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VÇSTISPreiļu 
Novada

Lauku atbalsta programmas
2014.–2020. gadam pasākums
«Pa mat pakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos» paredz
sniegt atbalstu pašvaldību vietējās
nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai. 

Pamatojoties uz 2015. gada
28. augusta Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 475 «Valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība pasākumā «Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos» atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā» Preiļu
novada domes sēdē tika apstiprināti
objektu atlases kritēriji pasākuma
īstenošanai. Deputāti nobalsoja par
trim svarīgākajiem kritērijiem:

• grants ceļu pārbūve, kas ra-
žotājiem nepieciešami lauksaim-
niecības produkcijas pārstrādei,
ņemot vērā uzņēmēju skaitu, ku -
riem ceļš ir aktuāls,

• prioritāte atbalsta saņemšanai
ir ceļiem atkarībā no to nozīmības
uzņēmējdarbības un tās konkurēt-

spējas veicināšanā, sabiedriskajās
apspriešanās izvirzītajiem priekš-
likumiem,

• prioritāte ir arī integrēta ti pa
projektiem, kas tiek īstenoti kopā
ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmēj-
darbības objektiem apakšpasā ku -
mā «Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā». 

Deputāti apstiprināja arī projektā
ietveramos pārbūvējamos ceļus un
nolēma sākt iepirkuma procedūru
ceļu pārbūves tehnisko projektu
izstrādei. 

Domes Attīstības daļas projektu
vadītāja Sanita Meļko pastāstīja,
ka, vadoties no iedzīvotāju ietei-
kumiem un pārrunājot jautājumu
ar pagastu pārvalžu vadītājiem,
pašvaldībā ir sastādīts prioritāro
ceļu saraksts. Vai visi dome sēdē
apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti, to
parādīs tehniskie projekti, kuru iz-
strādei tuvākajā laikā tiks izsludināts
iepirkums pašvaldībā. Preiļu no-

vadam pieejamais finansējums sa-
stāda 1,11 miljonus eiro. Visiem
novada pagastiem līdzekļi tiks sa-
dalīti vienādi. 

Projektā pasākumam «Pamat -
pakalpojumi un ciematu atjauno -
šana lauku apvidos» ietverto priori -
tāri rekonstruējamo ceļu saraksts:

Preiļu pagastā: Daugavieši –
Madaras – 1.5 km; Anspoki –
Štolderi – 3.46 km 

Saunas pagastā: Lielie Purma -
ļi – Lielie Anspoki – 1km; Betišķi –
Jašore -3,78 km 

Pelēču pagastā: Arendole – Pe -
lēči – 7.91 km; Kurmi – Omolka –
2.45 km; Aizkalne – Anenhofa –
Maskaviciški – Zapori – 4.47 km 

Aizkalnes pagastā: Aizkalne –
Maskaviciški – Zapori – 1.58 km;
Rinči – Gorlišķi – Raudavka –
3.27 km; Gaigalova-Gaigalova –
asfaltbetona segums – 0.420 km. 

Ceļu garumi tiks precizēti, iz-
strādājot ceļu pārbūves tehniskos
projektus.

Sniegs atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes ceļu uzlabošanai

Sveiciens zeltainajā rudenī!
Pašā vasaras nogalē – no 21. līdz 23. augustam – Preiļu

pilsētā skanēja dažādas valodas, novadā valdīja pacilājošs no-
skaņojums, un cilvēki bija sirsnīgi un labestīgi. 1. Starptautiskais
leļļu festivāls Preiļu novada svētku ietvaros ienesa dažādību
mūsu tradicionālajā ikdienā. 

Pateicos visiem iestāžu un uzņēmumu vadītājiem, kuri noorganizēja
savus kolektīvus un piedalījās novada svētku gājienā. Pasākumu
kuplināja pašvaldības, valsts iestādes, biedrības, gājiena dalībnieki
bija arī privātie uzņēmumi – SIA «Lāzers», uzņēmumu «Balta» un
«Nar vesen» darbinieki. Pateicos visiem pagastu iedzīvotājiem, kuri
ieradās, lai piedalītos mūsu novada svētkos! Paldies visiem, kuri
aktīvi apmeklēja svētku pasākumus un priecājās kopā ar mūsu
ciemiņiem! 

Ar pateicību gribu uzrunāt iedzīvotājus, kuri visa gada garumā
gan pilsētā, gan pagastos – lauku ciematos un savās sētās – sakopj
savus īpa šu mus, labiekārto tos. Paldies jums, jo tikai mēs visi kopā –
pašvaldība un katrs atsevišķi – veidojam mūsu novada seju!

Atkal klāt ir zeltainais rudens ar savu krāsu burvību. Pēc sau -
lainās vasaras cilvēkiem tas dažkārt šķiet drūmāks laiks, tomēr vai-
rākumam no jums rudenīgā noskaņa dabā liecina par jauna, darbīga
cēliena sākumu. Atvaļinājumu laikā uzkrātā enerģija ļauj ar jaunu
sparu ķerties pie darbiem, kas mums jāizdara savā novadā, lai tas
būtu vēl pievilcīgāks, lai cilvēki tajā saskatītu jaunas iespējas, un
idejas tiktu realizētas tepat.

Mums katram blakus jābūt drauga plecam, tuvu cilvēku at -
balstam. Mums jāiemācās dzīvot harmonijā ar sevi un citiem, būt ie-
cietīgiem, atsaucīgiem un dāsniem. Tikai tā mēs varēsim dzīvot
viens otram bla kus mierīgāk, drošāk un varēsim veiksmīgi realizēt
sapņus un ieceres šeit, mūsu novadā. Lai radošs un labestīgs
noskaņojums piepilda visus jūsu darbus! 

Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Cienījamie seniori!
Sveicam jūs Starptautiskajā Veco

ļaužu dienā!
Pateicamies jums, mūsu sabiedrī bas

vecākajai paaudzei, par ieguldījumu mūsu
novada veidošanā un attīstībā, par sirds
siltumu un dāsnumu, ko dodat novada
jaunākajām paaudzēm un savām ģimenēm.
Jūsu nesav tīgais darbs, rūpes un mīlestība
pa līdz mums īstenot mūsu nodomus.

Maruta Plivda, 
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Novēlam jums stipru veselību,  
izturību, atrast sevis piepildījumu un 

vienmēr saglabāt optimismu!

19. septembrī ar brīnišķīgu
pasākumu Preiļu Kultūras namā
noslēdzās Jāzepa Pīgožņa balvas
Latvijas ainavu glezniecībā pa-
sniegšanas ceremonija. Pasākumā
piedalījās mākslinieki – gleznu
autori, plenēra dalībnieki, sa-
biedrībā pazīstami mākslas ap-
rindu pārstāvji, Preiļu iedzīvotāji
un interesenti, kuriem tuva glez-
niecība un kultūra.

Pasākumu vadīja kinorežisors,
Preiļu novada Goda pilsonis, šī
pa sākuma režisors Jānis Streičs.
Klātesošos uzrunāja mākslas zi-
nātniece, žūrijas komisijas priekš-
sēdētāja Ingrīda Burāne, viens no
Jāzepa Pīgožņa balvas idejas au-
toriem – mākslinieks Jānis Anma -
nis. Noslēdzot pirmo Jāzepa Pī -
gožņa glezniecības plenēru, katrs
tā dalībnieks saņēma Pateicību
par piedalīšanos. 

