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VÇSTISPreiļu 
Novada

Ordeņu kapituls šī gada 22. oktobrī par se vi-
š  ķiem nopelniem Latvijas valsts labā nolēma pie -
šķirt Atzinības krusta III šķiru AS «Preiļu siers»
valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam. At zi -
nības krusts uzņēmējam piešķirts par nopelniem
tautsaimniecības attīstībā, īpaši piena pārstrādes
nozares attīstībā Latvijā un Latvijas starptautiskās
atpazīs tamības veicināšanā. Augsto valsts apbal-
vojumu Valsts prezidents Rai monds Vējonis pasnie -
 dza Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
pasākumā 18. novembrī Melngalvju namā, Rīgā.

Jāzepu Šņepstu apbalvojuma piešķiršanai izvirzīja
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Muzeja
vadītāja Tekla Bekeša pieteikuma vēstulē Ordeņu ka-
pitulam rakstīja: «Preiļu novadā reģistrētais piena
pārstrādes uzņēmums AS «Preiļu siers», pateicoties
Jāzepa Šņepsta zināšanām, pieredzei un uzņēmībai,
kļuvis par vienu no spēcīgākajiem piena industrijas
pārstāvjiem Latvijā. Jāzepa Šņepsta vadībā rūpnīca
modernizēta, izveidotas jaunas darba vietas, radīta
videi draudzīga ražotne, akciju sabiedrība kļuvusi par
lielāko siera ražotāju un eksportētāju valstī.

Jāzeps Šņepsts ir cilvēks, kurš iedzīvotāju na cio -
nālo pašapziņu, novadnieciskās piederības apziņu
stiprina, sniegdams praktisku un materiālu atbalstu
bērnu mākslas skolu audzēkņu un profesionālu māk-
slinieku mākslas plenēriem Preiļos, deju kolektīvu
koncertiem Latvijā un ārpus tās robežām, ikgadējai
labāko sportistu prēmēšanai un pensionāriem aktīva
dzīvesveida sekmēšanai».

Jāzeps Šnepsts veicis pārdomātu rūpnīcas moder-
nizāciju un, ražošanas tehnoloģijas orientējot uz indus -
triālo ražošanu, panācis, ka kvalitātes standarti uzņē-
mumā atbilst Eiropas Savienības prasībām. AS «Preiļ u
siers» ir atļauja produkcijas eksportam uz daudzām
pasaules valstīm Eiropas, Āzijas un Āfrikas kontinentos.
AS «Preiļu siers» ir lielākais darba devējs Preiļu
novadā un nodrošina darba vietas 292 strādājošiem.

Jāzeps Šņepsts tika ievēlēts Latvijas Republikas
7. Saeimā un darbojās Aizsardzības un Iekšlietu
komisijā no 1998. gada 11. novembra līdz 2001. gada
13. septembrim. Būdams LR 7. Saeimas deputāts,
Jāzeps Šņepsts piedalījās ziņojumu sagatavošanā sē -
dēs izskatītajiem jautājumiem par grozījumiem Krim-
nāllikumā, likumos «Par policiju» un «Par noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu», iesaistījās
aktuālu ar valsts tautsaimniecības nozares attīstību
saistītu jautājumu apspriešanā. 

Jāzeps Šņepsts aktīvi iestājās par Latvijas neat -
karības atjauno šanu, piedalījās 1991. gada janvāra

barikādēs Rīgā, par ko saņēmis 1991. gada barikā žu
dalībnieka piemiņas zīmi.

Laika periodā no 2001. gada jūlija līdz 2003. ga -
da martam Jāzeps Šņepsts vadīja Preiļu novada domi,
īpašu vērību veltot atbalstam kultūrai. 2002. gada 
30. septembrī, pateicoties Jāzepa Šņepsta rū pēm, tika
atklāts renovētais Preiļu kultūras nams, ku rā modernas
telpas ieguva Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzejs. 

2009. gadā Jāzepam Šņepstam piešķirta Latvijas
valsts Aizsardzības fonda «Lāčplēsis» Goda zīme.
Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums Jāzepam
Šņepstam piešķirts 2012. gada 20. decembrī par ie-
guldījumu Preiļu novada iedzīvotāju labklājības vai-
rošanā, par nopelniem uzņēmējdarbības at tīstī bā,
akciju sabiedrības «Preiļu siers» izaugsmē un Prei ļu
vārda atpazīstamības veicināšanu Latvijā un ārpus
valsts robežām. 

Maija Paegle, Preiļu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Jāzepam Šņepstam piešķirts augstais 
Latvijas valsts apbalvojums – Atzinības krusts

Jau krietni pirms svētkiem
pilsēta tika ietērpta svētku rotā,
par ko parūpējās SIA «Preiļu
saimnieks» darbinieki. Svinīgie
valsts svētku pasākumi norisinājās
darba kolektīvos, novada pagastu
kultūras namos, izglītības iestādēs. 

18. novembrī pasākumus Preiļos
ievadīja svinīgs dievkalpojums
Preiļu Romas katoļu baznīcā. Gais-
mas simbols – svecīšu liesmiņas,
izvietotas latvju rakstu zīmju vei -
dolā, mirdzēja laukumā pretī novada
pašvaldības ēkai. Paldies ikvienam
novada iedzīvotājam, kurš nāca un
iededza svecīti mieram, gaismai
un labestībai.  

Preiļu Kultūras namā norisinā -
jās svinīgais pasākums, kas bija vel -
tīts gan Latvijas valsts 97. gadskār -
tai, gan Preiļu novada 15. dzimšanas
dienai. Preiļu novada pašvaldības
priekšsēdētāja Maruta Plivda savā
uzrunā atgādināja mūsu valsts di-
bināšanas galvenos notikumus un
novēlēja visiem novada iedzīvotā-
jiem kopības sajūtu un gaišas do -
mas, veicot ikdienas darbus.  

