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VÇSTISPreiļu 
Novada

Preiļos skaisti nosvinēta Latvijas
100. dzimšanas diena

Atzīmējot Latvijas valsts 100.
gadskārtu, nedēļas garumā Preiļu
novads simtgades svētkus aizvadī -
ja ar dažādiem koncertiem, sabie -
driski aktīvu novadnieku cildi-
nāšanu un citām aktivitātēm kā
pilsētā, tā pagastu teritorijās. 

Svētku kulminācijas dienā –
18. novembrī – pasākumus pilsētā
ievadīja svinīgs dievkalpojums Prei -
ļu Romas katoļu baznīcā. Visas die -
nas garumā Preiļu Kultūras nama
izstāžu zālē apskatei bija atvērta iz -
stāde «Mana Latvija», kurā aplūko -
jamas Jāzepa Pīgožņa balvas Latvi -
jas ainavu glezniecībā laureātu Ro -
berta Muža, Silvas Linartes, Alda
Kļaviņa un Jāņa Plivdas gleznas.
Turpinājumā Preiļu Vēstures un lie -
tišķās mākslas muzeja ekspozīciju
zālē norisinājās jaunās ekspozīcijas
«Muzeja stāsti Latvijai» un «Mana
vectēva dzīve vecajā līdumā...» pir -
mās svinīgās atvēršanas stundas.

Vakarpusē kupli apmeklētas Lat-
vijas valsts simtgades svinības turpi -
nājās Preiļu kultūras nama lielajā zā -
lē. Klātesošos uzrunāja un nozīmī -
gajos svētkos sveica domes priekš-
sēdētāja Maruta Plivda un 13. Sa-

eimas deputāts Aldis Adamovičs. 
Tradicionāli valsts svētku sarī-

kojumā Preiļu novada dome godinā -
ja novadniekus, kuri ir devuši ie-
guldījumu novada attīstībā. Pasā-
kuma gaitā Preiļu novada iedzīvotāji
saņēma Latvijas Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa, Latgales plā-
nošanas reģiona un Latgales Uz-
ņēmējdarbības centra apbalvojumus. 

Sirsnīgu gaisotni sarīkojumā uz -
būra Preiļu novada tautas mākslas
kolektīvu veidots muzikāli teatrali -
zēts uzvedums.  Atraktīvus muzikā -
lus sveicienus preiliešiem un vie siem

bija sarūpējusi ekoloģiskās mūzikas
grupa «Ducele». Svinīgā sarīkoju -
ma noslēgumā visi klātesošie varēja
baudīt svētku torti un šampanieti.
Vakara izskaņā – muzikantu pava-
dījumā, norisinājās svētku balle.

Paldies ikvienam par svētku no -
skaņas radīšanu! Domāsim labas do -
mas un vēlēsim Latvijai un viens
ot ram labus vārdus, lai visiem ko -
pā izdotos saglabāt to, kas mums
šajos 100 gados ir dots!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes

mājaslapas satura redaktore

Preiļos atjauno
Viļānu ielu

Oktobra beigās ir uzsākti Vi-
ļānu ielas atjaunošanas darbi.
Esošais ielas asfaltbetona segums
daudzu gadu garumā bija nolie-
tojies un klāts ar ielāpiem, ielas
slikto tehnisko stāvokli ietekmējis
faktors, ka tā tika izmantota kā
pilsētas maģistrālā iela Rēzeknes
ielas izbūves laikā. Savukārt izbū -
vētās gājēju ietves 250 m garumā
vairs neatbilst mūsdienu standar -
tiem, pārvietošanās ikdienā pa
tām ir apgrūtināta gados vecā-
kiem cilvēkiem, kā arī vecākiem
ar bērnu ratiņiem.

Preiļu novada domes Tehniskās
daļas būvinženieris Aigars Vaivods
skaidro, ka būvdarbu laikā tiks iz-
būvēta iela ar asfaltbetona segumu
un ietve ar bruģa segumu, kā arī
izveidotas iebrauktuves uz privā-
tajiem zemes gabaliem. Projekta
gaitā paredzēts arī iebūvēt caurteku

un lietus ūdens kanalizāciju, uzstādīt
jaunus apgaismes stabus, labiekārtot
būvdarbos skarto teritoriju.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem
būvdarbus veic SIA «Latgales Ceļ-
daris». Līgumcena par līgumā no-
teikto darbu izpildi ir 228 684,18
eiro (bez PNV). Pie labvēlīgiem
laikapstākļiem darbus plānots pa-
beigt piecu mēnešu laikā. 

Projekta gaitā autovadītājiem ir
jārēķinās ar satiksmes ierobežoju-
miem. Būvdarbu laikā tiks nodroši -
nāta iedzīvotāju piekļūšana saviem
īpašumiem, bet aicinām autovadītā -
jus būt saprotošiem un būvniecības
laikā ievērot izvietotās ceļa zīmes un
satiksmes organizēšanas norādes, kā
arī nenovietot automašīnas būvdar -
bu zonā, informē Jolanta Upeniece.

Lai paustu atzinību vietējo uzņēmēju ieguldījumam Latvijas
reģionu attīstībā, 16. novembrī Valsts prezidents Rīgas pilī rīkoja
jau par tradīciju kļuvušu svinīgu pieņemšanu Latvijas pašvaldību
vadītājiem un uzņēmumu pārstāvjiem.

Preiļu novada pašvaldību tajā pārstāvēja domes priekšsēdētāja Ma -
ruta Plivda un SIA «Firma JATA» vadītājs Viļgeļms Veleckis (attēlā).

Domes vadītāja kopā ar uzņēmēju
viesojas pie Valsts prezidenta

aicinām novada iedzīvotājus uz tikšanos 
ar domes deputātiem un speciālistiem 
Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes

deputātiem, iestāžu un daļu vadītājiem, lai pirms 2019. 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 11. decembrim:
• 4. decembrī plkst. 13.00 – Saunas pagasta Salas pamatskolas zālē 
• 4. decembrī plkst. 15.00 – Saunas pagasta pārvaldes zālē
• 5. decembrī plkst. 13.00 – Preiļu pagasta pārvaldes zālē
• 5. decembrī plkst. 16.00 – 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
• 11. decembrī plkst. 17.30 – Preiļu kultūras nama lielajā zālē
11. decembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 Preiļu kultūras

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

apsaimniekošanas un citiem uzņēmuma kompetencē esošajiem jau-
tājumiem, 

• Izglītības pārvaldes – par novada izglītības iestāžu darbu un iz-
glītības jautājumiem, 

• Labklājības pārvalde – par sociālajiem pakalpojumiem un pa -
balstu piešķiršanas kārtību novadā, 

• Pašvaldības jurists – par pašvaldības kompetencē esošajiem jau -
tājumiem,

• 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 pro jek -

tiem un novada attīstības jautājumiem. 
Gaidām novada iedzīvotājus ar priekšlikumiem 

Preiļu novada domes un pašvaldības iestāžu darba pilnveidošanai!

29. oktobrī nodibinājuma «Vi -
duslatgales pārnovadu fonds» tel -
pās tika parakstīti trīs līgumi par
pašvaldības stipendiju iegūšanu.
Trīspusējie līgumi tika noslēgti
starp Preiļu novada domi, nodi-
binājumu «Viduslatgales pārno-
vadu fonds» un stipendijas iegu-
vušajiem trim studentiem. 

Nodibinājuma «Viduslatgales
pār novadu fonds» valdes locekle Ja -
nīna Beča pastāstīja, ka visi trīs jau -
nieši ir medicīnas nozares stu denti –
Guna Mežinska mācās par vecmāti,
Anastasija Baranova ap gūst radio-
loga asistenta amatu, bet Linda
Vucāne ir topošais audio logopēds. 

Visi jaunieši, kuri saņem paš -
valdības stipendijas, ir perspektīvi

speciālisti un ieinteresēti atgriezties
dzimtajā pusē – Preiļu novadā. 

Divi no iepriekšējo gadu stipen -
diātiem jau iesākuši darba gaitas –
viens no viņiem strādā SIA «Preiļu
slimnīca», otrs stipendijas saņēmējs
– «Mēness aptiekā» Preiļos. Pašlaik
stipendijas saņem arī Marta Krum-
pāne un Māris Skutelis, ar kuriem
līgumi tika noslēgti iepriekš.

Stipendiju nolikums paredz, ka,
pabeidzot studijas, jaunieši apņe -
mas strādāt pašvaldības iestādē
tādu laika periodu, par kādu viņiem
tika piešķirta stipendija. Ja students
algotu vai brīvprātīgu darbu strādā
kādā no pašvaldības iestādēm mā-
cību laikā, arī šajā periodā viņš sa-
ņem stipendiju. 

Pašvaldības dome ar atsevišķu
lēmumu katru gadu nosaka atbal-
stāmās studiju specialitātes, kurās
studējošajiem var tikt piešķirta sti-
pendija. Sakarā ar to, ka pašvaldības
budžets tiek pieņemts vienam ga-
dam, ar stipendiātiem līgumi tiek
pārslēgti katru gadu.

Stipendijas mērķis ir sekmēt
stu dējošās jaunatnes piesaistīšanu
Preiļu novada intelektuālā poten -
ciāla palielināšanai, tādējādi no-
drošinot Preiļu novada pašvaldību,
tās iestādes un komercsabiedrības
ar augsti kvalificētiem speciālis-
tiem.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko

attiecību speciāliste

l Informācija Preiļu novada uzņēmējiem
DecembRa saRuna

Ziemas noskaņās viesosimies SIA «VS TEKS» – uzņēmumā, kas
Preiļos darbojas jau 22 gadus un ir specializējies apģērbu ražošanā.
Tiekamies 11. decembrī plkst. 15.00 Preiļos, Daugavpils ielā 71 A.

Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243, zvanot Inetai Liepniecei.

Parakstīti trīs līgumi par pašvaldības stipendiju iegūšanu

Lai Ziemassvētku brīnums sākas jau šodien
Ziemassvētku tirdziņš 

Preiļos, Raiņa bulvārī
2018. gada 8. decembrī no plkst. 12.00 līdz 16.00.
Informācija par dalību tirdziņā un atļaujas izsniegšanu

www.preili.lv vai pa tālr. 26636243.

Tirgotājiem pieteikšanās dalībai tirgū līdz 3. decembrim
Tirgu rīko Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā 

ar Preiļu kultūras centru un Preiļu novada domi.
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Oktobra mēneša izskaņā sa-
biedrības vērtējumam ir nodota
jaunā Preiļu pašvaldības mājas-
lapa. Jaunā lapa no iepriekšējās
atšķiras ar mūsdienīgāku dizainu
un mājaslapas apmeklētājiem
vieglāk lietojamu informācijas
izkārtojumu. 

Strādājot pie jaunās mājaslapas
izstrādes, tika ņemts vērā 28.09.2018.
Ministru Kabineta noteikumi Nr. 611
«Kārtība, kādā iestādes ievieto in-
formāciju internetā», mūsdienu ten -
dences un labāko ārvalstu mājasla -
pu prakse, lai lapa būtu pārskatāma,
vienkārša savā dizainā un būtu ie-
spējama sasaiste ar sociālajām
platformām.