Pasākuma laikā tika pasniegtas
vairākas speciālbalvas. Po likarpa
Čerņavska meitas Valentīnas Caicas
un dēla Jāzepa Čerņavska pateicī -
bas balvu saņēma Jānis Streičs.
AS «Preiļu siers» valdes priekš -
sēdē tāja Jāzepa Šņepsta speciāl -
balvu māksliniecei Ilzei Griezānei
pasniedza J.Šņepsta meita Sabīne
Šņepste. Par Krāslavas katedrāles
gleznu Latgales plānošanas reģio -
na attīstības padomes balva no
priekšsēdētājas Alīnas Gendeles
rokām aizceļoja māksliniekam
Jurim Ģērmanim. 

Burvības pilns brīdis sekoja
pēc tam, kad kultūras nama skatuve
mainīja noformējumu, plenēra da-
lībnieki to piepildīja ar rudenīgi
krāšņajiem ziediem, un varēja no -
tikt galvenās balvas pasniegšana.
Klātesošos uzrunāja Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Pliv -
da, pateicoties domes deputātiem
par pieņemto lēmumu J. Pīgožņa
balvas finansēšanai. Rīgas domes
Izglītības, kultūras un  sporta ko-
mitejas priekšsēdētāja Eiženija Al-
dermane uzsvēra Preiļu pašval -
dības, domes priekšsēdētājas Ma-
rutas Plivdas un Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzeja direk-
tores Teklas Bekešas uzņēmību

idejas realizēšanā. Mākslas zi -
nātniece Ingrīda Burāne visu pa-
sākumu raksturoja kā unikālu un
galveno balvu – Preiļu novada do-
mes finansētu apzeltītu sudraba
medaļu (medaļas autors Jānis Stru-
pulis) pasniedza gleznotājam Ro-
bertam Muzim. 

Ar milzīgu gandarījumu katrs
no runātājiem atzīmēja šī lielā
kultūras notikuma  nozīmi visas
Latvijas mērogā. Skanēja pateicība
trim idejas autoriem – Jānim An-
manim, Jānim Streičam un Jānim
Strupulim. Paldies tika teikts Rīgas
domei un Preiļu novada domei,
žūrijas komisijas priekšsēdētājai
Ingrīdai Burānei, Pīgožņu ģime -
nei, Sv. Pētera baznīcas direktorei
Unai Jansonei.  Pasākumu kuplināja
Līvānu novada Turku pagasta fol-
kloras ansamblis, pasākuma da-
lībniekus ar koncertu sveica dūdu
un bungu mūzikas grupa «Auļi». 

Jāzepa Pīgožņa balvu ainavu
glezniecībā idejas autori ir trīs
mākslas aprindu pārstāvji – Jānis
Anmanis, Jānis Streičs un Jānis
Strupulis.  Lai veicinātu jauno māk-

slinieku interesi glezniecībā at -
veidot Latvijas dabu un izceltu
Latvijas ainavu glezniecības nozīmi
mūsdienu mākslā, Rīgas dome un
Preiļu novada dome sadarbībā ar
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeju un LBJMFA Jāņa Anmaņa
Jauno talantu atbalsta fondu nodi-
bināja Jāzepa Pīgožņa balvu Latvi -
jas ainavu glezniecībā. 

Pēc kompetentas žūrijas vērtē-
juma tika atlasīti 78 autoru darbi
ainavu glezniecībā, un šā gada 
19. martā tika atklāta izstāde Sv.
Pētera baznīcā Rīgā. Vēlāk tā at -
ceļoja uz Preiļiem, bet no 14. līdz
18. septembrim Preiļos norisinājās
mākslinieku plenērs. 

Noslēdzoties pasākumam, visi
bija vienisprātias, ka Jāzepa Pīgož -
ņa balvai ainavu glezniecībā jā -
kļūst par tradīciju, jo, kā atzina
Jānis Streičs, šāds pasākums tuvi -
na novadus un tuvina mākslinie -
kus. Lai mums kopā izdodas!

Maija Paegle,
Preiļu novada domes 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pasniegta Jāzepa Pīgožņa 
balva ainavu glezniecībā

Attēlā: (no kreisās): Maruta Plivda, Eiženija Aldermane, Una Jansone,
Roberts Muzis un Ingrīda Burāne 

Preiļu novada jauniešiem – 
jaunas brīvā laika pavadīšanas telpas

11. septembris daudziem Preiļu jauniešiem bija ilgi gaidīts datums.
Tieši šajā dienā PAKAC un Jauniešu centrs 4 oficiāli atklāja savas

jaunās telpas Kārsavas ielā 4. Jau no plkst. 17.00 pie ieejas par muzikālo
noformējumu rūpējās DJ Ervin Main un kad pie jaunajām telpām jau
bija sapulcējušies ciemiņi, interesenti un atbalstītāji, ar 12. Saeimas
deputāta Alda Adamoviča un Preiļu novada domes priekšsēdētājas
Marutas Plivdas runām, kam sekoja lentes pārgriešana, nu varēja sākties
oficiālā jauno telpu atklāšanas daļa. Ar runām visus sveica Jauniešu
centra 4 vadītāja Santa Ancāne un viens no PAKAC idejas autoriem un
dibinātājiem – Uģis Vilcāns, muzikālo sveicienu atnākušajiem sniedza
PAKAC muzikālā apvienība. Netrūka arī sveicienu no draugiem,
ciemiņiem un sponsoriem. Kad paldies vārdi bija pasacīti, uz skatuves
tika aicināta dziedātāja Laura Bicāne, kas sniedza burvīgu akustisko
koncertu. Pēc koncerta katrs bija laipni aicināts uz svētku kliņģeri un
tēju. Par brīvo, nepiespiesto gaisotni vakara gaitā parūpējās atklāšanas
pasākuma vadītājs Juris Vucāns. Pasākuma neoficiālo daļu kuplināja
Preiļu dziedošās jaunietes Krista un Grieta, Sintija un Lāsma, Preiļu
jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis RAVEL.

Sakām paldies – Preiļu novada domei, SIA «Preiļu celtnieks», SIA
«Olūts», SIA «Emandme», SIA «Axel», t/c OGA, Express Pizza, SIA
«Arka Preiļi», SIA «Celmeņi», SIA «Kontakts Preiļi», Latgales partijai,
Preiļu novada kultūras centram un Preiļu NVO centram, kā arī mūsu
biedrības valdes loceklim Justam Ribinickim, bez kura apņēmības un
aktīvās darbības nekas tamlīdzīgs nemaz nebūtu noticis.

Rūta Pastare, PAKAC biedrs
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Atklāšanas pasākums noritēja
skolas pagalmā, kur bija sanākuši
vecāki ar saviem bērniem, audzēkņu
vecvecāki, skolotāji, skolas dibi -
nā tāji un atbalstītāji. Priecājoties
par sauli, kura spīdēja vasarīgā lie -
tus starplaikos, un jūtot gandarī -
jumu par šī nozīmīgā un nepiecie-
šamā darba sākumu, skanēja uzru-
nas, mūzika un dziesmas. Rotaļīgā
atmosfērā katra bērna ģimene dā -
vanā saņēma grāmatu un daudz la -
ba vēlējumu. 