Novada iedzīvotājus svētkos
sveica mūsu pašvaldības sadrau-
dzības pilsētu pārstāvji – Baltkrie -
vijas Republikas Glubokoje rajona
padomes un Lietuvas Republikas
Utenas pilsētas delegācijas, kuras
bija ieradušās Preiļos. Pasāku mā
tika nolasīti apsveikumi svētkos
no Latvijas Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa, Taipejas misijas
Lat vijā vadītāja Garija Ko un
Preiļu novada Goda pilsoņa Bru -
no Davio (Francija). Atzīmējot
Preiļu novada 15. dzimšanas dienu,
pagastu pārstāvji stāstīja katrs savu
pagasta stāstu.   

Vairākiem mūsu novada iedzī-
votājiem domes priekšsēdētāja Ma-
ruta Plivda pasniedza pašvaldības
Atzinības rakstus. Šogad apbalvo-
jumus saņēma Tautas daiļamata
me istare Albīna Ancāne, SIA
«Preiļu slimnīca» ārste Jevģēnija
Džeriņa, Preiļu 1. pamatskolas sko -
lotāja Gai da Ivanova, SIA «Preiļu
slimnīca» medicīnas māsa Tatjana
Levikina, Sociālā dienesta sociālais
darbinieks Lauris Pastars,  Preiļu

2. vidusskolas skolotāja Jeļena
Pod skočeva, Preiļu novada pašval -
dības policijas vecākais inspektors
Os kars Rinčs, Preiļu pasta nodaļas
ve cākā operatore Rita Romanov-
ska, Saunas pagasta zemnieku saim -
niecības «Ramanīši» īpašniece
Tekla Broņislava Romanovska,
piemājas saimniecības «Lazdu
kalns» īpašnieks Dainis Saulišs,
IK «Normunds» īpašnieks Nor-
munds Skutelis, Pelēču pamat -
skolas skolotāja Elvīra Spūle, Pen -
sionāru biedrī bas valdes locek le
Veneranda Uti nā ne, ģimenes ārsta
palīgs Antoni ja Vasiļjeva, daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas, Celt-
nieku ielā 10, vecākais Aleksandrs
Zamišļajevs. 

Latgales Uzņēmējdarbības cen-
tra vadītājs Vladislavs Stankevičs
pasniedza SIA «Preiļu celtnieks»
izpilddirektoram Egilam Stikā -
nam balvu nominācijā «Sociāli at-
bildīgs uzņēmums». 

Ar muzikāliem priekšnesu -
miem pasākumā piedalījās mūsu
novada tautas mākslas kolektīvi:

Preiļu novada Skolotāju koris «Lat-
gale», folkloras kopa «Leiči»,
Preiļu Valsts ģimnāzijas jauniešu
folkloras ansamblis «Rūtoj», Aiz-
kalnes pagasta vokālais ansamblis
«Visiem dzīves gadījumiem», Pelēču
pagas ta vokālais ansamblis «No-
skaņa», Saunas pagasta folkloras
ansamblis «Naktineica», senioru

ansamblis «Virši», senioru deju
kolektīvs «Brūklenājs», vokālais
ansamblis «Kaļinuška», vokālais
ansamblis «Rjabinuška», deju ko -
pas «Gaida», «Dan cari» un «Tal-
deri». Svētku noslēgumā pasāku -
ma dalībnieki cienājās ar svētku
torti un šampanieti. 

Maija Paegle

Preiļos atzīmē Latvijas valsts proklamēšanas dienu un Preiļu novada 15. dzimšanas dienu 

Ziemassvētku tirdziņš Preiļos
Izjust Ziemassvētku sajūtu un  dāvanu pirkšanas prieku  aicina

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu no -
va da domi un Preiļu novada kultūras centru, organizējot zem -
nieku, amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņu Preiļos
19. decembrī  no pulksten 10.00 laukumā, Raiņa bulvārī 19.

Tirgotājiem informācija par dalību tirgū atrodama
www.preili.lv vai zvanot + 371 26636243.

Pieteikšanās dalībai tirgū līdz 17. decembrim.

Labdien, novada iedzīvotāji!
Novembris ir īpašs mēnesis ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam.

Patriotiska bija Lāčplēša diena 11. novembrī, Latvijas Republikas
97. gadskārtu ar svinīgiem pasākumiem atzīmējām 18. novembrī.
Man novembris iezīmējas ar Preiļu novada domes priekšsēdētājas
amata pienākumu pildīšanas sākumu. Jau aizritējis gads, kopš šos
pienākumu man uzticējuši pašvaldības deputāti, un es esmu
gandarīta par padarīto gada laikā. 

Mēs turpinājām iepriekšējās domes vadības iesāktos projektus
un īstenojām arī jaunas idejas. Sīkāk par paveiktajiem darbiem in-
formēšu lasītājus avīzes nākamajā numurā. Gada laikā paveiktais
ir visu kopīgs darbs, tāpēc saku paldies pašvaldības deputātiem,
darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un speciālistiem, uzņēmējiem un
zemniekiem. 

Šobrīd notiek sagatavošanās jaunajam plānošanas periodam,
tāpēc bieži norisinās sarunas, lai iezīmētu finansējumu ieplānota -
jiem pašvaldības projektiem. Jāseko kritērijiem, ko izstrādā
Ministru kabinets, lai tie būtu labvēlīgi arī mūsu paš valdībai. 

Cilvēks novadā ir pati galvenā vērtība, tāpēc mums jādara
viss, lai cilvēks novadā justos droši, lai iedzīvotājiem būtu darbs,
bērniem būtu laba izglītība, lai pašvaldība varētu nodrošināt
novadā dzīvojošajiem cilvēkiem visus pamatpakalpojumus kva -
litatīvai atpūtai un veselības uzlabošanai.  

Mums ir dota unikāla iespēja veidot šo vidi, kurā mēs dzī -
vojam, darīt to pašiem, jo neviens cits mūsu vietā to nedarīs. Arī
no konkurences nav jābaidās, jo tā, tāpat kā konstruktīva kritika, ir
attīstības virzītājspēks. Svarīgi ir izvirzīt vienotus mērķus un vi -
siem kopīgi tos sasniegt.

29. novembris ir pirmā Adventes svētdiena. Novēlu, lai gaišas
domas un sirds darbi mums ikvienam piepilda visu Ziemassvētku
gaidīšanas laiku!   