Uzsvars tika likts uz lapas pie-
ejamību – turpmāk tā būs ērti lie-
tojama no mobilām ierīcēm (vied-
tālruņiem, planšetdatoriem), tika
integrēts funkcionāls meklētājs, ar
informāciju nepārslogota galvenā
lapa, kurā atro dama tikai aktuālākā
informācija, kā arī pa jomām sa -

dalīts saturs, pārskatāms un dažādām
vajadzībām pielāgojams dizains.

Aktuālā informācija ir izdalīta
divās platformās – ziņās un pasā-
kumos. Pārskatāmākas ir kļuvušas
jaunākās ziņas – tās hronoloģiskā
secībā ir izkārtotas tematiskajos
blokos, kas ļauj lietotājam atrast un
izvēlēties sev interesējošo jomu.
Savukārt, lai palielinātu iedzīvotāju
interesi un līdz ar to arī informētību
par tuvākajiem pasākumiem, tie
tika nodalīti no ziņām, atspoguļojot
tos pasākumu sadaļā. Sākumlapā
tuvākie pasākumi attēlojas rotējošā
afišu zonā, savukārt, atverot visus
pasākumus, ir atrodams kalendārs
ar konkrētās dienas, nedēļas un mē -
neša notikumiem, kurus var sīkāk
atlasīt pēc jomām. 

Mājaslapā ir iestrādāta forma
«Rakstīt novada domei», ar kuras
starpniecību lietotājam ir ērti ie-
spējams ziņot par radušos problēmu,
uzdot jautājumu vai iz teikt ierosi-
nājumu. Saņemtā iedzīvotāju in-

formācija tiks pārbaudīta un nodota
tālāk atbildīgajam darbiniekam vai
iestādei.

Šobrīd izstrādes stadijā ir uz
iedzīvotāju vērstā sa daļa, kurā at-
spoguļosies aprakstoša un viegli
saprotama informācija iedzīvotājiem
par pašvaldības sniegtajiem pakal-
pojumiem, kas saturēs atbildes uz
visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Jaunās mājaslapas viena no gal-
venajām priekšrocībām ir elastīgais
dizains un saturs, kurā viegli var in -
 tegrēt jaunas sadaļas un informāciju.
Lai gan jau nās lapas rekonstrukcija
ilga vairākus mēnešus, pilnībā tā
nekad nebūs gatava, jo informācija
regulāri tiek papildināta. Ja esat pa -
manījuši neprecizitātes, ir ietei ku -
mi lapas funkcionalitātes vai satura
uzlabošanai, lūgums tos sūtīt uz e-
pasta adresi: dome@preili.lv.

Jauno pašvaldības mājaslapu
izstrādāja SIA «Info», paveiktā dar -
ba līgumcena sastāda 7381 eiro.

Jolanta Upeniece

Rsu studenti viesojas sIa «Preiļu slimnīca»
25.oktobrī SIA «Preiļu slim-

nīca» viesojās grupa ar topošajiem
mediķiem no Rīgas Stradiņa Uni -
versitātes. Studenti bija aicināti
uzzināt par SIA «Preiļu slimnīca»
piedāvātajām darba, zinātnisko
darbu izstrādes un prakses iespē -
jām, kā arī iepazīt Preiļu pilsētu,
apskatīt parku, pili un kapelu. 

Kopumā pasākumā piedalījās
16 jaunieši, kuri pārstāvēja gan Re-
habilitācijas fakultāti, gan Medicī -
nas fakultāti. Viņu vidū bija gan jau-
nieši, kas specializējušies ergotera -
pijā, gan topošie rehabilitologi, ķirur -
gi, endokrinologi un citu specia li tā -
šu pārstāvji. Viņu vidū arī biju sī Prei -
ļu Valsts ģimnāzijas absolvente un
jaunieši no Rēzeknes, Pļaviņām,
Jē kabpils, kā arī citām vietām Latvijā. 

Dienas sākumā, spītējot slikta-
jiem laikapstākļiem, studenti devās
apskatīt Preiļu pilsētu, uzzināt in-
teresantākos faktus par pili un par -
ku, kā arī kapelā noklausījās Lat -
vijā vienīgās dziedošās gides muzi -

kālo priekšnesumu. Pēc ekskursijas
topoši mediķi devās uz SIA «Preiļu
slimnīca». Iepazinās ar uzņēmuma
galveno ārsti Viktoriju Šmuksti,
val des priekšsēdētāju Ivetu Stari
un Rehabilitācijas nodaļas vadītāju
Anitu Sudniku. 

Topošie specialisti atzinīgi no-
vērtēja iespēju iepazīt uzņēmumu
un klātienē tikties ar tā vadību. Stu-
dentiem tika stāstīts par uzņēmuma
sniegtajiem pakalpojumiem, izrādī -
tas jau renovētās telpas un no daļas,
studenti uzzināja arī par slim nīcas
attīstības plāniem un projektiem, ku -
rus realizēs tuvākajā laikā. V. Šmuk -
s te skaidroja turpmākās sa darbības
iespējas starp SIA «Preiļu slimnīca»
citām sadarbības reģiona slimnīcām
t.i. SIA «Daugavpils reģionālā slim-
nīca» un SIA «Krāslavas slimnīca»
un jaunajiem ārstiem. 

Slimnīcas vadība neatlaidīgi strā-
dā pie tā, lai piesaistītu jaunus dar-
biniekus, īpaši koncentrējoties uz
jaunajiem speciālistiem, kas nāk no

Latgales reģiona. Kā apgalvo galve -
nā ārste Viktorija Šmukste: «Izšķi-
rošais, lai jaunais speciālists izvēlētos
darbu reģionālajā slimnīcā, ir ne tikai
atalgojums, slodze un citi darba līgu -
mā nosakāmie bonusi, bet personiskā
simpātija pret vietu. Spēja redzēt
savu nākotni saistībā ar šo vietu.»

Rehabilitoloģijas pulciņa vadī-
tāja Sabīne Miķelsone, kura koor-
dinēja studentu pieredzes apmaiņas
braucienu, atzina, ka: «Šādi izbrau -
kumi palīdz labāk novērtēt visas
iespējas, ko piedāvā darba tirgus ve -
selības aprūpes nozarē. Reģionālās
slimnīcas un to darba specifika at-
šķiras no lielajām Universitāšu slim -
nīcām. Mēs novērtējam, ka reģio-
nālās slimnīcas piedāvā studentiem
šādu iespēju un noteikti, kādam no
topošajiem ārstiem, šāds pieredzes
apmaiņas brauciens var kļūt par
pagrieziena punktu karjerā.»

Anete Urka,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko

attiecību speciāliste 

Preiļu novadam izstrādāta jauna mājaslapa

«Ps FIT» medicīnas fitness 
un Rehabilitācijas nodaļas attīstība
Oktobra beigās SIA «Preiļu slimnīca» Rehabilitācijas nodaļa

vēra durvis medicīnas fitnesa centram «PS FIT». «PS FIT» no -
drošina dažādas intensitātes treniņus, gan ilgstoša rehabilitācijas
procesa ietvaros pēc traumām un saslimšanām, gan kopumā
veicinot cilvēku fizisko izturību un lielisku formu.  Fitnesa centra
telpas atrodas poliklīnikas pirmajā stāvā ar ieeju no Preiļu novada
domes puses. Savukārt novembra beigās darbu uzsāka mūsu Re-
habilitācijas nodaļas filiāle Varakļānos, kas atrodas SIA «Varakļānu
veselības centrs» telpās. 

Anita Sudnika, SIA «Preiļu slimnīca» Rehabilitācijas nodaļas va -
dītāja atzīst: «Pēdējie mēneši mūsu nodaļai un arī visam uzņēmumam
bijuši ļoti saspringti un izaicinājumiem pilni. Līdztekus fitnesa zāles
atklāšanai un darba pie Varakļānu filiāles atklāšanas veidojām
pieteikumu «Medicīnas rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja atlasei.
Pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada». Šī gada laikā mūsu nodaļā
darbu ir uzsākuši trīs jauni fizioterapeiti. Tāpat noslēgti līgumi ar
diviem Fitnesa treneriem, kuri vada nodarbības «PS FIT».»

Fitnesa zāles pirmais darbības mēnesis aizritējis ļoti veiksmīgi, ir
identificētas pieprasītākās nodarbības, kā arī laiki un nodarbību veidi,
kas Preiļu un apkārtnes iedzīvotājiem nav tik interesanti. Sākot ar 20. no-
vembri esam sastādījuši jaunu papildinātu nodarbību grafiku. Klāt jau
esošajām nodarbībām nākušas klāt vairākas treniņu programmas:

• «Treniņš sievietēm ABS&BUT» – treniņu programma, kas kon-
centrējas uz korsetes un dibena muskuļiem,

• «Treniņš vīriešiem ABS&ARMS» – treniņu programma, kas lie -
lāko uzsvaru liek uz korsetes un roku muskuļu attīstīšanu,

• treniņš «Lielās Bumbas» – vingrojumu komplekss, kurā iz man -
tojot lielās bumbas, trenē spēku, izturību un līdzsvaru, palīdz atbrī -
voties no liekajiem kilogramiem,

• treniņš «Esi formā!»  – vingrojumu komplekss, kas nodrošina vien -
mērīgu slodzi visām ķermeņa muskuļu grupām.

Mūsu treneri regulāri papildina savas zināšanas. Līga Zvejsalniece,
kura vada nodarbības «Vingrošana jaunajām māmiņām kopā ar ma zu -
ļiem» jau decembrī apmeklēs īpašus kursus, pēc kuru noslēgumam
varēs vadīt arī grūtnieču vingrošanas nodarbības. Nodarbības jaunajām
māmiņām ir ļoti nozīmīga pēcdzemdību rehabilitācijas daļa. Šajās no-
darbībās ir iespēja satikties ar citām mammām, kas nodrošina savstar -
pēju emocionālo atbalstu, bet paši vingrinājumi palīdz atgūt un uzlabot
fizisko formu, palielina izturību, nodrošina labāku imunitāti.

«Domājot par Rehabilitācijas nodaļas kopējo attīstību,» uzsver
Anita Sudnika, «Varakļānu filiāles atklāšana ir ļoti nozīmīgs solis un
diezgan unikāls precedents tuvākajā reģionā. Nav daudz medicīnas
nozares uzņēmumu, kas saskata potenciālu un iespējas uzsākt darbu
citā novadā. Uz šo projektu raugāmies ar pārliecību, ka ieguvēji būs
gan Varakļānu novada iedzīvotāji, gan uzņēmums SIA «Preiļu slim -
nīca». Fizioterapeits Varakļānos pieņems katru otrdienu un ceturt dienu
no plkst. 8.30 līdz 15.00. Pieraksts notiks caur Preiļu Rehabili tācijas
nodaļas tālruņa numuriem – 65307748, 26413288.»

Anete Urka,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste 

1. novembrī Preiļu novada
Preiļu pagasta «badelkā» nori-
sinājās pašvaldībai piederošās
teritorijas «badelka» svinīgā no-
došana Aizsardzības ministrijas
valdījumā Nacionālo bruņoto spē -
ku infrastruktūras attīstības va-
jadzībām – Zemessardzes šautu -
ves paplašināšanai.