Klātesošos uzrunāja un sveica
biedrības «Preiļi izglītotai Latvijai»
valdes priekšsēdētāja Liene Vilcā -
ne. Preiļu Brīvās skolas vadītāja
Ilo  na Indriksone iepazīstināja ar
skolotājiem, kuri ikdienā būs kopā
ar bērniem, mācīs viņiem matemā-
tiku, valodas, mūziku, latvisko dzī -
vesziņu, latgaliešu valodu, dažādus
amatus un daudz ko citu, kas ne-
pieciešams dzīvei. Skolā vecāku,

bērnu un skolotāju atbalstam būs
pieejams arī psihologs, tiks domāts
par veselīgu uzturu audzēkņiem. 

Jaunatvērto skolu svētkos sveica
Preiļu novada domes priekšsēdē -
tāja Maruta Plivda, Preiļu novada
domes deputātes Ineta Liepniece
un Valentīna Liniņa, Izglītības pār-
valdes vadītājs Andrejs Zagorskis,
vairāki klātesošie. Skolas veiksmī -
gam darbam svētību deva Pieniņu
Romas katoļu draudzes prāvests
Aigars Bernāns.  

Biedrības «Preiļi izglītotai Lat-
vijai» valdes locekle, piecu bērnu
mamma Ingūna Zīmele pastāstīja,
ka Preiļu brīvā skola ir licencēta
pamatskola un īsteno valsts noteikto
standartu. 

Skolā ir izveidotas divas sai -
mītes. Vienā  no saimītēm ir bēr ni
2 – 4 gadu vecumā, otrajā saimītē –
bērni 6 – 8 gadu vecumā. Ar ma-
zākajiem – kuriem ir nedaudz vai -

rāk nekā divi gadiņi, strādā viena
audzinātāja,  3 – 4 gadu bērni dar-
bojas ar otro audzinātāju, un ar lie-
lākajiem audzēkņiem, kuri jau māk
lasīt un izzinoši meklē risināju -
mus, darbojas trešā audzinātāja.
Kopā skolā mācās 15 bērni, no ku-
riem pieciem ir mājmācība. Tā ir
apzināta vecāku izvēle bērnus mā -
cīt mājās, tomēr viņiem ir jābūt
pie saistītiem kādai skolai. Skolā
strādā 14 pedagogi. 

Pēc organizatoru aprēķiniem
mēnesī skolai nepieciešami 3 500
eiro  pedagogu algām un 1000 eiro
uzturēšanas izdevumiem. Šobrīd
skolu finansē vecāki, un ir vēl daži
cilvēki, kuri uztvēruši skolas iz-
veidošanu kā savu misiju un dod
līdzekļus tās darbības nodrošinā-
šanai. 

Vēlam, lai radošs, priecīgs un
veiksmīgs pirmais mācību gads!  

Maija Paegle

Darbu sākusi Preiļu Brīvā skola

PazIņojums
par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu projektam 

«Upīša ielas pārbūve (2. kārta) Preiļos» projekta 
«Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas
līdz Rīgas ielai (1.kārta) un Andreja Upīša ielas pārbūve

(2. kārta) Preiļos» ietvaros
Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties no 2015. gada 16. sep-

tembra līdz 2015. gada 16. oktobrim Preiļu novada domē (kabi -
netā Nr. 48.). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Preiļu nova -
da domes zālē, Raiņa bulvārī 19, 2015. gada 12. oktobrī plkst. 17:30.

Atsauksmes iespējams iesniegt Preiļu novada domē Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā 5. kabinetā (1.stāvā), Raiņa bul -
vārī 19, Preiļos, līdz 2015. gada 16. oktobrim.

būvniecības ierosinātājs: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr.  90000065720, LV – 5301, kontaktpersona:
Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālrunis: 65307327.

būvprojekta izstrādātājs: SIA «Mārupīte - RR», Elijas iela 2/4,
Rīga, reģ. Nr. 40103094875, LV – 1050. Kontaktpersona: Būvprojekta
vadītājs Didzis Dāle, tālrunis: 26191009.

Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, būvniecības
ieceres Pasūtītājs (Preiļu novada dome) sagatavoja jaunu darba uzde -
vumu projektētājam, kur tiek mainīts darba uzdevums projekta II
kārtai – Andreja Upīša ielas rekonstrukcijas vietā tiek paredzēta ceļa
izbūve  ar pieslēgumu valsts vietējās nozīmes autoceļam V 752  Preiļi –
Raunieši–Rožupe, neskarot Andreja Upīša ielu.

Jaunizveidotās ielas nosaukums tiks precizēts ar Preiļu  novada
domes lēmumu pēc būvniecības ieceres realizēšanas.  

Tāpat kā visā Latvijā arī
Preiļu novada izglītības iestādēs
ar tīrām kladēm, apņemšanos,
jaunām iecerēm un mērķiem ir
iesācies jaunais mācību gads. Kā -
dam tas nozīmē mācīties pirmos
burtiņus, citam satikt draugus, sa-
vukārt citam – ar nopietnu pie eju
apgūt un pilnveidot savai nākotnes
profesijai nepieciešamās prasmes.   

Preiļu novada Izglītības pār-
valdes vadītājs Andrejs Zagorskis
stāsta, ka mācību gada sākumā, lai
pārliecinātos par izglītības iestāžu
gatavību jaunajam mācību gadam,
tās tika apsekotas. Jautāts par
skolās un bērnudārzā redzēto, Za-
gorskis secina, ka lielu problemā-
tisku jautājumu nav un izglītības
iestādes ir gatavas jaunajam mācību
gadam – iegādāti mācību līdzekļi,
mācību priekšmetus māca skolotāji
ar atbilstošām kvalifikācijām, tāpat
arī kabinetu aprīkojums nodrošina
kvalitatīvu mācību priekšmetu ap-
guvi. Lielie remontdarbi, kas
noritēja izglītības iestādēs, ir bei-
gušies, palikušas tikai nianses, un
šobrīd skolas mūs sagaida skaistās
un sakārtotās telpās. Pie padarītā
neapstājoties un turpinot attīstīties,
skolas Izglītības pārvaldei ir pau -
dušas šī mācību gada plānotos
darbus. Iecerēts ir daudz, bet nau -
das to īstenošanai ir tik, cik ir, –
uzsver A.Zagorskis, piebilstot, ka
neskatoties uz visu, skolotāji un
tehniskais personāls, rūpējoties par
jauno paaudzi, ir paveikuši daudz. 

Šogad novadā mācības pirmajā
klasē uzsāka 88 skolēni, savukārt
9. klases izlaidumā nākamajā ga dā
sveiksim krietnu pulciņu absolven -
tu, jo 9. klasēs mācīsies 99 skolēni.
Ko pumā šogad skolas gaitas turpina
vai no jauna uzsāk 1463 bērni, no
kuriem 204 ir bērnudārza vecuma,
170 vecumā no 5 līdz 6 gadiem,

784 mācās no pirmās līdz devītajai
klasei un 305 – no desmitās līdz
divpadsmitajai klasei, no kuriem
100 šogad mācās 12. klasē. Runājot
par klašu komplektācijām, Zagors -
kis min, ka pašvaldība arī šogad
nāca pretī izglītības iestādēm, kur
ir nepilns audzēkņu skaits, ļaujot at -
vērt apvienotās klases, kā arī kla -
ses ar mazāku skolēnu skaitu, sagla-
bājot iespēju audzēkņiem mācīties. 