Maruta Plivda, 
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Jāzeps Šņepsts un Valsts prezidents Raimonds Vējonis
ap balvojuma pasniegšanas pasākumā 

Domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu (attēlā no labās) svētkos sveic Ute -
nas pilsētas delegācijas vadītājs Gintautas Pjatravičus
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10. novembrī, tieši valsts svēt-
ku priekšvakarā, Rīgā, Galerijā
Centrs tika atklāta Preiļu foto-
meistara, uzņēmēja, Latgales Fo-
togrāfu biedrības vadītāja un
sa biedriskā darbinieka Igora
Pliča fotoizstāde «Daugav' abas
malas…». 

Izstādes atklāšanā piedalījās
LR 12. saeimas deputāti Aldis Ada -
movičs, Janīna Kursīte un Aleksejs
Loskutovs, Latgales plānošanas re -
ģiona padomes vadītāja Alīna Gen-
dele un pārstāvji, Vides aizsardzī -
bas un reģionālās attīstības minis-
trijas pārstāvji, Preiļu novada do -
mes priekšsēdētāja Maruta Plivda,
domes iestāžu pārstāvji, Igora Pli -
ča ģimene, fotomeistara atbalstītāji
un daiļrades cienītāji. 

Pasākumu vadīja Preiļu novada
Goda pilsonis, Igora Pliča sirsnīgs
draugs, kinorežisors Jānis Streičs.
Vissirsnīgākie sveicieni tika nodoti
no izcilā latgalieša, kultūrvēstur-
nieka, Preiļu novada Goda pilso ņa
Pētera Zeiles, no kura grāmatas
«Latgale un tās ļaudis» iedvesmo -
jies fotomākslinieks. Prieks un lep -
nums par Igora Pliča veikumu
skanēja ikviena ciemiņa uzrunā.
Pasākumu ar latgaliešu dziesmām
un dančiem emocionāli kuplināja
folkloras kopa «Ceiruleits».   

Izstāde ir Igora Pliča veltījums
Latvijai, ar aerofoto palīdzību no
augšas iemūžinot Daugavas upi.
Kopumā izstādes bilžu kolekcija
ir unikāla, jo tās garums ir 150
metri iedvesmojošu fotogrāfiju,
kurās redzama mūsu Daugava no
Piedrujas līdz Jūras vārtiem, kur
Daugava satiekas ar Baltijas jūru.
Pateicoties visiem izstādes organi-
zētājiem, īpaši Igora Pliča meitai
Laurai un Galerija Centrs viesmī-
lībai, visu Latvijas svētku laiku –
līdz 21. novembrim bija iespējams
apskatīt gandrīz 90 metrus garu
fotogrāfiju rindu, kas ir daļa no

kopējās Daugavai veltītās fotoko-
lekcijas.

Šogad jau vairākas reizes Lat-
vijas galvaspilsētā Rīgā vērienī -
gos kultūras pasākumos izskanē jis
Preiļu novada vārds. Arī šoreiz prei -
lietis Igors Pličs kopā ar savu ģi -
meni, Latgales plānošanas reģiona
un Preiļu novada pašvaldības at-
balstu Preiļu vārdu ‘ienesa’ Rīgā.
Izstādes atklāšanas pasākumā no
apmeklētājiem dzirdējām atzinī -
gus vārdus par Igora Pliča veikumu,
par Latgales cilvēku uzdrīkstēša -
nos un sirds siltumu.   

Maija Paegle

Rīgā bija skatāma Igora Pliča fotoizstāde
«Daugav’ abas malas…»

11. novembrī atsevišķu klašu
skolēni no Preiļu 1. pamatskolas,
Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu
2. vidusskolas piedalījās Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas mu -
zeja sadarbībā ar Zemessardzes
35. Nodrošinājuma bataljonu rī-
kotā vēsturiski izglītojošā pro-
grammā Brīvības cīnītāju pie-
miņas godināšanai. 

Pirms došanās uz Zemessar -
dzes 35. Nodrošinājuma bataljonu
skolēni ar pavadošajiem pedago -
giem nolika ziedus, aizdedza sve -
cītes un noturēja klusuma brīdi pie
Ignata Beča piemiņas zīmes Preiļu
pagasta Litavniekos.

Zemessardzes 35. Nodrošinā-
juma bataljona Ignata Beča piemi -
ņas zālē seržante, personāllietve -
dības nodaļas 3. klases speciāliste
Kristīne Klauža skolēniem sniedza
ieskatu par Zemessardzes vēsturi,
uzdevumiem, struktūru un simbo-
liku, Zemessardzes 35. Nodroši-
nājuma bataljona atbildības teritoriju
un vienības veicamajiem dienesta
pienākumiem. Īpašs dzīvesstāsts
tika izklāstīts par mūsu novadnie -
ka, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera
kapteiņa Ignata Beča militāro kar-
jeru, kurš visu savu dzīvi ir veltījis
Latvijas neatkarības izcīnīšanai un
nostiprināšanai. 

Piemiņas zālē jaunieši apskatīja
Ignatam Bečam veltīto fotoizstādi

un vēsturisku 1931. gada 30. no-
vembra fotouzņēmumu, kas klāj
zāles centrālo sienu, kurā redzams
Latvijas Armijas organizētā robež -
apsardzības virsnieku kursa otrais
izlaidums Latvijas Kara skolā.
Starp uzņēmumā esošajām per so -
nām jaunieši atrada arī kapteini
Ignatu Beču. Vēstures stundas no-
slēgumā jauniešiem Zemessar -
dzes darbinieki demonstrēja ap-
bruņojumu un ekipējumu, kā arī
interesentiem pastāstīja par dalību
Zemessardzē.  

Atgriezušies pilsētā, piebied-
rojoties pārējiem gājiena dalībnie-
kiem, skolēni piedalījās tradicio-

nālajā lāpu gājienā.
Praktisku vēstures stundu no-

zīme ir ļoti būtiska, jo šajā straujajā
ekonomisko un sociālo pārmaiņu
laikā būtiski ir jaunajā paaudzē
stiprināt nacionālo identitāti un
demokrātijas vērtības. Tikai pie-
derība savai skolai, dzimtajai vietai,
savai tautai un zemei palīdz jaunam
cilvēkam izaugt par savas zemes
patriotu un savas valsts pilsoni,
kurš izjūt cieņu pret Latvijas dabas
skaistumu, vēstures mantojumu,
tradīcijām un kultūras vērtībām. 