Simboliskās lentas pārgriešana
tika uzticēta Preiļu novada domes
priekšsēdētājas vietniekam Jurim
Želvim, Zemessardzes 35. kājinieku
bataljona komandierim pulkvež-
leitnantam Kasparam Lindbergam
un Valsts aizsardzības militāro ob-
jektu un iepirkumu centra 5. Re-
ģionālās pārvaldes Ekspluatācijas
inženierim Ivaram Arbidānam (at-
tēlā). Pēc tam sekoja informatīvās
zīmes «Militārais objekts» oficiāla
uzstādīšana un turpinājumā, pasā-
kuma dalībniekiem dziedot Latvijas
valsts himnu, mastā tika pacelts
Latvijas valsts karogs.

Zemessardzes 35. kājinieku ba -
taljona komandieris pulkvežleitnants
Kaspars Lindbergs savā uz runā
uzsvēra šī notikuma nozīmīgumu.
«Objekts zemessardzei bijis lietoša -
nā kopš bataljona dibināšanas
1991. gadā, un beidzot tas ir oficiā li
pārņemts, lai varētu to saukt par
mūsu! Varēsim turpināt iesākto un
attīstīt tālāk. Līdz šīm objektā ir

ieguldīts daudz resursu, lai uz šo-
dienu tas būtu veiksmīgi izmanto-
jams gan kā treniņu vieta, gan kā
poligons», norādīja Lindbergs. 

Tuvojoties Latvijas valsts simt-
gadei un novērtējot veiksmīgo sa-
darbību ar Preiļu novada domi, Ze- 
messardzes 35. kājinieku bataljons
pašvaldībai pasniedza Pateicību
par ilggadēju un veiksmīgu sadar-
bību un sniegto atbalstu bataljona
uzdevumu izpildē.  

Preiļu novada domes priekšsē-
dētājas vietnieks Juris Želvis pa-
sākumā apsveica Zemessardzi ar

vienības izaugsmi un bataljonam
novēlēja spēku un neatlaidību in-
frastruktūras labiekārtošanā, lai
militārais objekts sekmīgi kalpotu
Preiļu un valsts vajadzībām.

Atgādinām, ka 2017. gada 26.
janvāra domes sēdē deputāti, skatot
Aizsardzības ministrijas vēstuli,
pieņēma lēmumu nodot bez atlī-
dzības Aizsardzības ministrijas val-
dījumā Preiļu novada pašvaldībai
piederošo teritoriju Preiļu novada
Preiļu pagasta «Badelka» Zemes-
sardzes 35. bataljona vajadzībām.

Jolanta Upeniece

nbs militāro apmācību nodrošināšanai nodota
pašvaldībai piederošā teritorija 

sāksies pieteikšanās konkursam

««sskkaaiissttāākkaaiiss  
ZZiieemmaassssvvēēttkkuu  
nnooffoorrmmēējjuummss»»

Preiļu novada dome aicina privātmāju īpašniekus, daudzd-
zdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus, valsts iestādes,
pašvaldības iestādes, uzņēmumus, piedalīties skatlogu, ēku
fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursā «Skaistākais
Ziemassvētku noformējums».

Konkursam jāpiesakās līdz 21. decembrim, aizpildot pieteikuma
veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pie-
ņemšanas un informācijas centrā Raiņa bulvārī 24, Preiļos, vai
pagastu pārvaldēs. 

Konkursa «Skaistākais Ziemassvētku noformējums» objektu
izvērtēšana norisināsies līdz 2019. gada 6. janvārim. Konkursa 
uzvarētāju apbalvošana notiks ikgadējā Uzņēmēju pasākumā
2019. gada februārī.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā
www.preili.lv, turpat ir atrodama arī pieteikuma veidlapa. 

Papildus informācija, zvanot Vitai biezaitei, 
tālrunis – 28367578.
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Atklāšanas pasākumā uzrunas
teica VAS «Latvijas valsts ceļi»
valdes priekšsēdētājs Jānis Lange,
SIA «YIT Infra Latvija» tehniskais
direktors Jānis Fedotovs, Preiļu
novada domes priekšēdētāja Ma-
ruta Plivda un Riebiņu novada do-
mes priekšsēdētājs Pēteris Rožin-
skis. Atklājot pārbūvēto ceļa pos-
mu, tika pārgriezta simboliskā len-
ta.

VAS «Latvijas valsts ceļi» val-
des priekšsēdētājs Jānis Lange uz-
runā uzsvēra, ka šis ir Latvijas ga-
rākais reģionālais ceļš, kas savieno
Vidzemi un Latgali. Tas ir arī ērtā-
kais maršruts nokļūšanai no Krās-
lavas līdz Madonai. Pēc remont -
darbiem autoceļš ir ieguvis asfalta
segumu visā garumā. Jānis Lange
pateicās būvniekiem, projektētā-
jiem un būvuzraugiem par paveik-
to darbu. 

Preiļu novada domes priekšsē-
dētāja Maruta Plivda, uzrunājot klāt-
esošos, atzina, ka autoceļa posms
tagad ir ieguvis jaunu kvalitāti.
Tam ir liela nozīme vietējo iedzī-
votāju, apkārtējo novadu iedzīvotāju
ikdienas dzīvē, ceļš ir svarīgs arī
viesiem un tūristiem, kuri apmeklē
Latgali. Izskanēja pateicība būv-
niekiem un visām būvdarbos ie-
saistītajām organizācijām.

Būvnieki pateicās vietējiem ie-
dzīvotājiem par izpratni un pacietību,
jo ceļa būvdarbi pagājušā gada
lietainajā vasarā bija liels pārbau-
dījums ikvienam.

Muzikālo fonu pasākumam no-
drošināja Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas pūtēju orķestra grupa peda-
gogu Oļega Koļesničenko un Jāņa
Livdāna vadībā.

Būvdarbus posmā no Bašķiem
līdz Kastīrei «YIT Infra Latvija»

uzsāka 2017. gada augustā. Projekta
ietvaros pārbūvēts 13 km garais
iepriekš nokalpojušais ceļa posms.
Izbūvēta jauna segas konstrukcija:
ieklātas divas kārtas asfalta, šķembu
un salizturīgā kārta. Veikti apjomīgi
zemes darbi – visā trases garumā
notikusi ievērojama apjoma kūdras
pamatu nomaiņa ar smilti un no-
stiprinātas nogāzes. 

Atjaunoti tilti pār Preiļupi un
Jašu. Posmā ir uzlabota satiksmes
drošība, atjaunota ūdens novades
sistēma un sabiedriskā transporta
pieturvietas. Būvdarbu līgumcena
ir 17,464 miljoni eiro (ar PVN), no
kuriem 85 procentus līdzfinansēja
ERAF.

Valsts reģionālais autoceļš P62
ir garākais reģionālais autoceļš Lat -
vijā, tā kopgarums ir 148,3 km. 

Maija Paegle

atklāts pārbūvētais ceļa Krāslava–Preiļi–madona posms bašķi-Preiļi

No 2. līdz 4. novembrim jau
vienpadsmito reizi Rumānijas
galvaspilsētā bukarestē notika
«Robochallenge» sacensības. Ta -
jās pieda lījās dalībnieki no čet -
riem kontinentiem, parādot savus
izgudrojumus sacensībās. Desmi -
tiem Mega Sumo robotu – nevie-
nās citās Eiropas sacensībās tik
daudz šo visjaudīgāko Sumo ro-
botu nav startējuši.

Pirmo reizi tika pārstāvēta arī
Latvijas un «Robotu Skolas»  ko-

manda. Sacensībās piedalījās Prei-
ļu robotikas kluba dalībnieki Ar-
mands Upenieks un Matīss Buks
kopā ar Aleksandru Tikačovu. Lat-
vijas komandas jaudu un garu
stiprināja arī Aldis Buks, Māris
Bečs un Andis Jargans.

Preiļu robotikas kluba pārstāvji
piedalījās sacensībās ar trīs Mini
Sumo robotiem un vienu Mega
Sumo robotu. Mega Sumo šīs bija
pirmās sacensības. 

Veiksmīgākais bija Mini Sumo

robota «MA» starts, iegūstot 2. vie -
tu. Aleksandra Tikačova būvē tais
Mikro Sumo (5×5×5cm, 100g) ie-
guva 1. vietu savā kategorijā.

Šīs sacensības paliks atmiņā
ar lielisku organizāciju un cilvēkiem,
kurus satikām Bukarestē. Guvām
pieredzi un jaunus kontaktus.

Matīss buks
un Armands Upenieks, 

«Preiļu robotikas 
kluba» un «Robotu skola» 

komandu dalībnieki 

Robotu būvētāji no Preiļiem piedalās «Robochallenge»
sacensībās Rumānijā un izcīna 2. vietu

uz 2018. gada tūrisma
sezonu atskatoties

9. novembrī Daugavpils viesnīcā «Park Hotel Latgola» tikās
tūrisma jomā strādājošie no visas Latgales, lai kopīgi atskatītos uz
šo saulaino un darbīgo tūrisma sezonu, kā arī noslēgumā apbalvotu
labākos.

Pasākumu vadīja latgalietis, portāla «Travelnews.lv» vadītājs Aivars
Mackevičs, kurš, kā izrādījās konferences noslēgumā, šogad arī ieguva
balvu nominācijā «Simpātiju balva – Labākais tūrisma profesionālis
2018» par nesavtīgu darbu Latgales popularizēšanā. Nominācijā «Tū -
risma informācijas centrs 2018» Latgalē balvu šogad saņēma Preiļu
novada TIC. 

Latgales reģiona tūrisma asociācijas «Ezerzeme» vadītāja Līga Kon -
drāte informēja, ka, pateicoties saulainajai vasarai, uzskaitīto viesu
skaits Latgalē kopumā ir pieaudzis un sasniedz apmēram 1,5 miljonus.
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju atvaļinājumu pavadīja savā mītnes
zemē un vairāk apceļoja reģionus, tāpēc iekšzemes tūristi bija galvenais
segments arī Latgalē (80%). Īpaši ir pieaudzis aktīvās atpūtas cienī-
tāju skaits, kā arī nakšņotāju laukos skaits, kas, kā zināms, pagājušajā
gadā bija samazinājies tieši lietaino laikapstākļu dēļ. Latgales kopējā
tūrisma statistika tiek izveidota, apkopojot katra novada Tūrisma
informācijas centra iesniegtos datus, ko, jāatzīst, izdarīt kļūst arvien
grūtāk. Jāpieņem, tātad arvien vēl pastāv īsto datu slēpšana no valsts
ies tādēm.

Apkopojot Preiļu un Riebiņu novada tūrisma statistiku, vērojams
diezgan būtisks pieaugums nakšņošanas sektorā – Preiļu novadā  vis -
maz par 10% un Riebiņu – par vairāk kā 20%, bet, visticamāk, pie -
augums ir vēl lielāks, jo, kā liecina tūristu sniegtā informācija, rezervēt
naktsmītni laukos šovasar bija gandrīz neiespējami. Tas ir saistīts ar
ceļu remontstrādnieku ilgstošo dzīvošanu lielākajā daļā naktsmītņu, un
no uzņēmēju viedokļa tas ir saprotams. Muzejos, ekspozīcijās, kultūr-
vēsturiskos objektos apmeklētāju skaits bija līdzīgs pagājušajam gadam
vai dažos pat samazinājies. 