Lauku teritorijās dzīvojošo sko-
lēnu pārvadājumus nodrošina paš -
valdības autobusi. Tāpat arī tiek
segti izdevumi, kas audzēkņiem
radušies sabiedriskā transporta iz-
mantošanai, kuri nedzīvo Preiļu
novadā, bet ir izvēlējušies izglītības
iestādi mūsu novadā. Audzēkņiem,
kuriem mājvieta ir attālāk, ir
iespēja dzīvot skolu internātos – to
piedāvā Salas un Pelēču pamatsko -
las un Preiļu Valsts ģimnāzija. 

Pamatskolas vecuma audzēk-
ņiem novadā ir pilnībā nodrošinātas
brīvpusdienas. 1. – 4. klašu au-
dzēkņiem to nodrošina valsts, bet
5. – 9. klašu audzēkņu ēdināšanu
sedz pašvaldība.

Šogad PII «Pasaciņa» tika at-
vērta jauna mācību programma –
speciālā pirmsskolas izglītības pro-
gramma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem, savukārt Pelēču pa-
matskolā izglītojamajiem ar spe-
ciālajām vajadzībām.

Priecē, ka izglītības iestādēs
darbu šajā mācību gadā uzsākuši
jaunie speciālisti. PII «Pasaciņa»
Laura Anspoka, Solvita Erte un
Ilga Korniševa ir apņēmušās veikt
pirmsskolas izglītības skolotāju
pienākumus, Preiļu 2. vidusskolā
Artis Upenieks vadīs sporta no-
darbības un Jekaterina Frolova
mācīs angļu valodu, Preiļu 1. pa-
matskolā darbu uzsākusi interešu
izglītības pedagoģe un jaunās pro-

grammas «Datorika» skolotāja Vik-
torija Kondratjeva, savukārt Jolanta
Macenko mācīs angļu valodu Pe -
lēču pamatskolas izglītojamajiem.
Runājot par darbspēkiem, izglītības
iestāžu speciālisti regulāri pilnveido
savu kvalifikāciju, apmeklē apmā-
cības un seminārus, kā arī aktīvi
darbojas metodiskajās komisijās. 

Kā pavēstīja Andrejs Zagorskis,
sākotnēji šajā mācību gadā bija
plānots pāriet uz jauno pedagogu
darba samaksas modeli, bet dažādu
apstākļu dēļ šis mācību gads iz-
maiņas nenesīs. Kāda būs perspek -
tīva, pagaidām ir grūti teikt, jo mi-
nistrijas izraudzītajam modelim ir
izstrādāta jauna darba grupa prem-
jerministres Laimdotas Straujumas
vadībā. Var piebilst, ka daudzas
lietas, kas ir iekļautas jaunajā sa-
maksas modelī, pašvaldībā jau ir
ieviestas – izglītības iestādes ir no -
drošinātas ar logopēda un psihologa
pakalpojumiem, tāpat darbojas arī
karjeras konsultants. 

Runājot par tuvākajiem nākot -
nes plāniem un  iecerēto, Zagorskis
min, ka svarīgākais jautājums, kas
šobrīd tiek skatīts un pozitīvi
virzīts, ir proģimnāzijas klases iz-
veide Preiļu Valsts ģimnāzijā ar
nākamo mācību gadu. Paskaidrojot,
tas nozīmē, ka 7. – 9. klasēs au-
dzēkņiem tiks realizēta pamatiz-
glītības programma ar dabaszināt -
ņu virzienu ar mērķi izglītības ie-
gūšanu turpināt ģimnāzijā.

Lai jaunajā 2015./2016. mācību
gadā pedagogus, atbalsta personālu
un tehniskos darbiniekus pavada
neizsīkstošs darba spars, veselība,
kolēģu un vecāku atbalsts, savukārt
audzēkņiem – interesantus atklā-
jumus, pozitīvas emocijas, pacietību
un labas sekmes! 

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas

lapas satura redaktore

Iesācies jaunais mācību gads 
Preiļu novada izglītības iestādēs

1. septembrī jauno mācību gadu iesāka divpadsmit izglītības ie-
stādes Preiļu novadā, bet vienai starp tām – Preiļu brīvajai skolai –
šī septembra diena bija īpaša. Nesen izveidotā mācību iestāde vēra
durvis piecpadsmit bērniem. 

Preiļu novadā 
veidojas pirmās audžuģimenes

Preiļu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi pirmo atzinumu par ģi -
menes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Lai ģi -
mene varētu pilntiesīgi uzņemties audžuģimenes pienākumus,
vecā kiem vēl jāiziet apmācības kurss 98 stundu apjomā, un pēc
tam bāriņ tiesā tiks pieņemts lēmums par audžuģimenes statusa
piešķiršanu.

Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Mihailova pastāstīja,
ka bāriņtiesa ir veikusi izglītošanas darbu Saunas pagastā un aicinājusi
ģimenes uzņemties audžuģimeņu pienākumus. Šobrīd ir atsaukusies
viena ģimene, bet šo pienākumu vēlas uzņemties arī otra novada ģime -
ne, lai sniegtu savu mīlestību un ģimenisku vidi bez vecāku gādības
palikušiem bērniem. Anda Mihailova atzina, ka Preiļu novadā ir
atsaucīgi cilvēki, kuri svešus bērnus ir paņēmuši aizbildnībā un sek -
mīgi tiek galā ar pienākumiem. 

Lai kļūtu par audžuģimeni, vispirms nepieciešama vēlēšanās. Kad
ģimene jau ir gatava uzņemties šādu atbildību, bāriņtiesā jāiesniedz
noteiktas formas iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu,
pievienojot medicīnisko izziņu par veselības stāvokli. Tad bāriņtiesa
sa ska  ņā ar likumdošanu izskata saņemtos dokumentus, izpēta ģimenes
dzīves apstākļus, tiek ņemti vērā arī ģimenes ienākumi un personu spē -
jas audzināt bērnu, ko savukārt nosaka psihologa atzinums par ģimeni.
Bāriņtiesa sniedz atzinumu par ģimenes piemērotību audžuģimenes
pienākumu veikšanai, un pēc noteiktā mācību kursa noklausīšanās tiek
pieņemts lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu. Ievietojot
bēr nu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un
pašvaldību, un pašvaldība maksā bērna uzturam līdzekļus, savukārt
valsts audžu ģimenei maksā par audžuģimenes funkciju veikšanu.

Atgādinām, ka Preiļu novada iedzīvotāji, kuriem deklarētā dzīves -
vieta ir lauku teritorijās, var griezties bāriņtiesā, kad nepieciešams
veikt kādu dokumenta apliecinājumu. Bāriņtiesas kompetencē esošos
jautā jumos var griezties arī pie Bāriņtiesas locekļiem Saunas un Pelēču
pa gastos. 

Ja ir vēlme palīdzēt bez vecāku gādības palikušiem bēr niem
vai rodas jautājumi, kurus var palīdzēt risināt bāriņtiesa, aicinām
griez ties Preiļu novada bāriņtiesā, Aglonas iela 1a, tālrunis 65322106.

