jaunos džudo meis -
tarus uzņēma III starptautiskā džudo turnīra «Kano
kauss» organizētāji Salaspilī. Preilieši parādīja savu
sportisko sagatavotību un guva labus rezultātus. 
2. vietā ierindojās Roberts Gžibovskis un Ričards
Smans, 3. vietu izcīnīja Juris Vaivods, Arturs Valters,
Vladislavs Givoina, Iļja Volkovs un Mārcis Madelāns.
Arī pārējie preilieši cīnījās godam – 5. vietu ieguva
Andrejs Gžibovskis, Vjačeslavs Sondors un Dinārs
Kančs, 7. vietu  izcīnīja Ričards Jakovļevs, Kristers
Bizāns un Dāvids Verze. 

28. oktobrī uz Jelgavas atklāto kausa izcīņu indi-
viduāli bija devušies divi preilieši, un, kā liecina re -
zultāti, starts bija ļoti veiksmīgs. Juris Vaivods ieguva
godpilno 1. vietu, Iļjam Volkovam – 3. vieta sacen -
sībās. 

Noslēdzies Preiļu novada 
atklātais čempionāts galda tenisā

21. oktobrī noslēdzās Preiļu novada atklātais
čem pionāts galda tenisā, kas tradicionāli norisinājās
trīs kārtās. Kopā pa visām kārtām piedalījās 56 da -
lībnieki, pārstāvētas tika daudzas Latvijas pilsētas un
novadi – Rīga, Aizkraukle, Aiviekste, Jēkabpils,
Dau gavpils, Rēzekne, Līvāni, Ludza, Preiļi, kā arī
Lietuva – Utena, Rokišķi, Visagina un Zarasai. Prei -
ļus pārstāvēja 8 spēlētāji. 

Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Uldis Dzirkalis
(Jēkabpils), 2. vietā preilietis Ainārs Mūrnieks, 3. vie -
tā – Ričardas Pundzis (Lietuva, Utena). Veterāniem
40+ grupā 1. vietā Arūnas Petraškavičius (Lietuva,
Utena), 2. vietā Aļmantas Judickas (Lietuva, Rokiški),
3. vietā Juris Zeltiņš (Rēzekne). 50+ grupā 1. vieta –
Jurijs Šmagra (Daugavpils), 2. vieta – Anrijs Bergs
(Rīga), 3. vieta – Voldemaras Valentinavičus (Lietuva,
Rokišķi). 60+ grupā 1. vietu ieguva Guntis Šēnhofs
(Rīga), 2. vietā – Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne), bet
3. vietā šoreiz Voldemārs Limans (Preiļi). Sieviešu
konkurencē 1. vietu izcīnīja Aļmina Saibutīte (Lie -
tuva), 2. vietā Aldona Homiča (Jēkabpils), bet 
3. vietā – Liāna Zeltiņa (Rēzekne). 

Noslēdzam aktīvo skriešanas sezonu
22. oktobrī Preiļu novada pārstāvji piedalījās Pļa -

viņu novada domes un Latvijas Slēpošanas savienī -
bas rīkotajā slēpotāju krosā slēpošanas bāzē «Jau -
jas» Pļaviņu novadā. Uzvaras savās vecuma grupās
izcīnīja Rainers Trubačs (V18), Pēteris Trubačs (V40+),

Ilze Čamane (S35+) un Žanete Beča (S45+). Uz goda
pjedestāla otrā pakāpiena kāpa Una Kraupša (S16),
Līga Klibā (S18) un Natālija Krupina (S35+).
Bronzas godalga Ivetai Žiharei (S45+), bet Markusu
Kurašovu (V14) no pjedestāla šķīra mazāk par des -
mit sekundēm. Arī Raivis Žihars un Sofija Dolgā ar
gandarījumu var atcerēties sevis paveikto distancē.
Rezultāti: www.infoski.lv . 

Preiļu novada čempionāts 
vieglatlētikā telpās

Pilnā sparā rit vieglatlētu gatavošanās jaunajai
2018. gada sacensību sezonai. Janvāra beigas – feb -
ruāris ir tas laiks, kad notiek nozīmīgākās valsts mē -
roga sacensības telpās. 

Jau daudzu gadu garumā decembra pirmajā pusē,
lai pārbaudītu sagatavošanās posma efektivitāti un
jauniešu gatavību nozīmīgākajām ziemas sacensībām,
mēs organizējam Preiļu novada čempionātu vieglat -
lētikā telpās. Šogad tas notiks 9. decembrī, un kon -
kurenci vietējiem «karalienes» bruņiniekiem sastādīs
ne tikai apkārtējo novadu, bet arī tālāku reģionu star -
tēt gribētāji. Iepazīstamies ar nolikumu  www.preili.lv
un uz tikša nos Preiļu 2. vidusskolas manēžā!

Volejbola interesentiem
Jau vairākus gadus novembra nogalē vai decembra

pašā sākumā tiek noskaidrots Preiļu novada čempions
volejbolā. Nebūs izņēmums arī šis gads. Atceroties
spraigās cīņas volejbola laukumā pagājušajā gadā,
gribas cerēt, ka ne mazāk aizraujošas tās būs arī šo -
gad. Uz tikšanos 2. decembrī!

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Maija
Paegle un Ilona Vilcāne