Arī apskates saimniecībās bijis līdzīgs apmeklētāju skaits, kā
pagājušajā sezonā. Amatnieku darbnīcu statistika liecina, ka pieaugums
ir apmēram 10%, bet tas ir saistīts ar jaunu tūrisma objektu darbības uz-
sākšanu Preiļu novadā. Kā liecina aptaujātie uzņēmēji un Preiļu novada
TIC apmeklētāju statistika, šogad ir samazinājies pieteikto ekskursantu
grupu skaits; parādījās jauni ceļotāji tipi, piemēram, tūristi, kas ceļo
vienatnē, savu dzimto vietu meklētāji (izteikti – poļu tūristi), biežāk tika
satikti ceļotāji ar kemperiem vai velo. Tūrisma informācijas centrā
šogad bija mazāk pieteikto skaitliski lielo ekskursiju, bet vairāk tika ap-
kalpotas ģimenes ar bērniem. Ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc
lab iekārtotiem kemperiem, aktīvās atpūtas trasēm un dabas takām,
kuras būtu piemērotas ģimenēm ar bērniem.

Lai arī aktīvā tūrisma sezona ir noslēgusies, darbs TIC turpinās. Nā-
kamajā sezonā tiek plānots atjaunot tūrisma mājaslapu, tādēļ tiks
plānotas tūrisma uzņēmēju apskates vizītes, lai iepazītos ar jaunumiem
vai izmaiņām klātienē, veidotu fotogrāfiju datubāzi. Tiks turpināts darbs
pie dabas takas Preiļu pagastā izveides, kā arī citu pagastu vērtību apzi-
nāšanas un popularizēšanas.

Kopā ar LRTA «Ezerzeme» un citiem TIC arī nākamgad notiks
dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs un citās tūrismu veicinošās
kopīgās aktivitātēs. Šogad mēs nodrošinājām dalību klātienē Nīderlandes,
Zviedrijas un Rīgas starptautiskajās tūrisma izstādēs, Latvijas dienās
Polijā, uzņēmām vairākas vietējo un ārvalstu tūrisma žurnālistu un tūro-
peratoru grupas, blogerus.

Nākamajā gadā tiks atklāts vismaz viens jauns tūrisma objekts
Preiļos – «Moto & Metal NESTER CUSTOM art gallery», kas jau
pašreiz izraisījis interesi masu mediju un tūrisma organizāciju 
vidū. Aicinām arī citu tūrisma objektu saimniekus iesūtīt aktuālos pie-
dāvājumus un jaunumus, rakstot uz e-pastu: tic@preili.lv vai tikties klā-
tienē.

Pateicamies par augsto novērtējumu Latgales Tūrisma konferencē,
tas ir kopīgs darbs ar mūsu tūrisma uzņēmējiem un LRTA «Ezerzeme»,
kas pārstāv Latgales tūrisma intereses.

Iveta Šņepste
Preiļu novada TIC vadītāja

Šī gada 8. oktobrī Preiļu no-
vada dome noslēdza līgumu ar
Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldi par finansējuma pie-
šķiršanu Preiļu muižas apbūves
galveno vārtu stabu restaurācijai
(no Daugavpils ielas puses), dar -
ba gaitā paredzot restaurācijas
apmācību meistarklašu organi-
zēšanu.

Izvēloties ekonomiski izdevī-
gāko piedāvājumu, darbus uzticēja
veikt vietējam uzņēmumam SIA

«Preiļu celtnieks». Parka vārtu res -
taurācijas darbi ir veiksmīgi uzsākti
un 1. novembrī norisinājās restau-
rācijas apmācības meistarklase, ku -
rā piedalījās Preiļu novada domes
pārstāvji un Rīgas Tūrisma un ra-
došās industrijas tehnikuma Struk-
tūrvienības Preiļi iegūstamās kva-
lifikācijas «Apdares darbu strād-
nieks» izglītojamie. 

SIA «Preiļu celtnieks» komerc -
direktors Egīls Stikāns meistarklasi
iesāka ar viesošanos Preiļu pilī,

kur topošajiem speciālistiem skaid-
roja restaurācijas darbu pamat-
principus un dalījās pieredzē. Ap-
skatot klātienē parka vārtu restau-
rācijas norisi meistaru klātbūtnē
un klausoties stāstījumā par vārtu
atjaunošanas specifiku, uzņēmējs
kopā ar topošajiem apdarniekiem
un domes pārstāvjiem pārrunāja
restaurācijas darba etapus un dar-
biem paredzētās tehnoloģijas, uz-
sverot, ka darba realizācijas kvalitāte
ir atkarīga no meistaru kvalifikācijas
un pieredzes.

Preiļu novada domes attīstības
daļas projektu vadītāja Sanita
Meļko informēja, ka vārtu stabu
mūrēšanas darbi tuvojas noslēgu-
mam, savukārt apmešanas darbi
tiks atstāti uz nākamā gada pavasari,
gaidot atbilstošākus laikapstākļus
veicamajiem darbiem. Pilnajā teh-
niskajā būvprojektā vārtiem pare-
dzētas arī vārtu vērtnes, tāpēc, tur-
pinot vārtu pilnīgu restaurāciju,
pašvaldība nākamajā gadā plāno
lūgt Nacionālajai kultūras manto-
juma pārvaldei kultūras pieminekļu
glābšanas programmā finansējumu
vārtu vērtņu izgatavošanai.   

Jolanta Upeniece

Preiļu pilsētas parkā aizvadīta restaurācijas
apmācības meistarklase

14. novembrī Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīrē svinīgi
tika atklāts autoceļa P62 Krāslava–Preiļi–Madona pārbūvētais
posms bašķi–Preiļi.



4

Preiļu novada VÇSTIS 2018. gada novembris

9. novembrī noslēdzās Valsts prezidenta kance -
lejas rīkotais Valsts prezidenta Ziemassvētku kar -
tītes dizaina konkurss, kurā jau otro gadu mākslas
skolu audzēkņi vecumā no 7 līdz 16 gadiem tika
aici nāti radīt zīmējumu, kas tiks izmantots Valsts
prezidenta Ziemassvētku kartītes dizainā. 

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un darbu vēr-
tēšanas komisijas vērtējumā par konkursa uzvarētāju
atzīts darbs «Ziemassvētki Latvijā», kuru gleznojusi
Preiļu Mūzikas un mākslas  skolas audzēkne Viktorija
Jakovļeva. 

Viktorija stāsta, ka viņai zīmēt patīk jau kopš bēr -
nības un konkursos piedalīties ir īpašs izaicinājums,
kam iedvesmu dod arī pedagogs Kazimirs Anspaks
(fotogrāfijā kopā ar Viktoriju un prēmēto darbu). 

Darbu vērtēšanas komisijas atzinību saņēma seši
darbi: par oriģinalitāti – Ropažu Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņa Valta Porieša «Ziemas rīts», kā arī
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa Eināra
Juhņeviča «Ziemassvētku brīnumu gaidot», Dagdas
Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Kitijas Jermo-
lajevas «Ziemassvētku rota», Kalētu Mūzikas un
mākslas skolas audzēknes Anetes Porcikas  «Ziemas-
svētkus gaidot!» un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
audzēknes Solvitas Ragaušas «Jautrās ķekatas».

Edgars Znutiņš,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Viktorija Jakovļevas
darbs labākais Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā

11. novembrī Preiļos patriotiskā gaisotnē tika
godināta Lāčplēša diena. Plkst. 18.00 iedzīvotāji
pulcējās Preiļu Romas katoļu baznīcā aizlūgumā
«Dvēseļu mieram». Pēc aizlūguma sekoja piemiņas
brīdis Latvijas brīvības cīnītājiem. 

Savu uzrunu iedzīvotajiem teica Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Zemessardzes
35. nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvež-
leitnants Kaspars Lindbergs. Maruta Plivda savā uz -
runā atgādināja: «Mēs visi veidojam Latvijas šodienu
un tās nākotni, un mūsu uzdevums – kļūt drosmīgiem
un pārliecinātiem par mūsu valsti, par ikviena vietu
lielajā ģimenē Latvijā. Mīlēsim savu zemi, rūpēsimies
par sevi, savām ģimenēm un gādāsim par līdzcilvēku
labklājību! Iesēsim katrs tik daudz labā, cik ir mūsu
katra spēkos!» Preiļu novada vīru vokālā ansambļa
izpildījumā skanēja patriotiskās dziesmas.  

Īsi pēc tam klātesošie devās lāpu gājienā no baz -
nīcas līdz Kultūras namam, kur lāpas un svecītes tika

noliktas īpaši sagatavotās vietās, veidojot latviešu rakstu
zīmes. Kultūras nama izstāžu zālē varēja aplūkot iz -
stā di «Mana Latvija» – Jāzepa Pīgožņa balvas Lat -
vijas ainavu glezniecībā laureātu R. Muža, S. Linar -
tes, A. Kļaviņa un J. Plivdas gleznas. 

Plkst. 19.00 laukumā pretī kultūras namam turpi -
nājās sarunas par «Lāčplēšiem», laiku, atmiņām un
nākotni. Savus novēlējumus Preiļiem un visai Latvijai
teica 13. Saei mas deputāts Aldis Adamovičs un Prei -
ļu 1. pamatsko las direktore Nora Šņepste. Aldis Ada-
movičs uzsvēra, cik svarīga ir katra Latvijas ģimene,
cik liela tās vērtība un novēlēja visiem labklājību. 
Savukārt Nora Šņepste savā novēlējumā aicināja
ikvienu vēlēties «Neko mazāk kā – Latviju». 

Svētku vakara noslēgumā klātesošie varēja baudīt
un dziedāt kopā ar Antru, Māri un Daini Skuteļiem
latviešu skaistākās un patriotiskākās dziesmas.

Informāciju sagatavoja Agnese beča,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību praktikante

Lāčplēša dienas pasākums Preiļos

Atzīmējot iestādes izveidošanas piecpadsmitgadi, Labklājības
pārvalde jau šī gada maijā aicināja Preiļu novada bērnus un
jauniešus piedalīties iestādes Logo konkursā, zīmējumos attēlojot
savu redzējumu par pārvaldes būtību, sniedzot palīdzību ģimenēm
ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem. Ar konkursa palīdzību
vēlējāmies aktualizēt un popularizēt sociālo darbu kā nozīmīgu ie-
guldījumu sabiedriskā taisnīguma attīstībā. 