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas

lapas satura redaktore

Lāčplēša dienā Preiļu jaunatne stiprināja 
patriotisma jūtas un valstisko apziņu

3. novembrī Eiropas Savienības (ES) Struktūrfondu ieguldījuma
popularizēšanas pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros Preiļu paš -
valdībā kuplā dalībnieku sastāvā viesojās Rīgas plānošanas reģio na
pārstāvji. 

Vizītes sākumā viesiem, kuri lielākoties pārstāvēja Rīgas plānošanas
reģiona pašvaldību attīstības daļu sektoru, tika organizēta tikšanās ar Prei -
ļu novada domes vadību un attīstības daļas speciālistiem, lai iepazītos
ar Preiļu novada pašvaldības pieredzi darbam ar projektu izstrādi un ie-
viešanu.

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts pavēstī -
ja, ka ciemiņi tika informēti par pašvaldības veikumu projektu apguvē
un finansējuma piesaistē iepriekšējos plānošanas periodos, tāpat arī tika
pārrunāti būtiskākie projektu ieviešanas problēmjautājumi un finansējuma
piesaiste pilsētvides attīstīšanā. Sarunās tika iezīmētas arī atsevišķas
nākotnes perspektīvas projektos un programmās, kuras pašvaldībām ir
līdzīgas, runājot konkrēti par aktivitātēm, kas skar teritoriju revitalizāciju,
reģenerējot degradētās teritorijas, privāto investīciju apjomu palielināšanu,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai, reģionālās attīstības
veicināšanu, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma sagla -
bāšanu, kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību.

Vizītes turpinājumā viesiem tika piedāvāta iespēja projektu sasnieg -
tos rezultātus novērtēt dabā. Diemžēl laika trūkuma dēļ netika paspēts
paviesoties visos piedāvātajos objektos, taču ciemiņi aplūkoja siltinātās
izglītības iestādes un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī ierīkoto
Preiļu pilsētas pludmali ar BMX trasi. Pēc pakalpojuma centra «Līči»
apskates un tikšanās ar tā iemītniekiem, delegācija novērtēja centru kā
veiksmīgu un labu piemēru citām pašvaldībām.

Rīgas plānošanas reģiona pieredzes brauciens turpinājās Krāslavas
un Daugavpils novada pašvaldībās.

Jolanta Upeniece

Rīgas plānošanas reģions
pieredzes apmaiņā Preiļos

Katru gadu ugunsgrēkos iet
bojā un cieš cilvēki, un ik gadu
vidēji 40% no ugunsgrēkiem no -
tiek tieši dzīvojamās mājās un
dzīvokļos. 

Visbiežākais ugunsgrēku iz-
celšanās iemesls ir neuzmanīga rī-
cība ar uguni, piemēram, smēķēšana
mājā vai dzīvoklī, vai pat atrodoties
gultā, bez uzraudzības atstātās
sve ces un bērnu rotaļas ar uguni.
Bieži ugunsgrēku izcelšanās iemesli
ir arī elektroinstalācijas bojājumi
un  apkures iekārtu ekspluatācijas
noteikumu pārkāpumi.

Analizējot Valsts ugunsdzēsī -
bas un glābšanas dienesta statistiku
par ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās,
var secināt, ka lielākā daļa uguns-
grēkos bojāgājušo miruši nevis no
fiziskiem apdegumiem, bet gan no
saindēšanās ar toksiskiem produk-
tiem, kas rodas, sadegot mājoklī
esošajiem sadzīves priekšmetiem
un mēbelēm. Pie tam lielākā daļa
bojāgājušo nosmakuši dūmos vai
sadeguši atrodoties savās guļam -
istabās. Šāda veida bojāgājušo skai -
tu samazināt var, aprīkojot dzīvo-
jamo telpu ar lokālajiem dūmu de-

tektoriem, kas brīdinātu cilvēkus
par izcēlušos ugunsnelaimi un tā-
dejādi ļautu tiem paspēt pamest
degošās telpas. 

Dūmu detektorus var iegādā -
ties elektropreču, būvmateriālu un
specializētos ugunsdrošības aprī-
kojuma un ierīču veikalos.

Atcerieties, ja ir izcēlies uguns-
grēks, tad par to ziņojiet Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nestam, zvanot pa tālruni – 112!

VUGD Preses 
un sabiedrisko attiecību vecākais

speciālists A. Smirnovs

Par ugunsdrošību mājoklī

Sanktpēterburgas Starptautiskā komiteja un Starptautiskās sa-
darbības centrs «Inter Aspect», sadarbojoties ar Eiropas Folkloras
festivālu asociāciju (EAFF) no 13. līdz 17. novembrim Krievijas
pilsētā Sanktpēterburgā organizēja 8. Starptautisko folkloras
festivālu – konkursu Interfolk. Šis festivāls pulcināja kopā folkloras
grupas no daudzām pasaules valstīm – Indonēzijas, Izraēlas, Slo -
vākijas, Polijas, Latvijas, Krievijas.

Festivāla mērķis bija izveidot attiecības kultūras jomā, parādot kat -
ras valsts kultūru un iepazīstot citu valstu kultūras, tādējādi savstarpēji
tās bagātinot un veicinot starptautisko sadarbību.

Šajā konkursā piedalījās 24 deju kopas «Gaida» dejotāji. Dejotāju
sniegums tika augstu novērtēts, iegūstot 1. vietu un Zelta diplomu, spe -
ciālo balvu par labāko nacionālo tērpu, Eiropas un Pasaules Folkloras
festivālu asociācijas prezidenta Armana Gukasjana kausu un diplomu
par augstas kvalitātes sniegumu, kā arī ielūgumu uz Folkloras festivālu
Armēnijā. 