Maija Paegle

Preiļu novada domes deputāte, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu ko mi -
tejas vadītāja Ineta Liepniece (attēlā no kreisās) ‘veiksmes’ ābolus pasniedz
biedrības «Preiļi izglītotai Latvijai» valdes priekšsēdētājai Lienei Vilcānei 

Emocionāls pasākums Zinību dienā noritēja Preiļu 2. vidusskolā. Izglītības iestādes kolektīvu jaunajā mācību
gadā sveica arī LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs (attēlā)

SEPTEMBRIS_Preilu Novada Vestis_2015_avize.qxd  21.09.2015  16:06  Page 2



3

Preiļu novada VÇSTIS

No 21. līdz 23. augustam Preiļos
ar plašu pasākumu un aktivitāšu
klāstu, kā arī nebijušu un vērie-
nīgu pasākumu – pirmo starp-
tautisko autorleļļu festivālu «Leļ -
ļu vasara Preiļos» lustīgi tika aiz-
vadīti Preiļu novada svētki.

Šogad Preiļu novada svētku
svinībās piedalījās pārstāvji no sa-
draudzības pašvaldības Utenas Lie-
tuvā, Taipejas misijas Latvijā,
Krie vijas Federācijas ģenerālkon -
su lāta, Baltkrievijas Republikas
ģenerālkonsulāta, Latvijas Pašval-
dību savienības, Latgales reģiona
attīstības aģentūras un vietējām
sadraudzības pašvaldībām. 

Trīs dienu garumā Preiļu Kul-
tūras namā savus greznos veikumus
demonstrēja 27 starptautiskie māk-
slinieki no visas pasaules, ļaujot
interesentiem aplūkot savus krāš -
ņos un unikālos izpildījumus leļļu
izgatavošanas mākslā.

21. augustā svētki pilsētā tika
ieskandināti ar izrādēm bērniem,
salsas apmācībām, kā arī ielu deju

paraugdemonstrējumiem, savu kārt
vakara programma noslēdzās ar
lustēm svētku ballītē.

Svētku kulminācijas diena –
22. augusts – tika iesākta ar plu-
diņmakšķerēšanas sacensībām, Tir-
gus ielu, radošajām darbnīcām, pie -
pūšamām atrakcijām bērniem, Lab-
darības Bumbu ralliju, dažādām
aktivitātēm, kas turpinājās ar Preiļu
novada tautas mākslas kolektīvu
koncertu un viesmākslinieku mu-
zikālajām programmām. 

Pēcpusdienā preilieši vienojās
atraktīvajā iestāžu, uzņēmumu un
organizētu iedzīvotāju Svētku gā-
jienā, tika godināti konkursa «Sa-
koptākais īpašums Preiļu novadā»
laureāti, kā arī Latvijas jaunatnes
olimpiādes uzvarētāji, bet dienas
turpinājumā atkal skanēja mūzika,
dziesmas, notika turnīri un atrak -
cijas Preiļu pludmalē un pilsētas
stadionā. 

Vēlā novakarē svētku program -
ma turpinājās gleznainajā Preiļu
pilsētas parka estrādē. Preiļu leļļu

māksliniecei Jeļenai Mihailovai
tika pasniegta Preiļu novada Goda
pilsoņa zīme, notika leļļu festivāla
nominantu apbalvošana. 

Pēc oficiālās daļas sekoja pa-
saules populārāko kino filmu un
mūziklu brīv dabas koncertšovs «Tā
nav dzīve, tas ir kino». Svētku no-
slēgumā preilieši un viesi dziedātāja
Daiņa Skuteļa balss pavadījumā
virpuļoja deju placī līdz pat rīta
gaismai.

23. augusta rīta pusē baznīcās
noritēja svētku Dievkalpojumi. Sa-
vukārt pēcpusdienā Preiļu plud -
malē tika izspēlēts pludmales fut -
bola turnīrs.

Liels paldies visiem novada
iedzī votājiem un viesiem – par smai-
diem, prieku un iesaistīšanos! Pal-
dies «darbarūķiem», brīvprātīga -
jiem un atbalstītājiem par svētku
veiksmīgu realizāciju! Par finan -
siālu atbalstu īpašs paldies AS
«SEB banka», AS «Swedbank»
un SIA «Preiļu enerģētika».

godināti konkursa «sakoptākais
īpašums Preiļu novadā» laureāti

22. augustā Preiļu novada svētku ietvaros pašvaldība godināja
konkursa «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā» 2015. gada dalīb-
niekus un uzvarētājus. Pateicībā konkursa dalībnieki saņēma
ziedus, diplomus un naudas balvas, savukārt pirmo vietu ieguvēji
dāvanā saņēma pie īpašuma piestiprināmas plāksnītes ar aplieci-
nājumu par sakoptākā īpašuma Preiļu novadā 2015. gadā titula
nosaukumu. 

Grupā «Ģimenes mājas pilsētas un ciematu teritorijā» godalgotā
1. vieta tika piešķirta Jāzepam Bogotajam par īpašumu «Klintaines»
Saunas pagasta Prīkuļu ciemā. 2. vietā ierindojās Pudulu ģimenes
īpašums «Vēris» Saunas pagasta Smelteru ciemā. Par 3. vietas iegu -
vēju tika saukts Rubinu ģimenes īpašums Skolas ielā 29, Pelēčos. 

Grupā «Viensētas pagastu teritorijās» par uzvarētāju šajā kate -
gorijā komisija nominēja Lidijas Jurkjānes īpašumu «Ainas» Aizkalnes
pagastā. 2. vietu kategorijā ieguva Linkeviču ģimenes īpašums «Lin -
sētas» Pelēču pagastā. Par trešajiem labākajiem šajā kategorijā tika
godināts īpašums «Palmas», kur saimnieko Kļavinsku ģimene. Patei -
cība par dalību konkursā šajā grupā pasniegta Bricu ģimenei par
īpašumu «Strauti» Saunas pagastā. Pateicību saņēma arī īpašuma
«Ielejas» Aizkalnes pagastā īpašnieks Andris Kažemāks. Pateicību par
piedalīšanos konkursā viensētu grupā saņēma arī Griboniku ģimenes
īpašums «Ozoli Gribinānos» Saunas pagastā, kas pieder vieniem no
lielākajiem graudu audzētājiem novadā. 

Grupā «Iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības» bija
pieteikts tikai viens dalībnieks - laikraksta «Novadnieks» īpašums
Brīvības ielā 14, Preiļos. Žūrija lēma, ka redakcijas kolektīvs ir ap -
balvojams ar pateicību par dalību konkursā un dāvanu karti. 

Grupā «Valsts un pašvaldības iestādes» šogad tika pieteiktas di -
vas skolas – Priekuļu un Salas pamatskola. Žūrija lēma, ka abas skolas
par dalību konkursā saņem pateicību un dāvanu karti. 

Konkurss novadā norisinājās jau ceturto gadu, šogad izvērtēšanai
dažādās nominācijās tika pieteikti divpadsmit īpašumi, kurus vērtēja
komisija piecu cilvēku sastāvā – Preiļu novada domes Nekustamā
īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece, SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās daļas vadītāja Zenta Igolniece, Preiļu pagasta zemnieku saim -
niecības «Avotu ozoli» līdzīpašniece Anna Buka, zemnieku saim -
niecības «Kalēji» stādu audzētāja Dagnija Mālniece un 2014. gada
konkursa «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā» 1. vietas ieguvēja gru -
pā – viensētas pagasta teritorijā – Albīna Pauniņa. Kā ierasts, īpašumi
tika vērtēti četrās kategorijās, vērtējot teritorijas sakoptību un kopska -
tu, ēku un būvniecisko elementu ārējo izskatu un piemērotību, dārza
funkcionālo plānojumu, puķu dobes un košumkrūmus, videi draudzīgu
saimniekošanu, kā arī īpašuma individualitāti.