Oktobrī noslēdzās darbu pieņemšana, un 8. novembrī Preiļu novada
Mūzikas un mākslas skolā sanāca darba grupa, lai noteiktu uzvarētāju.
Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, Dienas aprūpes centra
vadītāja Liene Gžibovska, Preiļu novada Jauniešu centra «Četri» va dī -
tāja Santa Ancāne-Novikova, Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja, mācību priekšmeta «Zīmē -
šana» skolotāja Marianna Abricka un Preiļu novada Mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību priekšmeta
«Kom pozīcija» skolotāja Veronika Smane iepazinās ar piecu bērnu –
Ričarda Kižlo, Martas Rečas, Rimanta Zariņa, Beātes Beatrises Čoda -
res un Kristera Šņepsta iesniegtajiem darbiem, analizēja to atbilstību
vairākiem kritērijiem. Tika vērtēta logo vizuālā pievilcība un uztvera -
mība, atbilstība un sasaiste ar Labklājības pārvaldes būtību, logo vizuā -
lais noformējums un krāsu salikums, kā arī tā pielietojamība. 

Par Logo konkursa uzvarētāja darbu, kurš darba grupu pozitīvi pār -
steidza ar atainotās domas dziļumu un vienkāršību, vienbalsīgi tika
noteikts Preiļu 1. pamatskolas 5. klases skolēna Kristera Šņepsta zīmē -
jums. Pēc Kristera teiktā, viņš centies atainot sociālo jomu tādejādi, ka
dažādo problēmu kalna galā augstākstāvošais cilvēks, kas iemieso sevī
Labklājības pārvaldi, palīdzībā sniedz roku zemākstāvošajiem, lai
kopīgi nonāktu saules apspīdētā virsotnē.

Papildu darba grupas izvēlētajiem darbiem Labklājības pārvaldes
Facebook profila apmeklētāji varēja noteikt sev tīkamāko darbu, balso -
jot par to. Arī šajā gadījumā lielākās simpātijas bija tieši Kristera darbam.

Visi darbu autori tika sumināti 15. novembrī Dienas aprūpes centra
organizētajā valsts svētku pasākumā «Sveicam Tevi, Tēvzeme!». Lab -
klājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, sveicot uzvarētāju, patei-
cās par tā devumu iestādes atpazīstamības veicināšanā. Tuvākajā laikā
jau n iegūto logo iestāde sāks izmantot.

Kristera Šņepsta mākslinieciskās dotības ir tikušas novērtētas vai -
rāk kārt jau iepriekš. Zēns ir Starptautiskā bērnu mākslas konkursa
«Lidice» Latvijas kārtas laureāts 2016., 2017. un 2018. gadā, ieguvis 
1. vietu Aizsardzības ministrijas izsludinātajā zīmēšanas un eseju kon -
kursā «Zemessardzei 25». Šogad Kristers ieguvis atzinību Raiņa mu -
zeja «Jasmuiža» izsludinātajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
darbu konkursā «Mana Latvija Raiņa dzejā», zēns ir guvis panākumus
arī citos konkursos.

Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks 

administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Kristers Šņepsts – Preiļu novada
Labklājības pārvaldes logo autors

Preiļu Galvenajā bibliotēkā turpinās digitālo
aktivitāšu ģimeņu centra izveide, un palielināsies
pieejamo izglītības aktivitāšu klāsts – apmeklētājiem
būs pieejami seši Lego Mindstorms roboti.

Oktobra beigās un novembra sākumā Preiļu Gal-
venās bibliotēkas bibliotekāres piedalās  Lego Mind-
storms mentoru apmācības kursos, kur mācās
konstruēt un programmēt Lego robotus, lai vēlāk
dalītos savās zināšanās ar bibliotēkas apmeklētājiem.
Kursi piecu dienu garumā norisinās projekta partner-
bibliotēkā Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī. 

Jau vēstīts, ka Preiļu Galvenā bibliotēka ir iesais-
tījusies pārrobežu sadarbības projektā «Digitālo ak-
tivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes

un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dien-
vidlatgalē» (Network-Digi-Hubs) un iekārto ģimeņu
digitālo centru, kur dažādu paaudžu interesentiem
būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku
ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotā vidē.

Ģimeņu centru tīkls  jeb DigiHubs  tiek veidots
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. LLI-089
«Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide,
dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austru-
maukštaitijā un Dienvidlatgalē» (Network-DigiHubs
nr.LLI -089) ietvaros. Projekts  tiek īstenots Preiļu,
Daugavpils, Utenas un Zarasu publiskajās bibliotē-
kās. Kopējais projekta budžets – EUR 389 073,60,
no tā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinan-
sējums – EUR 328 162,54.

Ilona Skorodihina
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

Preiļu Galvenajā bibliotēkā būs pieejami
Lego Mindstorms roboti

Latvijas simtgades pasākums
Labklājības pārvaldē

15. novembrī  patriotisks pasākums «Sveicam Tevi, Tēvzeme!»
norisinājās Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā. «Lat -
vijas valsts simtgadei veltītais sarīkojums izvērtās sirsnīgs, pa-
triotisks, muzikāls, iedvesmojošs un cerību pilns», tā informēja
Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska.  

Kopīgi dziedātā Latvijas valsts himna sākumā, Preiļu himna nos -
lēgumā, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas
Irēnas Timošenko un Labklājības pārvaldes direktora Laura Pastara
uzrunas radīja īpašu svētku noskaņu un lepnumu par mūsu valsti.

Labklājības pārvaldes direktora vietniece administratīvi saim-
nieciskajos jautājumos Anita Gāga pasniedza pateicības bērniem,
kuri pavasarī piedalījās Labklājības pārvaldes izsludinātajā logo
konkursā. Galveno balvu saņēma konkursa dalībnieks Kristers
Šņepsts. 

Iesaistot sarīkojuma apmeklētājus, Dienas aprūpes centra aprū -
pē tāja Iveta Amosova dalījās zināšanās par spēka zīmēm. Baudot tē -
ju un cienājoties ar Dienas aprūpes centra aprūpētājas Imeldas
Kriškānes gardajām kūkām un katra līdzi paņemto cienastu, visus
sil dīja folkloras kopas «Dzeipureņš» (Aigara Krekela vadībā) mu -
zikālais pavadījums, trāpīgās melodijas un atraktīvās tautiskās dejas.

Maija Paegle
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Apstiprināti 
Preiļu novada domes 

sēdē Nr. 9 p. 41. 2018.gada 30.augustā

Preiļu novada domes 30.08.2018. saistošie noteikumi Nr. 2018/10
Par grozījumiem 2010.gada 1.jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 2010/10 «Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi»

Izdoti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 16.punktu

un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2010.gada 1. jūnija saistošo noteikumu
Nr. 2010/10 «Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi» 22.punktā, izsakot to sekojoši:

22. ģimenes kapavieta tiek ierādīta uz attiecīga mirušā radinieka pieprasījuma pamata
līdz ar pirmo apbedījumu. Ģimenes kapavietu nevar izveidot lielāku par  6 (sešām) kapa-
vietām.

2. Izdarīt grozījumus saistošo noteikumu 31. punktā, papildinot to ar 5. un 6. sadaļu un
izsakot to sekojošā redakcijā:

Novada domes priekšsēdētāja M. Plivda

Preiļu novada domes 30.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 2018/10
Par grozījumiem 2010. gada 1. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 2010/10 «Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi»

PasKaIDRojuma RaKsTs

SAIS TO ÐIE NO TEI KU MI

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmoguŠis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Novada domes priekšsēdētāja M. Plivda

12. novembrī bijām gaidīti
viesi Anspoku ģimenes mājās
Preiļos, kur domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda un Labklājības
pārvaldes vadītājs Lauris Pastars
īpašajā jubilejā – Dimanta kā-
zās – sveica Veroniku un Stanis-
lavu Anspokus.

Tieši pirms dažām dienām savu
kopdzīves jubileju abi bija atzīmē-
juši bērnu un mazbērnu lokā, un
arī mūsu apciemojuma reizē jubi-
lāriem bija patīkami pakavēties at-
miņās par silto rudens kāzu dienu
1958. gada 7. novembrī, kad Preiļu
pilsētas dzimtsarakstu nodaļā tika
reģistrēta laulība, bet garīgo svētī -
bu jaunā ģimene saņēma Preiļu Ro-
mas katoļu baznīcā. Laiks bija silts,
ziema vēl nebija pieteikusi sevi
tāpat kā šogad novembra sākumā.
Sacīt viens otram ‘jā’ vārdu abi de -
vās smagajā automašīnā, bija daudz
viesu, un kāzu lustes turpinājās pēc
senču tradīcijām – gan līgavas, gan
līgavaiņa mājās.  

Jaunieši viens otrā bija ieskatī-
jušies, trīs gadus strādājot vienā uz -
ņēmumā, vēl vairāk abus satuvinā -
ja deju vakari, kino apmeklējumi un,
protams, uzplaukusī mīlestība. 

Pēc kāzām dzīve Veroniku un
Stanislavu īpaši nelutināja, jo pa -
matā visam bija apzinīgs, bieži ne
viegls darbs, tomēr rūdījums un iz -
turība bija iegūta, dzīvojot laukos.
Pēdējos 20 darba gadus Veronika
aizvadīja Preiļu slimnīcas bērnu
nodaļā, Stanislavs ilgu laiku strādā -
jis Ļeņina kolhozā – kokzāģētavā
un celtniecībā.  

1964. gadā ģimene uzcēla māju
Preiļu pilsētā, kur dzīvo un priecājas
par savām atvasītēm arī šobrīd. Iz-
audzinātas divas krietnas meitas –
Rita un Līga, abu sirdīs prieks par
četrām mazmeitām un divām maz-
mazmeitām.

Anspoku ģimene tā arī vadīja
savu kopdzīvi – strādāja, rūpējās
par bērniem, draudzīgi un saproto -
ši baudīja kopā būšanu. Veronika
atzīst, ka skandālu nav bijis, abiem
kopā vienmēr ir labi. To apliecināja
arī meita Līga, jo abas ar māsu pat
neesot jutušas, ka vecāki kādu rei -
zi bija sastrīdējušies.  

Meitas žēlo tēvu un mammu,
un kā gan citādi, ja šāda attieksme
ir bijusi pret bērniem arī vecākiem.
Tik daudzas skaistas lietas ir da rī -
tas kopā – ogošana vasarās, gājieni
uz mežu pēc svētku eglītes ziemās,
kartupeļu talkas rudeņos, siena lai -

ki un darbs dārzā. Lielu atbalstu no
vecvecākiem saņēmušas arī maz-
meitas.  

Agrāk ģimenei bija iekopta sa-
imniecība arī ārpus pilsētas – dārzs,
lopiņi. Tagad Stanislavs kopā ar
Līgu pavasaros saplāno dārza dar-
bus, pie mājas siltumnīcā izaudzē
gurķus un tomātus. Veronika šobrīd,
kad vairāk jāpiedomā par veselību,
ada un tamborē siltas lietas gan
bērniem, gan mazmeitām. Meitām
ar cimdiem un zeķēm bija pielocīti
pūri, kad precējās, tagad visiem
svētkos tiek darinātas jaukas dāva-
niņas.  

Skaistas atmiņas caurvij Veroni -
kas un Stanislava kopdzīvi un lai -
ku, kas tiek vadīts mīlestībā. No-
vēlam jubilāriem arī turpmāk stipru
veselību un gara spēku  kopīgā gā-
jumā līdz Saules kāzu jubilejai!