Dejotāji sniedza koncertus Valsts Nacionālajā Etnogrāfiskajā muzejā
un Kultūras namā «Kirovec». Festivāla gaitā dejotāji apmeklēja Ziemas
pili, varēja skatīt pasaulē slavenāko mākslinieku darbus Ermitāžā, iepa -
zinās ar Sanktpēterburgas vēsturiskajām vietām, vēroja tiltu pacelšanu virs
Ņevas. 

Lai šis brauciens īstenotos, sakām lielu paldies Kultūrkapitāla fon -
dam (KKF), dejotāju vecākiem, AS «Preiļu siers», Preiļu novada Kul -
tūras centram un Preiļu novada domei. Vislielākais paldies dejotājiem
par savas nacionālās kultūras popularizēšanu, izturību un lielisko
sniegumu visa festivāla laikā.

Gaida Ivanova, deju kopas «Gaida» vadītāja

Deju kopas «Gaida» dejotājiem –
Zelta diploms Sanktpēterburgā
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Pašvaldība sniedz palīdzību ugunsgrēkā
cietušajai ģimenei

Preiļu novada domes deputāti 29. oktobra domes
sēdē vienbalsīgi lēma sniegt materiālu palīdzību 400
eiro apmērā ārkārtas situācijā nonākušajai Livmaņu
ģimenei. 1. septembrī negaisa laikā elektrības īssavie -
nojuma dēļ uguns izpostījusi viņu ģimenes dzīvojamo
māju Preiļu novada Pelēču pagastā, ugunsgrēkā cieta
un smagus apdegumus guva arī viens ģimenes lo -
ceklis.  

Līdzekļi cietušās ģimenes palīdzībai paredzēti no
novada domes budžeta sadaļas «Atbalsts sociālajai
aizsardzībai». 

Pašvaldība piešķir līdzekļus biedrībām
29. oktobra domes sēdē deputāti skatīja biedrības

«Nīdermuižas draudze» iesniegumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu Ināras un Borisa Teterovu fonda projektam
«Šekur – rekur esam kopā». Biedrība ir ieplānojusi
sekojošas projekta aktivitātes – vingrošanas nūju un
bumbu iegāde, sporta dienas pasākuma organizēšana,
fotografēšanas apguve, izstādes rīkošana, šujmašīnas
iegāde un citas aktivitātes. Projekta realizācijai dome
biedrībai piešķīra līdzfinansējumu 306 eiro apmērā,
naudas līdzekļus paredzot no 2016. gada novada
domes budžeta sadaļas «Pārējā ekonomiskā darbība».
Projekta kopējā summa sastāda 3 064,70 eiro. Pro -
jekts tiks realizēts laika posmā no 2015. gada 1. de -
cembra līdz 2016. gada 1. oktobrim.

Tāpat tika skatīts arī biedrības «Mūsmājas» ie-
sniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu Ināras un
Borisa Teterovu fonda projektam «Nāc, dari un aicini
citus». Projekta mērķis ir dažādot senioru brīvā laika
pavadīšanas iespējas novadā, galvenās aktivitātes –
psiholoģiskās un radošās nodarbības, vingrojumi se-
nioriem, lekcijas par e-vielām un uztura bagātinātājiem,
kā arī aktivitāšu telpas kosmētiskais remonts. Projekta
atbalsta gadījumā deputāti paredzēja līdzfinansējumu
10% apmērā jeb 494,90 eiro 2016. gada budžetā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 949 eiro.  

Piešķirti līdzekļi krēslu iegādei 
jauniešu centram «Četri»

29. oktobra Preiļu novada domes sēdē, izskatot
novada Jauniešu centra «Četri» vadītājas Santas An -
cānes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu ap-
meklētāju krēslu iegādei sakarā ar pāreju uz jaunajām
telpām Kārsavas ielā 4, domnieki iedalīja līdzekļus
50 apmeklētāju krēslu iegādei summā 797,39 eiro.
Naudas līdzekļi paredzēti no novada domes budžeta
sadaļas «Pārējā ekonomiskā darbība».

Finansējums tehniskā projekta izstrādei
29. oktobra domes sēdē, pamatojoties uz aktuali -

zēto Investīciju plānu pie Preiļu novada attīstības
programmas 2011. – 2017. gadam 23. punktu un 
2. pie likumu, Ministru kabineta noteikumu projekta
«Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizā -
cija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši paš -
valdību integrētajām attīstības programmām» īsteno -
šanas noteikumi» 2. pasākumu: Ieguldījumi degra -
dēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes cent -
ros, deputāti nolēma paredzēt 2016. gada novada pa-
švaldības budžetā finansējumu 23 595 eiro apmērā
(ar PVN) tehniskā projekta izstrādei «Rīgas ielas un
Brīvības ielas posmu atjaunošanai un apļveida krus-
tojuma izbūvei, Preiļos.»

Līguma rezultātā tiks izstrādāta ieceres dokumen-
tācija (būvprojekts minimālā sastāvā) būvatļaujas sa-
ņemšanai Preiļu pilsētas Rīgas ielas brauktuves segu -
ma atjaunošanai, posmā no Brīvības ielas līdz Preiļu
pilsētas robežai (posma garums 740 m), Brīvības

ielas atjaunošanai, posmā no apvedceļa līdz pilsētas
robežai (posma garums 850 m) un apļveida krustojuma
izbūve Brīvības, Rīgas ielas un apvedceļa krustojumā.
Savukārt pēc būvprojekta minimālā sastāva apstipri-
nāšanas tiks izstrādāts esošā objekta tehniskais pro-
jekts.

Dome veiks iepirkumu autobusa 
iegādei skolēnu pārvadāšanai

29. oktobra Preiļu novada domes sēdē, izskatot
novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova sa-
gatavoto informāciju par domei piederošā autotranspor -
ta, kas tiek izmantots skolnieku pārvadājumiem teh -
nisko stāvokli un autotransporta nobraukumu, deputāti
vienbalsīgi pieņēma lēmumu veikt iepirkumu «Skolēnu
autobusa ar 19 + 1 sēdvietām iegāde Preiļu novada
pašvaldībai».