Preiļu novada dome pateicas par atsaucību konkursa dalībniekiem,
kā arī tiem, kuri konkursam pieteica draugu, kaimiņu vai radinieku
īpašumu, kas ikdienā priecē garāmejot! 

Jolanta Upeniece

Ar brīnišķīgu autorleļļu izstādi
Preiļu kultūras namā, izcilu
mākslinieku meistarklasēm bēr-
niem un vēl daudziem intere-
santiem pasākumiem Preiļu no-
vada svētku ietvaros aizritēja 1.
starptautiskais autorleļļu festivāls
«Leļļu vasara Preiļos». 

Uz šo vēl nebijušo notikumu
Preiļos bija ieradušies 27 starptau-
tiski atzīti leļļu meistari no vairākām
pasaules valstīm – Nīderlandes,
Igaunijas, Azerbaidžānas, Krievijas,
Baltkrievijas un Latvijas. 

Triju die nu garumā – no 21.
augusta līdz 23. augustam – Preiļu
kultūras namā varēja vērot dažādu
formu lelles no dažādiem materiā-
liem, papildinātas ar visdažādāka-

jiem aksesuāriem un tērpiem. Ap-
meklētāji varēja apskatīt arī «Teddy»
lāču kolekciju, leļļu apavus un da-
žādus citus aksesuārus. 

Preiļu Kultūras namā valdīja
radošu cilvēku ideju un fantāzijas
iemiesojums, ko festivāla laikā ap -
skatīja vairāk nekā 8 000 apmek-
lētāju. Izstādē ikviens varēja sastapt
pašus leļļu meistarus un gūt ie-
dvesmu no radītajiem darbiem. Iz-
stādes laikā apmeklētāji varēja iz -
teikt savu viedokli, balsojot par
interesantāko lelli un nosakot ska-
tītāju simpātiju. Darbojās arī neat-
karīga žūrijas komisija, kura vērtēja
darbus trīs nominācijās. Nomināciju
«Izcilākais tērps 2015» saņēma
māksliniece no Maskavas Irina

Gorjunova, par «Aksesuāru māk-
slinieku 2015» tika nominēts Balt-
krievijas mākslinieks Sergejs Droz-
dovs, nominācija «Lelle ar raksturu
2015» tika pasniegta Nīderlandes
māksliniecei Nel Groothedde. 
Skatītāju simpātiju balvu saņēma
Vladlena – preiliete Jeļena Mihai-
lova, par kuras lellēm bija nobalso -
jis lielākais vairākums izstādes
apmeklētāju.   

Triju dienu garumā Preiļu Mū-
zikas un mākslas skolā norisinājās
meistarklases bērniem, kurās starp-
tautiski atzītu mākslinieku vadībā
varēja apgūt dažādas radošas ie-
maņas. Festivāla noslēgumā Rī  -
gas leļļu galerijā «Vladlena» noti -
ka preses konference un festivāla 
no rišu rezumējums. Preiļu novada
svēt ku un leļļu festivāla patrons –
kinorežisors, Preiļu novada Goda
pil sonis Jānis Streičs, pasākuma
viesi un mākslinieki atzina, ka
leļļu festivāls ir izdevies un tas
varētu kļūt par tradicionālu pasā-
kumu Preiļos. 

Festivālu organizēja Preiļu no-
vada dome kopā ar Preiļu leļļu
mākslinieci Jeļenu Mihailovu. Pa-
teicamies visiem, kuri bija iesaistīti
festivāla sagatavošanā un darbojās,
lai tas sekmīgi noritētu ! Paldies
izstādes apmeklētājiem, Preiļu no-
vada iedzīvotājiem un viesiem!
Paldies visiem par kopā būšanu un
svētku prieku! Uz tikšanos nāka-
majos svētkos!

starptautiskais leļļu festivāls Preiļos
pulcē vairākus tūkstošus apmeklētāju

sIa «Preiļu slimnīca» ievēlēta jauna valde
4. septembrī SIA «Preiļu slimnīca» kapitāldaļu turētāju sa -

pulcē tika ievēlēta slimnīcas jaunā valde, kuras sastāvā darbosies
Iveta Stare, Jolanta Gžibovska un Aleksandrs Poplavskis. Par
valdes priekšsēdētāju ievēlēta Iveta Stare. 

Iepriekšējais SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētājs Jānis
Anspoks un valdes locekļi Aldis Džeriņš un Lilita Seile 31. augustā
uzrakstīja iesniegumus par viņu atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas
SIA «Preiļu slimnīca» valdē. Kapitāldaļu turētāju sapulce viņu
lūgumu akceptēja.

Informāciju sagatavoja Jolanta Upeniece un Maija Paegle

Pozitīvu emociju gaisotnē aizvadīti 
Preiļu novada svētki

aicinām pieteikt kandidātus apbalvošanai
ar domes atzinības rakstiem

Sakarā ar Latvijas Republikas 97. gadadienu Preiļu novada
dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar domes Atzinības rakstiem
personas, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm
dod īpašu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā. Aicinām iesniegt
pieteikumus par iedzīvotāju nozīmīgiem sasniegumiem tautsaim-
niecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko
organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu
novada attīstībā un popularizēšanā.

Iesniegtos piedāvājumus izskatīs novada domes deputāti, lemjot
par katru kandidātu atsevišķi. Priekšlikumus un informāciju par
izvirzīto kandidātu darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada
domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 12.
oktobrim. 

Atzinības raksti iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas
proklamēšanas dienas pasākumā 17. novembrī Preiļu Kultūras namā.
Preiļu novada domes noteikumi «Par Preiļu novada domes apbal -
vojumiem un to piešķiršanas kārtību»  pieejami: http://www.preili.lv/
upload/dokumenti1/20140424_apbalvojumu_nolikums.pdf 

3. oktobrī no plkst. 9.00 – 14.00 
laukumā Raiņa bulvārī 19 norisināsies

mIķeļDIenas tIrgus.
Pieteikšanās tirgotājiem Preiļu novada domes

mājas lapā www.preili.lv vai Preiļu novada Uzņē-
mējdarbības centrā, Kooperatīva iela 6, (3. stāvs),
Preiļos.  Pieteikšanās dalībai tirgū – līdz 1. oktobrim.

Sīkāka informācija pa tālruni 26636243.
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Preiļu novada VÇSTIS

notiks sacensības
pludiņmakšķerēšanā

Preiļu pagasta svētku iet -
varos 26. septembrī Feimankas
ūdenskrātuvē Moskvinā notiks
atklātās pludiņmakšķerēšanas
sacensības «Agrā rīta cope». 

Dalībnieki sacensībās pie-
dalās individuāli, pulcēšanas
vieta pie Feimankas ūdens-
krātuves. 