Maija Paegle  

Dimanta kāzu jubileja 
Veronikai un stanislavam anspokiem

g

Līdz 9. decembrim Preiļu Galvenajā bibliotēkā
apskatāmas Rakstniecības 

un mūzikas muzeja ceļojošās izstādes
Izstāde «Zeme un  mīlestība» ir savdabīgs latviešu klasis -

kās literatūras konspekts vienā atslēgā: zeme un mīlestība kā
mūsu literatūras stūrakmeņi.

Ilustrēts ar autoru portretu, rokrakstu, literāro darbu iestu -
dējumu un kinoversiju, kā arī laikmeta liecību vizuālo materiālu,
ceļojums izstādē notiek vēstures un matemātikas, latviešu lite -
ratūras, latviešu valodas, psiholoģijas un filozofijas koordinātās,
veidojot starpdisciplināru, izglītojošu un domāšanu rosinošu
ma teriālu mūsdienīgam skolēnam un viņa skolotājam.

Izstāde «Sadzejotā valsts» skatītājus iepazīstina ar būtis -
kākajiem motīviem Latvijas nacionālajā literatūrā.

Izstāde skatāma kā lapas kādā sociālajā tīklā, kurā dažādu
laikmetu rakstnieki un mūziķi veido ierakstus un notikumus,
raksta komentārus, pievienojas interešu grupām un apmeklē pa-
sākumus. Profila informācijā tiek nosauktas un raksturotas
tēmas, kas interesējušas Raini, Kārli Skalbi, Māri Čaklo, Lūciju
Garūtu, Jāzepu Vītolu, Āriju Elksni, Imantu Kalniņu u.c.;
klasiķu diskusijai pievienojas arī mūsdienu autori Anna Auziņa,
Toms Treibergs, Iveta Ratinīka.

Izstādē izmantots bagātīgs muzeja krājuma rokrakstu, doku-
mentu, fotogrāfiju un citu materiālu klāsts.

v  v  v

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā 
skatāma starptautiskā bērnu mākslas konkursa

radošo darbu izstāde
Līdz 16. decembrim Preiļu Mūzikas un mākslas skolas

mākslas nodaļas izstāžu zālē starptautiskā Bērnu mākslas
konkursa «Daudz baltu dieniņu» radošo darbu izstāde. 

Darbus var apskatīt no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, iepriekš
saskaņojot, tālr. 29610964.

v  v  v

Vēsturiskās ekspozīcijas
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas ekspozīciju zālē, Raiņa

bulvārī 28, līdz 24. decembrim aplūkojama ekspozīcija «Muzeja
stāsti Latvijai» un «Mana vectēva dzīve vecajā līdumā».
Atvērta: otrdienās – piektdienās plkst. 11.00 – 18.00, sestdienās
plkst. 10.00 – 16.00. 

v  v  v

Izstāde «Mana Latvija»
Līdz 22. decembrim Preiļu Kultūras nama izstāžu zālē var

aplūkot izstādi «Mana Latvija» – Jāzepa Pīgožņa balvas
Latvijas ainavu glezniecībā laureātu R. Muža, S. Linartes, 
A. Kļaviņa un J. Plivdas gleznas. 

Preiļu Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 
līdz 29. decembrim apskatāma daiļamata meistares Albīnas Ancānes

rokdarbu izstāde «Latvju rakstiem apvīts mūžs». 
Esiet laipni aicināti iepazīties ar izstādi!

Jubilāri kopā ar meitām – Ritu un Līgu
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noVaDa IZGLĪTĪbas IesTĀDĒs

Katru rudeni kādā no Eiropas valstīm pulcējas simtiem eTwi -
nning skolu sadarbības projektu īstenotāju, tiek apbalvoti labākie
Eiropas projekti, kā arī notiek diskusijas par nozīmīgām izglītības
aktualitātēm. Šogad Eiropas konference norisinājās Varšavā, un tās
galvenā tēma bija «Kultūras mantojums». Vairāk nekā 600 peda -
gogu no Eiropas valstīm diskutēja par kultūras mantojuma sagla -
bāšanu un tā lomu izglītības procesā un eTwinning projektos. Kon-
ferences svinīgajā daļā tika apbalvoti labākie starptautiskie projekti
dažādās kategorijās, vienā no nominācijām apbalvojumu saņēma
arī skolotāja no Latvijas.

Mūsu valsti konferencē pārstāvēja konkursa «Nacionālā eTwinning
balva 2018» finālisti, eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komanda,
Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāvis. Starp dalībniekiem bija un
par redzēto iespaidos dalījās Preiļu 1. pamatskolas skolotāja Laila Vi -
bor nā, kurai dalība konferencē bija balva par veiksmīgi realizētu nacio -
nālo eTwinning projektu fizikā «Kustība».

Trīs dienu garumā no 25. oktobra līdz 27. oktobrim notika dažādas
radošās darbnīcas, norisinājās sarunas ar veiksmīgu projektu īstenotājiem,
izglītības jomas profesionāļiem un ekspertiem. 

Apmeklējot darbnīcas, bija iespēja uzklausīt idejas skolu partnerību
veidošanā, izmantojot eTwinning platformu, iepazīties ar izglītības
resursiem no dažādiem kultūras mantojumiem un STEM krātuvēm, pie-
mēram, Scientix un Europeana, tika parādīti IT rīki, kurus var izmantot
mācot gan mūziku, gan fiziku.

Jau trešo gadu konkurss «Vents-
pils IT challenge» 1.–12. klašu sko-
lēnus no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas aicināja sacensties un
pierādīt savas prasmes radošā 
teh noloģiju pielietošanā. 

Konkurss norisinājās divās kār-
tās, un veiksmīgākās komandas ti -
ka aicinātas uz lielo finālu no 7.
līdz 9. novembrim Ventspilī. Liels
bija mūsu prieks, ka arī Preiļu 1. pa-
matskolas 9.a klases komanda, ku -
ras sastāvā darbojās Dinārs Kem-
zāns, Aivita Sunepa un Evelīna
Šmeikste, arī iekļuva finālā.

Dinārs Ķemzāns dalījās iespai -
dos un atzina, ka pasākums bija ļo ti
interesants. Ja būs iespēja, jaunietis
konkursā piedalīsies arī nākamgad.
Spilgti iespaidi palikuši no iepazī-
šanās vakara, uzdevumu pildīša-

nas, apbalvošanas ceremonijas un
atpū tas pasākuma, interesanta bijusi
arī ekskursija, kuras laikā ir iepazīts
interaktīvais Kurzemes zinātnes un
tehnoloģiju muzejs, Livonijas orde -

ņa pils, mašīnbūves rūpnīca un
Vents pils tehnikums. Tālajā braucie -
nā uz Ventspili skolēnus pavadīja
un līdzi juta fizikas skolotāja Laila
Vibornā.

Preiļu 1. pamatskolas skolēni konkursa
«Ventspils IT challenge» finālā

Pastāv tāds teiciens – visu zināt nav pats galvenais šajā dzīvē, sva -
 rīgāk ir zināt, kur meklēt atbildes. Tieši tādēļ Pelēču pamatskola ir
iesaistījusies Erasmus+ projektā «Iekļaujošā izglītība – nākotnes iz-
glītības pamats», kura gaitā ir paredzētas dažāda veida aktivitātes,
lai meklētu atbildes uz jautājumu, kā pilnvērtīgāk iekļaut mācību
procesā visus skolēnus, it īpaši ar mācību traucējumiem. 

Lai šo mērķi īstenotu, apmainītos ar profesionālo pieredzi, kā arī  lai
gūtu jaunas un vērtīgas zināšanas, pirmā profesionālās pilnveides ak ti -
vi tāte saistībā ar skolēnu mācību traucējumiem bija septembrī un tika
īs tenota Itālijā. Otrā aktivitāte norisinājās no 4. novembra līdz 10. no -
vembrim Spānijā, kurā piedalījās Pelēču pamatskolas skolotāja Jolanta
Macenko. 

Profesionālās pilnveides kursu pamattēma bija IKT rīku iekļaušana
un pielāgošana skolēnu vajadzībām mācību procesā. Kursus organizēja
un vadīja savas jomas speciālisti un profesionāļi. Mācības notika Spā ni -
jai piederošajā Tenerifes salā. Notika ne tikai aktīva sadarbošanās ar pro -
fesionāliem pasniedzējiem, bet arī tika atrastas vērtīgas idejas īstenošanai
nākotnē. Pieredzes apmaiņas laikā bija organizētas ekskursijas, iepazītas
vēsturiski nozīmīgākās pilsētas un kultūrvēsturiskie pieminekļi.

Uzskatu, ka, pateicoties Erasmus+ programmas atbalstam, skolotājiem
ir dota neatsverama un ļoti nozīmīga iespēja paaugstināt savas profesio-
nalitātes līmeni, izaicināt sevi, izkāpjot no ierastās komforta zonas un
vēloties mācīties, sasniegt un redzēt vairāk, nekā to ļauj ikdienas darbs
skolā. Piedaloties šādā veida aktivitātēs mēs kļūstam par iedvesmu ne
tikai paši sev, bet arī citiem kolēģiem, jo pašpilnveides iespējas ir jā -
izmanto, lai skolotājs kļūtu par prestižas profesijas pārstāvi, no kura ie-
dvesmotos skolēni, kolēģi un vietējā sabiedrība. Projekta aktivitātes
finansē Eiropas Savienība.

Jolanta Macenko, projekta koordinatore 

Projektam «Sporto visa klase»
šī ir jau piektā sezona. 2018./2019.
mācību gadā programmā tika
aicinātas pieteikties ne tikai 3. kla-
ses, bet arī 2. klases no visas Lat-
vijas. Šogad projektā 2. klašu gru -
pā iesaistās jauni dalībnieki no
63 klasēm, bet 3. klašu grupā da-
lībnieki no 72 klasēm. 4. klašu gru-
pā dalību turpinās 105 klases.

Preiļu 1. pamatskolas 2.b, 2.c
un 3.c klases šo projektu uzsāk ti-
kai šogad, bet 4.c klase sportot 5
reizes nedēļā turpina jau otro mā-
cību gadu. 31. oktobrī visas četras
Preiļu 1. pamatskolas klases devās
uz Rīgu, lai piedalītos atklāšanas
pasākumā «Arēna Rīga».

Mūsu bērni bija patiesi pār-
steig ti par arēnas plašumu un lielo
dalībnieku skaitu – 7560  skolēni no
336 klasēm, kas pārstāv 131 skolu
no 70 pašvaldībām. Pasākumu ar
savu klātbūtni pagodināja Valsts
prezidents Raimonds Vējonis. Da-
lībniekus uzrunāja LOK ģenerāl-
sekretārs A. Vrubļevskis. 

Projekta «Sporto visa klase»
idejas autors Žoržs Tikmers savā
uzrunā uzsvē ra, ka šī programma
šajos četros gados ir pierādījusi, ka
5 sporta stun das nedēļā nepalieli-
na bērnu slodzi, bet uzlabo bērnu
ve selību, pilnvei do viņu spējas strā -
dāt komandā un veikt ikdienas uz-
devumus.