Noslēdzoties iepirkumam, tā rezultāti tiks apstipri -
nāti kārtējā novada domes sēdē. 

Amatā apstiprināts Preiļu novada 
Būvvaldes vadītājs 

29. oktobra kārtējā domes sēdē domnieki skatīja
jautājumu par izmaiņām Preiļu novada Būvvaldes sa-
stāvā. Sakarā ar to, ka pēc darba tiesisko attiecību iz-
beigšanās ar Būvvaldes vadītāju Anitu Rumbiņu, Būv -
valdes sastāvā ir 2 personas – būvinspektors Artūrs
Poplavskis un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita
Patmalniece. Saskaņā ar amatu konkursa rezultātiem
par atbilstošu Būvvaldes vadītāja amata pretendentu
atzīts Andrejs Anins.

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Andre -
ju Aninu Preiļu novada Būvvaldes vadītāja amatā.
Līdz ar jaunā Būvvaldes vadītāja darba tiesisko attie -
cību sākšanos, izmaiņas notika arī Preiļu novada Te-
ritorijas plānojuma darba grupas sastāvā. Pamatojoties
uz «Teritorijas attīstības plānošanas likumu», Ministru
Kabineta «Noteikumiem par pašvaldību teritorija at-
tīstības plānošanas dokumentiem» un Ministru Kabi -
neta «Vispārīgiem teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumiem», sēdē tika apstiprinātas iz-
maiņas Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas
sastāvā, darba grupas sarakstā iekļaujot Andreju Aninu.

Pašvaldība ar projektu pieteikumu 
piedalīsies Zivju fonda pasākumā

Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izsludi -
nāto projektu konkursa iesniegšanas ceturto kārtu
Zivju fonda pasākumam «Zivju resursu aizsardzības
pa sākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, ku -
ru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība», 29. ok -
tobra domes sēdē deputāti nolēma iesniegt projekta
pieteikumu «Speciālā aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Preiļu novada ūdenstilpēs»
Zivju fonda 4. kārtā. Šīs aktivitātes mērķis ir zivju
resursu aizsargāšana pret nelikumīgu makšķerēšanu. 

Atgādinām, ka šī gada pavasarī pašvaldība rea -
lizēja projektu, ar kura palīdzību novada dome iegā -
dājās piepūšamo gumijas laivu, laivas motoru un lai -
vas pārvadāšanas piekabi. Esošie materiāli tehniskie
līdzekļi šogad ievērojami atviegloja Preiļu novada Paš -
valdības policijas darbu, cīnoties ar nelikumīgo zveju
novada ūdenstilpēs. 

Iesniegtā projekta ietvaros, lai varētu operatīvi ap -
karot nelikumīgo zveju, paredzēts iegādāties termo-
kameru, ar kuras palīdzību iespējams tumsā saskatīt
pārkāpējus līdz 315 m rādiusā, termokameras lieto -
šanas temperatūra ir no: -20C līdz +50C, kā arī nepie-
ciešami jaudīgi LED lukturi /3800 lumeni/, lai viegli
orientētos tumsā. 

Projekta budžets sastāda 3 980 eiro, kas ir simt-
procentīgs Zivju fonda finansējums.

Jolanta Upeniece

DOMeS SēDeS LēMUMI 

Vizītes sākumā ministrs viesojās
SIA «Preiļu slimnīca», kur tikās ar
LR 12. Saeimas deputātu Aldi
Adamoviču, Preiļu novada domes
priekšsēdētāju Marutu Plivdu, slim-
nīcas valdi – valdes priekšsēdētāju
Ivetu Stari un valdes locekļiem
Jolantu Gžibovsku un Aleksandru
Poplavski, slimnīcas galveno ārsti
Viktoriju Šmuksti. Sanāksmē tika
pārrunāts slimnīcas esošais stāvoklis
un perspektīvas, kā arī diskutēts par
aktuālajiem problēmjautājumiem
ve selības nozarē valstī kopumā. 

Pēc sarunas ministrs iepazinās
ar Preiļu slimnīcu, apskatot telpas
un aprīkojumu uzņemšanas nodaļā,
rentgena kabinetā un dzemdību
nodaļā. Ministrs atzinīgi novērtēja

slimnīcas paveikto finansējuma
piesaistē un projektu realizācijā –
par veiktajiem ieguldījumiem ēkas
siltināšanā un renovētajiem ģime -
nes ārstu kabinetiem. 

Vēlāk Preiļu novada domes
zālē ministrs tikās ar Preiļu novada
domes vadību, domes deputātiem,
ģimenes ārstiem un medicīnas per-
sonālu, lai diskutētu par veselības
aprūpes nozares problēmām un at-
tīstības iespējām Preiļos un Latvijā.
Slimnīcas valde klātesošos ar pre-
zentācijas palīdzību iepazīstināja
ar SIA «Preiļu slimnīca» sniegto
veselības aprūpes pakalpojumu
klāstu, ieviestajām sadarbības for-
mām, realizētajiem projektiem un
ieguldījumiem veselības aprūpē

un slimnīcas infrastruktūras sakār-
tošanā, kā arī slimnīcas šodienas
aktualitātēm un iespējām nākotnē. 

Noslēgumā ministrs izteica savu
pozitīvo iespaidu par redzētajām
attīstības tendencēm un profesionālo
personālu slimnīcas dzemdību no-
daļā, kā arī plaši skaidroja aktuālo
veselības nozarē, klātesošos mie-
rinot, ka nākamgad situācija me-
dicīnas nozarē nebūšot sliktākā, kā
tā ir šogad. Pēc uzstāšanās ministrs
at bildēja uz klātesošo jautājumiem,
kas skāra tēmas par atalgojuma mo -
deli, kvotu sistēmu, e-veselības ie-
viešanu un citām medicīnas perso-
nāla speciālistiem būtiskām lietām. 

Jolanta Upeniece

Preiļus apmeklēja Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs

30. oktobrī Preiļus oficiālā vizītē apmeklēja Veselības ministrs
Guntis Belēvičs kopā ar ministra biroja vadītāju Ingu Štāli. 