Sīkāka informācija 
par sacensību norisi 
pie Lidijas Ceriņas 

vai pa tālruni 29609440.

notiks velobrauciens «Iepazīsti savu novadu»
3.oktobrī mēs plānojam kārtējo velodraugu saietu

kopējā velopārgājienā «Iepazīsti savu novadu». Ve-
lobraucējiem būs iespēja «aizķert» gan Aizkalnes un
Pelēču pagastu stūrus, virzoties uz Ārdavu un Riebi -
ņu novadu. Vietas, kuras apskatīsim, mēs paturam noslē -
pumā, lai saglabātu arī kādu intrigu. Būs arī tra -
dicionālā zupas baudīšana. Kopējais maršruta garums
ir 50 km, kurš tiks izbraukts 5 – 6 stundās ar vidējo
ātrumu 13 – 15 km/h. Ja Jums radās interese par šo
pasākumu, tad plkst. 10.00 tiekamies pretī Preiļu
novada do mei! Sīkāka informācija pa tālruni 29556446
(Leonīds).

sportiski raibā nedēļas nogale
Daudzi Preiļu novada BJSS vieglatlētikas nodaļas

audzēkņi 12. septembrī piedalījās Vārkavas novada
atklātajā čempionātā, un visi atgriezās ar medaļām.
Tajā pašā sestdienā uz starta Višķos stājās arī daži
mūsu vieglatlētikas veterāni, kur notika Latgales at -
klātais čempionāts vieglatlētikā senioriem. Tā Feoktists
Pušņakovs uzvarēja savā vecuma grupā 400 m –
1.07,57, kas viņam deva 3. vietu, 100 m – 14,24 un
2. vieta grupā, kā arī 5. vieta kopvērtējumā. 5000 m
distanci Pēteris Trubačs veica ar rezultātu 17 minūtes
24,76 sekundes, kas kopvērtējumā Pēterim deva
uzvaru. 13. septembrī Rīgas Mežaparkā Nike Riga
Run iepriecināja Anitas Kažemākas veikums – 10 km
distancē izcīnīta uzvara ne tikai savā vecuma grupā ,
bet arī kopvērtējumā sievietēm ar rezultātu 36 mi -
nūtes 42,30 sekundes. 

Svētdien tradicionālajā Jēkabpils skrējienā «Apkārt
Radžu ūdenskrātuvei» veiksmīgs starts padevās Preiļu
novada BJSS audzēknim – ģimnāzistam Guntim Pa-
storam, kurš bija otrais kopvērtējumā un pārliecinoši
uzvarēja savā grupā. Arī velokrosā «Apkārt Radžu
ūdenskrātuvei» uz goda pjedestāla aicināti tika arī
preilēnieši. 22 km distancē 2.vietu kopvērtējumā un

savā grupā izcīnīja Renārs Valdonis – 43 minūtes 31
sekunde. 5. vietu savā grupā izcīnīja Artis Upenieks.
Arī Guntis Pastors kāpa uz goda pjedestāla 2. pa kā -
piena savā vecuma grupā. 15,6 km distancē uz goda
pjedestāla augstākā pakāpiena – Digna Prodniece. 

normunds Ivzāns pasaules čempionātā 
No 4. augusta līdz 16. augustam Francijas trešajā

lielākajā pilsētā Lionā norisinājās pasaules čempionāts
vieglatlētikā veterāniem, kura dalībnieks bija arī Nor-
munds Ivzāns.  

Pirmais starts čempionātā notika 5 kilometru dis-
tancē, kur Normunds Ivzāns izcīnīja 4. vietu, 10 kilo-
metru distancē (Šosejā) sportists ierindojās 2. vietā,
Latvijas komandai 10 kilometru distancē – bronzas
medaļa. 20 kilometru distancē Normunds izcīnīja 
4. vietu, bet zelta medaļa – Latvijas komandai, kuras
sastāvā startēja arī Normunds. 

startē Preiļu seniori
5. septembrī Jēkabpilī startēja 1. Latvijas čem -

pionāts vieglatlētikā senioriem. Preiļu novada vieg-
latlētikas seniori ierindojās 1. čempionāta dalībnieku
pulkā un visi mājup pārradās medaļnieku statusā.
Viskuplākā «raža» Dacei Liniņai (S35+) – augstlēkšanā
pārvarot 152 cm, izcīnīta zelta medaļa, divas sudraba
godalgas – 100 m – 13,56 sekundes un šķēpa mešanā
– 24 m 99 cm. 

Divas godalgas mūsu vecmeistaram Feoktistam
Pušņakovam (V60+) – uzvara 400 m  – 1.10,38 un
sudrabs 100 m – 15,21. Tradicionāli uzvara 5 km so-
ļošanā ar sezonas personīgo rekordu Normundam Iv-
zānam (V40+) – 21.28,56, kurš izrādījās arī sacensību
augstvērtīgākais rezultāts vīriešu vērtējumā. Ar
bronzas godalgu atzīmējās arī veterānu saimei pie-
pulcējies priekulietis Jānis Brakovskis, kurš disku
raidīja 35 m 42 cm tālu. 

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis
un Maija Paegle

Tu – ābele, no kuras zariem Par dārzu savus gadus darīt
Pār dzīvi svēta gaisma plūst. Lai sirds nekad Tev nepiekūst. 

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS Septembrī dzimušoS penSionāruS:
Mariju bruzguli, Natāliju Eiduku, Ivanu Jeršovu, Anatoliju Tarasenko,

Viktoriju Ivuli Preiļos, ēvaldu Reiniku Aizkalnes pagastā, Albertu
Sparānu Pelēču pagastā, Robertu Prikuli, Anfisu Fedotovu Saunas
pagastā, Feklu Maksimovu Preiļu pagastā.   

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

Preiļu novada Pensionāru biedrība

SPORTS

Preiļu 
Novada VÇSTIS
Preiļu novada domes informatīvais

izdevums latviešu valodā.
Adrese: Rai ņa bulvāris 19,

Preiļi, LV–5301. 
Metiens – 5000 eks.

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka», 
Rē zek nē, baz nīcas ielā 28. 

Atbildīgā par izdevuma
sagatavošanu – Maija Paegle, 

tālr. 65322766,
maija.paegle@preili.lv
Laikraksts internetā:

www.preili.lv

Akcija «Atpakaļ pilsētā»
«Figura Line» Aglonas iela 1, 2. stāvs, Preiļos, piedāvā: 

no 16. septembra līdz 3. oktobrim 12 reižu abonements pa 
9 reižu abonementa cenu. 

Tālrunis pierakstam: 220 11 150

«Latvijas Mednieku apmācību centrs» 
organizē  kursus mednieka un medību vadītāja apliecības

iegūšanai Preiļos.  
15 cilvēku grupai apmācības arī jebkurā pagastā.

Kvalitatīva, profesionāla apmācība.
Pieteikties pa tālr.29282027 vai www.lmac.lv.

IEPēRK ābOLUS
SIA «Eco berry» no 2. septembra uzsāk ābolu iepirkšanu.