Pasākuma gaitā jaunie projekta
dalībnieki saņēma karogu, piedalī -
jās dažādās izklaidēs, vēroja ekstrē -
mā sporta, karatē un ielu vingrotāju
paraugdemonstrējumus, dažādu
mākslinieku sniegumu, daļai sko -
lēnu bija iespēja vērot basketbola
kluba «VEF Rīga» spēli VTB Vie-
notajā līgā pret Igaunijas klubu
«Kalev/Cramo».

Visu četru klašu audzēkņu ‘pal-
dies’ Preiļu 1. pamatskolas direkto -
rei Norai Šņepstei un Preiļu nova -
da domei par atsaucību un finansiā -
lo atbalstu sporta ekipējuma iegā -
dei un transporta nodrošināšanai.

Sandra Mauriņa, 
2.b klases audzinātāja

Preiļu 1. pamatskolas sko-
lotājas Laila Vibornā, Ilze broka
un Lolita Adamoviča projekta
ietvaros no 28. oktobra līdz 2. no-
vembrim viesojās Dānijas pilsētas
Varde Sct. Jacobi Skole skolā. Pro-
jektā piedalījās skolas no Islandes,
Norvēģijas, Lietuvas, Dānijas un
Latvijas. Galvenais mērķis – pa-
nākt bērnu ieinteresētību apkār -
tējā vidē caur dažādiem izzinošiem,
interesantiem eksperimentiem.  

Iepazināmies ar Dānijas izglī-
tības sistēmu Sct. Jacobi Skole sko -
lā, vērojām un iesaistījāmies dabas
zinību  stundās, prezentējām savus
eksperimentus 2. klases skolēniem
un projekta dalībniekiem. Intere -
santi tas, ka izglītības iestādē regu -
lāri notika āra integrētās nodarbī -
bas dažādos mācību priekšmetos,
pārsteidza skolēnu cieņa un attiek-
sme pret darbu. Brauciena laikā
bi ja iespēja apmeklēt LEGOHUO-
SE Billundā, kur skolēniem no-

tiek prak tiskas nodarbības.
Priecājāmies par atsaucīgiem

projekta partneriem, jauko atmos-
fēru, atvērtiem skolēniem un dāņu
kolēģu viesmīlību. Nākamā projekta
vizīte paredzēta Norvēģijā.

Preiļu 1. pamatskolas 3.c un 4.c
klases skolēni piedalījās logo iz-

strādē, tagad no katras valsts ir iz -
vēlēts labākais logo, par kuru no tiek
balsošana. Skolēni veica arī dažā -
dus eksperimentus, viss darbs tiek
atspoguļots E-Twinning vidē.

Laila Vibornā, Ilze broka,
Lolita Adamoviča,
projekta dalībnieces

Preiļu 1. pamatskolas skolēni projektā «sporto visa klase»

Preiļu 1. pamatskola noRDPLus PRojeKTĀ
«Wonders in the country of science»

eTwinning konference Varšavā

Pelēču pamatskolas dalība
erasmus+projekta mobilitātē
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No 22. oktobra Murjāņu sporta ģimnāzijā
notika U-15 grupas meiteņu izlases (2004.-2005.
dz. g.) mācību treniņu nometne, kurā piedalījās arī
Preiļu novada bJSS audzēkne Zaiga Kalvāne.

26. oktobrī meiteņu izlase trenera Ilmāra Pūliņa
vadībā devās uz Pērnavu, kur notika Baltijas kauss
2018. piektdien, 26. oktobrī, meitenes piekāpās Igauni -

jas izlasei 3:1, sestdien – Somijai 3:0 un svētdien zau-
dēja Lietuvai 3:1. Meitenēm tas bija pirmais lie lais pār-
baudījums, jo visas kopā bija sanākušas tikai pirmdien.

Ar visu informāciju var iepazīties mājaslapās
www.volejbols.lv vai www.volley.ee

Inta Rumaka,
Preiļu novada BJSS volejbola trenere 

sPoRTs

ceram uz intrigu volejbola 
laukumos

Pēdējos gados jau par tradīciju kļuvis novembra beigās vai
decembra sākumā noskaidrot spēcīgākās komandas volejbolā Preiļu
novadā. Gan turnīrs kaimiņu novadā, gan ziemas čempionāts volejbolā
lika veikt mazas korekcijas, lai turnīra datumi neciestu lielas izmaiņas. 

Volejbola draugi tiek gaidīti 9. decembrī – gan iepriekšējā gadā star-
tējošie, gan tie, kuriem pietrūka iespēju vai laika komandas nokomplek-
tēšanai. Ceram uz spraigām cīņām volejbola laukumos un to, ka turnīrs
visiem sniegs pozitīvas emocijas. Ar nolikumu var iepazīties
www.preili.lv.

Leonīds Valdonis,
sporta pasākumu organizators

Vieglatlētus decembra sākumā
gaidām Preiļos

Jau daudzu gadu garumā decembrī Preiļu 2. vidusskolas manēžā uz
tradicionālo Preiļu novada atklāto ziemas čempionātu pulcējas ne tikai
Latgales reģiona vieglatlētikas draugi, bet tālo ceļu mērot pamanās arī
attālāki ciemiņi. 

Arī šogad – 8. decembrī – priecāsimies redzēt Jūs Preiļos, lai pār bau -
 dītu savu gatavošanos jaunajai ziemas sezonai un novērtētu konkurentu
iespēto. Gaidīti arī visi aktīvie Preiļu novada BJSS vieglatlēti, kā arī tie,
kuriem vieglatlētika ir hobija līmenī vai arī ar vieglatlētikas manēžu
saistās jaunības dienās aizvadītie treniņu mirkļi. 

Nolikums skatāms www.preili.lv.
Leonīds Valdonis

Preiļu novada bjss audzēknes Zaigas Kalvānes
pirmie starti Latvijas izlasē volejbolā

VuGD aicina ikdienā neaizmirst
par ugunsdrošību

Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, lai cilvēks zaudētu dzī -
vību – pēdējā laikā nelie lās, bet traģiskās ugunsnelaimēs dzīvību
zaudējuši vairāki cilvēki! Valsts ugunsdzēsības un glāb šanas
dienesta (VUGD) pieredze liecina, ka daļu no tra ģiskajām uguns-
nelaimēm varēja iepriekš novērst, ja vien tiktu savlaicīgi ievē -
rotas ugunsdrošības prasības.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka šogad kopumā ugunsgrēkos
dzīvību zaudējuši 59 cilvēki, bet no oktobra sākuma ugunsgrēkos
gāja bojā 11 cil vē ki. Vairumā gadījumu ugunsnelaimes saistāms tieši
ar cilvēku neapdomību, piemēram, neuzmanīgu smē ķēšanu telpās, ne-
uzmanīgu sveču dedzināšanu, bo jā tu apkures ierīču lietošanu vai
degt spējīgus priekšmetu novietošanas pie krāsns. 

Lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu, nav nepieciešami
lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan at bildība un zināšanas,
ikdienā ievē rojot ugunsdrošības prasības. Tāpēc VUGD aicina
parūpēties par se vi un saviem līdzcilvēkiem, ievērojot šādus dro -
šības padomus:

• iztīriet dūmvadus un pārbaudiet apkures ierīču stāvokli,
• pie apkures ierīcēm nenovietojiet viegli degtspējīgus priekšme-

tus un atcerieties aiztaisīt ciet krāsns durtiņas,
• gatavojot ēdienu, neatstājiet to bez uzraudzības,
• nelietojiet bojātas elektroierīces,
• nesmēķējiet telpās un īpaši gultās, jo tas ir bīstami un apdraud

ne tikai jūsu, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvību,
• uzstādiet mājoklī dūmu detektoru, kas laikus brīdinātu par

izcēlušos ugunsgrēku. 

VUGD atgādina – ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits ap -
drau  dē jums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, ne-
kavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu
numuru 112!

Plašākai informācijai: Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

(tālrl. 27098250, prese@vugd.gov.lv)

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 5. decembrim
pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo
darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai»
pasākumā «Apmācība pie darba devēja». Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mē -
nešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā
profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos
un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma «Apmācība pie darba devēja» īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās per so -
nas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības
iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz
līdz šī gada 5.decembrim. 

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus
mē nešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam
vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

Kā darba devēji var pieteikties?
1. solis. Jāaizpilda pieteikuma formu, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2. solis. Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas

teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.
NVA filiāle līdz šī gada 5. decembrim pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo no-

darbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums
apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle
informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai
apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumu «Apmācība pie
darba devēja», tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā «Darba devē-
jiem».

Ievads argumentācijas 
un kritiskās domāšanas pamatprincipos

Sarunu skolas «LAMPA» nodarbība Preiļos
Nodarbībā kopīgi apskatīsim, kā būvēt spēcīgi pamatotu argumentu, ko nozīmē kritiskā

domāšana, kā darbojas zinātniskā metode un kā šos rīkus izmantot argumentu veidošanā un
lēmumu pieņemšanā. Uzzināsiet arī, kādi ir pierādījumi, ar kuru palīdzību tiek pamatoti ap -
galvojumi, un kādas ir biežāk izplatītās loģikas kļūdas, kuras iezogas cilvēku argumentos.

Nodarbībā iegūsiet praktiskas, dzīvē pielietojamas prasmes.
Nodarbību vadīs Rasmuss Filips Geks, Latvijas Debašu asociācijas «QUO tu domā?» valdes loceklis,

ieguvis bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā, specializējoties ekonomikas un finanšu jomā,
Rasmuss šobrīd ir domnīcas PROVIDUS pētnieks. Universitātes laikā uzrādījis labus rezultātus starp -
tautiskos debašu turnīros, uzvarot Latvijas lielāko augstskolu rīkotos debašu turnīrus, kā arī iekļūstot
Oksfordas Universitātes debašu turnīra finālā un Kembridžas Universitātes debašu turnīra pusfinālā. Šobrīd
Rasmuss darbojas kā augstskolu debašu turnīru tiesnesis, kā arī aktīvi vada argumentācijas un kritiskās
domāšanas darbnīcas.

Nodarbība tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Valsts kultūrkapitāla fondu,
Preiļu Brīvo skolu un Biedrību Preiļi izglītotai Latvijai.

Ieeja ir brīva, uzrādot bezmaksas biļeti drukātā veidā vai viedtālrunī: https://bit.ly/2SiZtcW 

Norises vieta: Preiļu Brīvā skola, Aglonas iela 22, Preiļi.

Norises laiks: 2018. gada 1. decembris. Ierašanās no plkst. 10:30.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://festivalslampa.lv/lv/sarunu-skola

Preiļu novada jaunieši aicināti iesaistīties 
projektā «PRoTI un DaRI»

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem
spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā
un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par
ko iespējams pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta «PROTI
un DARI!» iespējas!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies,
nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģen -
tūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies
dalībai projektā «PROTI un DARI!». 

Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām
ar ekspertiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses,
iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam. Piemēram, ar projekta
«PROTI un DARI!» atbalstu var iegūt autovadītāja tiesības, apgūt
profesiju (frizieris, manikīrs u.c.), uzsākt uzņēmējdarbību, piedalīties
nometnēs un semināros, kā arī izmantot daudzas citas atbalsta iespējas.
Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu.