Labdarības akcija 
«Iegādājies jauniešu Foto Dienrādi – 16 un tu būsi 

atbalstījis talantīgos bērnus un jauniešus»
Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu Ideju laboratorija (JIL)

ir izveidojusi Foto Dienrādi 2016. gadam - ērtu un praktisku galda
kalendāru, ko var ikdienā izmantot gan darbā, gan mājās, gan kā
dāvanu draugiem. Kalendārā ir jauniešu uzņemti foto, aktuāla in-
formācija par Fonda akcijām un sirsnīgi novēlējumi vai atziņa
katram mēnesim. 

Šis Jauniešu foto Dienrādis ir veidots ar mērķi – visi ieņēmumi
no pārdotajiem kalendāriem tiks novirzīti Talantīgo bērnu un
jauniešu mācību stipendijām mūzikas un mākslas jomās Aglonas,
Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novados. 

Kalendāru var iegādāties: «Zvaignes ABC» grāmatu veikalos
Preiļos, Līvānos, Rēzeknē un Jēkabpilī, vai pie mums Viduslatgales
pārnovadu fonda birojā Kooperatīva ielā 6, Preiļos.

Ja vēlaties atbalstīt Fonda darbus vai konkrētu labdarības
projektu, aicinām ziedot - Nodibinājums «Viduslatgales pār -
novadu fonds», reģ. Nr. 40008210954, ar pārskaitījumu: 
AS Citadeles banka, konta Nr.LV17PARX0016753060001 vai

AS SEB banka, konta Nr.LV35UNLA0050021079970.

Konference «Pilsoniskās sabiedrības 
attīstības tendences Latvijā»

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» 1. decembrī
rīko konferenci «Pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences Lat -
vijā». Konference notiks Preiļu novada kultūras centrā, Raiņa
bulvārī 28, Preiļos.

Konference norisinās projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/
1/L/050/2015  «Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu,
Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados» ietvaros. Pieteikšanās
dalībai konferencē līdz 25. novembrim pa tālruni 26636243 vai
elektroniski preilinvo@inbox.lv .

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī
informācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild
biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs».

Seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem
9. decembrī pulksten 11.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības

centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos, tiek rīkots informatīvs
seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem. Semināra darba kārtībā: 

• Informācija jaunajiem nodokļu maksātājiem /Valsts ieņēmumu
dienesta pārstāvis/, «ALTUM» finanšu piedāvājumi uzņēmējdarbības
uzsācējiem /a/s «Attīstības finanšu institūcijas «ALTUM» pārstāvis/, 

• NVA pasākums «Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības
uzsākšanai» /NVA Preiļu filiāles pārstāvis/, Jaunā uzņēmēja veiksmes
stāsts

• Biznesa atbalsta instrumenti Preiļu novadā /Preiļu novada uzņē-
mējdarbības konsultante/

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz  7. decembrim 
pa tālruni + 371 26636243.

Sakārtots bērnu rotaļu laukums
pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» teritorijā

Mazo grantu projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi
2015» ietvaros biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Eņģeļtaure» reali -
zēja projektu «Maziņš esmu es, ātri augu es», informēja biedrības
valdes priekšsēdētāja Inese Anspoka. Projekts tika realizēts laika
periodā no 6. janvāra līdz 28. oktobrim pirmsskolas izglītības iestā -
dē «Pasaciņa».

Projekta rezultātā ir sakārtots viens bērnu rotaļu laukums, kur
turpmāk bērniem būs interesanti pavadīt laiku kopā ar vecākiem,
saviem vienaudžiem un pirmsskolas skolotājiem. Projekta gaitā veikta
bērnu rotaļu un atpūtas laukuma teritorijas labiekārtošana, demontētas
vecās laukumiņa konstrukcijas, uzstādīta jauna konstrukcija – rotaļu
vilciens.  Projekta realizēšanā tika iesaistītas bērnudārzu apmeklējošo
bērnu ģimenes – vecāki un vecvecāki. 

Projekta finansējums – 496,25 eiro, līdzfinansējums – vecāku, vecve -
cāku brīvprātīgais darbs, PII «Pasaciņa» piešķirtie materiāli konstrukciju
krāsošanai.
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Mūžs ir ziedošanās, mūžs ir atdošana. Kurš nes sirdi pārkalt gaismas zvanā,
Gadi iet, bet Tu kā ceļinieks, Lai ikvienam sadzirdēt to prieks.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS novembrī dzimušoS penSionāruS:
Praskoviju Golubevu, Manefu Jekimovu, Ritu Mūrnieci, Annu Sineļnikovu,

Pēteri Balodi, Valentīnu Dzalbi, Filipu Ivanovu, Antonu Upenieku, Mariju
Solovjovu Preiļos, Jakovu Grigorjevu Preiļu pagastā, Valentīnu Ciršu,

Lidiju Vaseho, Moniku Rubini, Pēteri Kovalevski Pelēču pagastā un
Jāni Buku Saunas pagastā.    

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

Preiļu novada Pensionāru biedrība

SPORTS

v 2. decembrī plkst. 12.00 Preiļu KN Liepājas leļļu teātra izrāde
bērniem «Lācēna Ziemassvētki». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama kasē, biļešu cena – EUR 2.00

v 8. decembrī plkst. 17. 30 Preiļu KN dokumentālās filmas
«Prāta vētra: starp krastiem» demonstrēšana. Biļešu cenas – EUR
2.00

v 10. decembrī plkst. 12.00 Preiļu KN Preiļu Invalīdu biedrības
30. gadu jubilejas sarīkojums. Ieeja – brīva

v 11. decembrī Ārdavas saieta namā Radošā darbnīca «Ziemas -
svētku floristika», vada Inta Reča

v 11. decembrī plkst.17.00 Preiļu KN makšķernieku atpūtas sa-
rīkojums, ieeja – brīva

v 12. decembrī plkst. 15.00 Preiļu KN jauktā kora «Noskaņa»
/Jēkabpils/ Ziemassvētku koncerts «Svētki ledus pilī» ar kopdziedā -
šanu, pikošanos, piparkūkām un karsto dzērienu. Ieeja – brīva

v 13. decembrī plkst. 15.00 Preiļos Preiļu pilsētas egles iedeg ša -
nas svētki

v 19. decembrī Preiļos, laukumā Raiņa bulvāris 19, no plkst.
10.00 – 13.00 Ziemassvētku tirdziņš

v 19. decembrī plkst. 13.00 Aizkalnes TN pirmskolas vecuma
bērnu  Ziemassvētku eglīte 

v 19. decembrī plkst. 16.00 Saunas TN Ziemassvētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem

v 19. decembrī Preiļu KN Sportistu atpūtas sarīkojums
v 22. decembrī plkst. 18.00 Preiļu KN BJC Ziemassvētku kon -

certs. Ieeja – brīva
v 25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju kopu «Dancari» un