Adrese – brīvības iela 72, Preiļi, tālrunis 29964411

Kultūras centra pasākumi oktobrī
v 3. oktobrī laukumā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Miķeļa dienas

tirgus. Kultūras programmā uzstājas: plkst. 10.40 – Saunas pagasta
pašdarbības kolektīvi, plkst. 11.00 – Pelēču pagasta pašdarbības
kolektīvi, plkst. 11.30 – Aizkalnes pagasta pašdarbības kolektīvi

v 3. oktobrī plkst. 13.00 Preiļu KN aicinām Preiļu novada
pen sionārus apmeklēt Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīto
sarī kojumu «Ej rudenim pretī ar cerību sirdī!». Programmā:
aktīvāko senioru godināšana, Preiļu 1.pamatskolas deju kopas
«Gaida» un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu apsveikumi,
Feimaņu teātra kopas «Savējie» izrāde – Danskovīte «Sīvysmuotis
lobuo sirds». Ieeja – brīva

v 10. – 18. oktobrī Svecīšu dienas Preiļu novadā
v 9. oktobrī plkst. 10.00 Ārdavas Saieta namā radošā darbnīca

«Lakatu pīšana un kļavu lapu dekoru veidošana»
v 15. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN koncertkompānija

«SOLA RIS» (Lietuva) viesojas ar cirka izrādi «PASAKAINĀ
PLANĒTA». Programmā: «Sunīši, zaķis, kaķīši, čūskas, papagailis»,
piedalās mākslinieki no Šveices «CIRQUE DU SOLLEIL». Biļešu
cena – EUR 5.00

v 16. oktobrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN Zelta rudens balle
kopā ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja – EUR 3.00

v 20. oktobrī plkst.18.00 Preiļu KN Latvijas Platforma attīstī -
bas sadarbībai kopā ar biedrību «Homo ecos» piedāvā  filmas:
Sandija Semjonova dokumentālo filmu «Ar domu par labāku pa -
sauli» un Kārļa Lesiņa dokumentālo filmu «Senegāla. Džamagenas
stāsts». Ieeja – brīva

v 21. oktobrī plkst. 11.00 Ārdavas Saieta namā Cepuru balle
v 23. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN humoršovs «VĪRIEŠI,

VĪRIEŠI», piedalās: Mārtiņš Egliens vai Ainars Ančevskis, Ivars
Puga, Ivars Kļavinskis, Gunārs Placēns, Jānis Āmanis, Imants
Strads, Sarmīte Prule. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un
«Biļešu Paradīzes» kasēs

v 24. oktobrī plkst.20.00 Pelēču KN Groziņu balle zemniekiem
«Ražas svētki Pelēčos»

v 31. oktobrī plkst.12.00 Saunas TN tematiska pēcpusdiena
«No senču gudrības pūra»
Plānā ir iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot pasākumu afišām!

sVeCĪŠu DIenas PreIļu noVaDĀ
10. oktobris Saunas pagasta kapsētās

plkst. 12.00 PAUNIŅU kapi;   
plkst. 13.00 PRĪKUĻU kapi
plkst. 14.00 LAKAUSKU kapi
plkst. 15.00 AIZUPIEŠU kapi 
plkst. 16.00 ANSPOKU kapi

10. oktobris Aizkalnes pagasta kapsētās
plkst. 12.00 GĀGU kapsēta
plkst. 13.00 RAIPOLES kapsēta
plkst. 14.00 DAUGAVIEŠU kapsēta    
plkst. 15.00 JASMUIŽAS kapsēta
plkst. 16.00 BLEIDENES kapsēta

11. oktobris Saunas pagasta kapsētās
plkst. 12.00 JAKUŠU kapi
plkst. 13.00 SKUTEĻU kapi 
plkst. 14.00 ORĪŠU kapi
plkst. 15.00 SMELTERU kapi
plkst. 16.00 BETIŠĶU kapi

11. oktobris Preiļu pagasta kapsētās
plkst. 14.00 RĪBUĻU kapi  
plkst. 15.00 DZEŅU kapi
plkst. 16.00 ŠOLDRU kapi

17. oktobris Pelēču pagasta  kapsētās
plkst. 11.00 SOLKAS kapi   
plkst. 11.50 VECUMA kapi
plkst. 12.40 KRASNOGORKAS kapi
plkst. 13.30 GORNIJAŠU kapi
plkst. 14.20 BRAMAŅU kapi
plkst. 15.20 DŽERIŅU kapi
plkst. 16.30 PELĒČU kapi

17. oktobris Preiļu kapsētās
plkst. 15.00 JAUNIE kapi  
plkst. 17.00 LIELIE kapi

18. oktobris Preiļu pagasta kapsētās
plkst. 13.00 SEIĻU kapi  
plkst. 14.00 PUPĀJU kapi
plkst. 15.00 IVDRĪŠU kapi

24. augustā, veicot kārtējo reidu, Preiļu novada
Pašvaldības policija no Pelēču ezera izvilka malu
zvejnieku zvejas tīklu 90 m garumā. Tīklā bija
daudz zivju, un visas jau bija sabojājušās. Preiļu
novada Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards
Roma novskis pastāstīja, ka, iespējams, tīkls ezerā
stāvējis vairākas dienas un atzīst, ka šāds gadījums
ir ļoti nopietns un bargi sodāms.

Preiļu novada Pašvaldības policija veic zivju kontroli
visos Preiļu novada ezeros. Divu mēnešu laikā, kopš
šī atbildība uzticēta policijas darbiniekiem, no eze -
riem ir izvilkti arī četri paštaisīti makšķerēšanas rīki ar
vairāk nekā trim āķiem. Saskaņā ar pastāvošo likumdo -
šanu makšķerēšana ar šāda veida ierīcēm ir aizliegta.   

Atgādinām iedzīvotājiem, ka makšķerēšanai un
zvejai ezeros tiek izsniegtas licences. Arī Preiļu no -
vada dome 2014. gad nogalē ir apstiprinājusi saisto -
šos noteikumus, kuri nosaka licencētās makšķerēšanas

kārtību Pelēču ezerā. Ar noteikumiem var iepazīties
Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv sadaļā
«Saistošie noteikumi». 

Malu zvejniecība ir ļoti izplatīta problēma Latvijas
ezeros un upēs. Tā samazina vērtīgo zivju resursus
un izraisa upju un ezeru ekosistēmu pārveidošanos.
Līdz šim mūsu novadā nav bijusi iespēja pienācīgi
novērot un kontrolēt situāciju, taču šobrīd, pateicoties
iegādātajam inventāram, ir dots starts nelikumīgās
zvejniecības apkarošanai. 

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus sniegt in-
formāciju par zi nāmiem nelikumīgās zvejniecības
gadījumiem. Ziņotāju vārdi un uz vār di netiks izpausti,
tāpēc nav jābaidās sniegt patiesus faktus. Aici nām būt
līdzatbildīgiem par notiekošo un ziņot par nelikumībām! 

Preiļu novada Pašvaldības policijas kontak-
ttālrunis – 65307330.

Maija Paegle

Preiļu novada Pašvaldības policija cīnās
ar nelikumīgo zvejniecību

Latgales reģionālais karatē klubs «satorI»
uzņem jaunus dalībniekus

Nodarbības vada sertificēts treneris Oļegs Komars (melnā
josta, 4 dans). Kluba programmā: japāņu filozofija, pašaizsardzības
paņēmienu apgūšana, jostu atestācija, piedalīšanās dažādu līmeņu
sacensībās, vasaras nometnes bērniem. Nāciet paši un ņemiet līdzi
savus bērnus! Tālrunis uzziņām - 274 274 52.

4. oktobrī plkst. 9.00 Preiļu Romas katoļu 
baznīcā notiks aizlūgums par mūžībā aizgājušiem

Preiļu 1. vidusskolas un Preiļu 1. pamatskolas 
skolotājiem un skolu darbiniekiem.

Aicinām piedalīties!

SEPTEMBRIS_Preilu Novada Vestis_2015_avize.qxd  21.09.2015  16:06  Page 4