Pieteikties vari: sintija.anceva@preili.lv, tālr. 28291082.
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biedrība «Dienvidlatgales nVo atbalsta centrs»
sadarbībā ar «Preiļu nVo centru»

Kooperatīva ielā 6, Preiļos organizē seminārus
30. novembrī no pulksten 10.00 līdz 15.00 «Organizācijas at-

pazīstamības un labdarības pasākumu veidošana».
Semināra tēmas: 
• pasākuma mērķauditorijas un vēlamā rezultāta analīze,
• koncepcijas un idejiskā pamatojuma formulēšana,
• budžeta un mērķu līdzsvarošana,
• satura režija,
• pieejamā tehniskā nodrošinājuma un risinājumu optimizēšana,
• resursu plānošana,
• «pievienotās vērtības» integrēšana ikvienā publiskā pasākumā.
Lektore – Elīna Apsīte, pasākumu režisore, runas un aktier-

meistarības pedagoģe. 
Pieteikšanās pa tālruņiem 28340855 vai 29287410.

*  *  *
20. decembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 «Grāmatvedības kār-

tošana biedrībās un nodibinājumos»
Lektore – Marija Švābe, biedrības «Preiļu rajona partnerība»

finanšu vadītāja. Pieteikšanās pa tālruņiem 28340855 vai 29287410.
Semināri tiek organizēts Kultūras ministrijas līdzdalības līguma

«Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sa-
biedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā» 2.5.-11-94
aktivitāšu ietvaros.

Pieaugot interesei par Preiļu
pils atjaunošanu, apmeklētājus
šogad jo īpaši interesēja dažādas
aktivitātes, kā iepazīt Preiļu mui -
žas kompleksu un parku. Viens
no sirsnīgākajiem pasākumiem
parkā bija Leģendu nakts, kas
šogad visā Latvijā notika 27. ok-
tobrī.

Leģendu nakts ir Latvijas Piļu
un muižu asociācijas organizēta
un tās biedru rīkota ikgadēja akcija
ok tobra pēdējā sestdienā ar mērķi
popularizēt Latvijas piļu un muižu
unikālo un bagāto kultūras mantoju -
mu, veicināt vietējo tūrismu un
pagarināt tūrisma sezonu. Leģendu
nakts šogad daudzviet pulcēja ne
vien vie tējos, bet arī Baltijas valstu
viesus, jo notika vakarā pirms
šogad notikušās Baltijas piļu un
muižu ap ceļošanas akcijas «Ap-
meklēsim Baltijas muižas – svinēsim
kopā!» noslēguma pasākuma Vec-
gulbenes muižā.

Šogad  Leģendu nakts pasāku-
mus organizēja 37 Latvijas pilis un
muižas, tai skaitā pirmo gadu kā
jaunais asociācijas biedrs arī Preiļu
novada dome ar Preiļu muižas
kompleksu un parku. Sakarā ar
Preiļu pils atjaunošanas darbiem
un rudenīgajiem laikapstākļiem pa -
sā kuma organizatoru kolektīvs no -
lē ma pir mo pasākumu rīkot Preiļu
kapelā. Interese par pasākumu šai
drēgnajā sestdienas pēcpusdienā
bija neticami liela, nelielajā kapelā
pulcējot ap septiņdes mit apmeklē-
tājus. Bija īpašs prieks redzēt gan
daudz Preiļu viesu, gan vietējos
ie dzīvotājus. 

Pasākuma apmeklētājiem bija
ekskluzīva iespēja būt pirmajiem,
kas redz jauno Preiļu parka popu -
lari zēšanas video. Tā latviešu un
latgaliešu versija izrai sīja patiesu
prieku gan organizatoriem, gan
pa sā kuma apmeklētājiem – mēs
visi tiešām lepojamies ar pil sē tas

pērli, kas atdzimst! Šovasar radītais
vi deo sociā lajos tīklos latviešu,
latgaliešu, krievu un angļu valo -
dās tiks publiskots, tikai nākamajai
tūrisma se zonai sākoties.

Īpašu gaisotni radīja Preiļu
Mūzikas un mākslas skolas peda-
gogu un audzēknes, kā arī dziedo -
šās gi des Irēnas muzikālie sniegu-
mi. Senas un mūsdienās radušās
leģendas īpaši aizrautīgi klausījās
ikviens liels un mazs Preiļu kape -
las apmeklētājs. 

Pasākuma noslēgumā ikviens
tika aicināts doties virtuālā ekskur -
sijā pa Preiļu parku un pilsētu ar
3D brillēm, kuras Preiļu Galvenā
bibliotēka ir iegādājusies Interreg
V-A Latvija – Lietuva pārrobežu
sadarbības projek ta Nr. LLI-089
«Digitālo aktivitāšu centru tīkla iz -
 veide ģimenēm dzīves kvalitātes un
izglītības atbalstam Austrumauk-
štaitijā un Dienvidlatgalē» ietva-
ros. Ikdie nā tās ir pieejamas bib-
liotēkas 3. stā vā Bērnu nodaļā.
Preiļu parka pludmales te rases ka-
fejnīca «Pampūkas» visus cienāja
ar grāfu Borhu kraukļa sil to dzē-
rienu, ko slavēja pat klātesošās pa-
sākuma vadītājas Baltā un Melnā
dāma.

Paldies visiem pirmās Leģendu
nakts Preiļu mui žas kompleksā un
parkā  apmeklētājiem, kā arī orga-
nizatoru kolektīvam no TIC, Preiļu
Vēstures un lie tiš ķās mākslas mu-
zeja, Preiļu novada Kultūras centra,
Preiļu Galvenās bibliotēkas, atsau -
cīgajiem Jauniešu centra 4 jaunie-
šiem un  Preiļu muižas kompleksa
un parka projektu vadītājai. 

Sirsnīgie vārdi pēc pasākuma
mudinās mūs rīkot nākamgad jau
otro Leģendu nakti Preiļu parkā!

Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja

d 7. decembrī plkst. 12.00 Preiļu KN
animācijas filma «Saule brauca debesīs». Biļešu
cena – EUR 2

d 7. decembrī plkst. 19.00 Preiļu KN Makšķer -
nieku stāstu vakars. Ieeja – brīva

d 8. decembrī plkst. 12.00–16.00 Preiļos, lau-
kumā, Raiņa bulvāris 19, Ziemassvētku tirdziņš

d 8. decembrī plkst. 15.00 Preiļos Preiļu pilsē -
tas egles iedegšanas pasākums

d 12. decembrī plkst. 12.00 Preiļu KN Valmie -
ras kinostudija piedāvā Sirsnīgāko un smieklīgāko
Ziemassvētku pasaku «GRINČA ZIEMASSVĒTKI».
Galvenajā lomā nepārspējamais komiķis Māris Bez-
mers, lomās: Marģers Eglinskis, Madars Zvagulis,
Terēza Lasmane, Agnese Kalniņa, Aigars Vilims,
Ivars Šterns, Esmeralda Aizpuriete 

d 21. decembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Preiļu pil -
sē tas un Preiļu pagasta pārvaldes pirmsskolas vecu -
ma bērnu eglīte «Kurš ir Ziemassvētku vecītis».
Ieeja ar ielūgumiem

d 22. decembrī plkst. 11.00 Pelēču KN pirms -
skolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte «Kad pāri
eglītes pleciem sidraba vītnes vijas un jūk»

d 22. decembrī plkst. 12.00 Saunas TN Eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem «Jautrie Ziemassvētki» 

d 22. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju
kopas «GAIDA» ZIEMASSVĒTKU KONCERTS.
Ieeja – brīva

d 25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju ko -
pu «DANCARI» un «TALDERI» ZIEMASSVĒTKU
KONCERTS. Ieeja – brīva

d 28. decembrī plkst. 20.00 Pelēču KN Ziemas -
svētku laika groziņballe kopā ar radošo apvienību
«Termoss». Ieeja – brīva

d 28. decembrī plkst. 20.00 Saunas TN atpūtas
sarīkojums «Pie Jaunā gada sliekšņa»

d 29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA
LIELĀ BALLE. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama kasē. Biļešu cenas: bez galdiņa rezervēšanas
EUR 7; ar vietas rezervēšanu pie galdiņa EUR 10

d 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Raiņa bul -
vā ris 19, Jaunā 2019. gada sagaidīšana un svētku
salūts. 2019. gada 1. janvārī plkst. 00.30 Preiļu KN
gadu mijas BALLE. Spēlē – Dainis Soms

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.

Pirmo reizi Leģendu nakts notiek 
arī Preiļu muižas kompleksā un parkā

12. decembrī plkst. 10.00–15.00 Preiļu
novada uzņēmējdarbības centrā,

Kooperatīva ielā 6, Preiļos, 
(3. stāvā) notiks darba seminārs 

«biznesa panākumu programmēšana»
Programmā ietvertās tēmas un jautājumi:
• Vai panākumus var paredzēt?
• Kas ir veiksme, un kāpēc vieniem veicas, bet citiem nē?
• Vai panākumus kāds var nozagt?
• Galvenie biznesa panākumu priekšnoteikumi
• 10 likumi, lai piesaistītu panākumus  

Mērķauditorija: esošie un topošie uzņēmēji, kā arī visi
cilvēki, kas vēlas piesaistīt panākumus savā dzīvē. 

Semināru vadīs  Marika Rudzīte-Griķe, biznesa un
sociālo projektu vadītāja. Semināru rīko LPR Latgales Uzņē-
mējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centru. 

Pieteikšanās dalībai seminārā pa tālruni 26636243.

Adventa laika noskaņās 
biedrība «Preiļu nVo centrs» 

aIcIna uZ LeKcIju
«ceļojums pie sevis sākas ar smaržu»

Lektore Inita Krūmiņa, aromterapijas meistare un psi-
holoģe, sniegs ieskatu aromterapijā un dvēseles zināšanās. 

Lekcija notiks 14. decembrī pulksten 15.00 biedrības
«Preiļu NVO centrs» telpās, 

Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos.
Pasākums ir bezmaksas. 

Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243.

Cienījamie izdevuma «Preiļu Novada Vēstis» lasītāji!
Informējam jūs, ka šī gada decembrī izdevums «Preiļu Novada

Vēstis» neiznāks. Ja jaunā gada pirmajai avīzei būs iesniegts daudz
informācijas, tad janvārī veidosim apjomīgāku izdevumu.  

Pateicamies par sapratni!

Izsludināta pieteikšanās konkursam 
«jauniešu gada balva 2018»

Lai izceltu un godinātu tos Preiļu novada pozitīvos piemērus jauniešu vidū, kuri ar savu
veikumu 2017. un 2018. gadā ir mainījuši savu un citu novada jauniešu ikdienu, kā arī lai
apzinātu aktīvākos un talantīgākos Preiļu novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu 
un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI» sadarbībā ar
Preiļu novada Jauniešu domi izsludina pieteikšanos konkursam «Jauniešu gada balva 2018».

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama Preiļu novada mājaslapā www.preili.lv.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 12. decembrim. 
Konkursa noslēguma pasākums notiks 2019. gada 4. janvārī Jauniešu centrā «Četri».

Neskaidrību jautājumos lūgums zvanīt pa tālruņiem – 28291082 (Sintija) vai 29327010 (Santa).