«Talderi»  Ziemassvētku koncerts,  ieeja – brīva
v 25. decembrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN balle «Zvaigžņu

nakts karnevāls»: ierašanās maskās, pārsteidziet citus ar krāšņām
matu rotām, spīdumiem un tērpiem, konkurss – karnevāla Karalis un
Karaliene, zvaigžņu nakts pārsteigums iegriežot «Laimes ratu».
Spēlē Aira, ieeja – EUR 2.00; būs pieejami galdiņi

v 26. decembrī plkst. 12.00 Saunas TN Ziemassvētku pasākums
«Eņģeļa pieskāriens»

v 26. decembrī plkst. 19.00 Pelēču KN Ziemassvētku brīnumu
laika noskaņu koncerts «Reiz Ziemassvētkos»

v 26. decembrī plkst. 21.00 Pelēču KN Ziemassvētku groziņu
balle, spēlē Elmārs no Rēzeknes, ieeja – brīva

v 28. decembrī plkst. 15.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas un Preiļu
pagasta pārvaldes pirmsskolas vecuma bērnu eglīte, ieeja ar ielūgu-
miem

v 29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA LIELĀ BALLE.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē, biļešu cenas: bez
galdiņa rezervācijas – EUR 7.00, ar vietas rezervāciju pie galdiņa –
EUR 10.00

v 30. decembrī plkst. 12.00 Ārdavas saieta namā «Ziemas balle
Ārdavā» kopā ar folkloras grupu «Rikši»

v 30. decembrī plkst. 21.00 Saunas TN Vecgada groziņballe
«Sniegpārslu putenī», ieeja – EUR 3.00

v 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Raiņa bulvārī 19, Jaunā
2016. gada sagaidīšana un svētku salūts 

v 1. janvārī plkst. 00.30 Gadu mijas balle Preiļu KN. Spēlē gru -
pa «Dvinskas muzikanti». Ieeja – EUR 3.00.

Kultūras centra pasākumi decembrīKultūras centra pasākumi novembrī Preiļu džudisti no starptautiska turnīra 
mājās atgriežas ar medaļām

7. novembrī Rīgas
Sporta manēžā tika
aizvadīts džudo kluba
«LIDO» organizēts
starptautisks džudo
turnīrs jauniešiem un
meitenēm «Bērnu džu-
do festivāls lido –
2015». Festivāls pul-
cēja vairāk kā 400
dalībnieku no Latvi -
jas, Lietuvas, Igauni-
jas, Krievijas un Balt-
krievijas. 

Preiļu džudo kluba
treneris Aleksejs Sapegins informēja, ka 37 džudo
klubu konkurencē Preiļu audzēkņi ir veiksmīgi
startējuši un spēcīgā konkurencē ieguvuši godalgotas
vietas.

Džudo festivālā 2.vietu savā vecuma un svara gru -
pā izcīnīja Dāvids Verze, Juris Vaivods, Deins Vil -
cāns un Sofija Gžibovska, savukārt 3.vietā ierindojās
Iļja Volkovs, Evelīna Šņepste un Erika Podskočeva.

25. oktobrī Salaspils džudo klubs organizētajā
starptautiskajā džudo turnīrā veiksmīgi startēja paši
jaunākie Preiļu sportisti. Dāvis Krūmiņš (attēlā) iz -
cīnīja 1. vietu, Armandam Jaunzemam un Ričardam
Jakovļevam iegūta 2. vieta. 

Džudo treneris Aleksejs Sapegins pastāstīja, ka
turnīrs bija paredzēts galvenokārt iesācējiem sportistiem.
Preiliešu mērķis bija piedalīties un izvērtēt katram
savas spējas, ko Preiļu džudo sportisti arī izdarīja. Kā
atzīst Aleksejs Sapegins, mērķis tika sasniegts, jo
vairāki sportisti pirmo reizi sastapās ar nopietnu sa-
censību gaisotni, kas rada  atbildīgāku attieksmi arī
treniņu laikā.  

Preiļu galda tenisisti čempionātos 
apliecina savu meistarību

3. oktobrī, pēc aizvadītiem četriem sabraukumiem,
Rēzeknes novada Dricānu sporta zālē noslēdzās Lat -
gales 2015. gada atklātais komandu čempionāts gal -
da tenisā. Preiļu novada galda tenisa menedžeris Volde -
mārs Limans pastāstīja, ka kopvērtējumā astoņu ko-
mandu konkurencē sīvā cīņā Preiļu novada komanda
finālā pārspēja tik pat spēcīgo rēzekniešu vīru sastā -
vu «Rebirs sports» un izcīnīja čempionāta godalgoto
1. vietu. Preiļu komandai uzvaru izcīnīja – Emīls Lu-
tinskis, Ainārs Mūrnieks, Voldemārs Limans, Viktors
Martinovs, Igors Zenovjevs un Oļegs Burjanovs.

Jāatzīmē, ka novembra sākumā Preiļu galda te -
nisa spēles talants Emīls Lutinskis izcīnīja vēl vienu
pārliecinošu uzvaru Latvijas 2015. gada junioru meis -
tarsacīkstēs galda tenisā, kļūstot par labāko gan indi-
viduāli, gan dubultspēlē ar Aleksandru Maskaļonoku.   

Zināmi novada atklātā individuālā čempionāta
galda tenisā laureāti

7. novembrī noslēdzās Preiļu novada 2015. gada
atklātais individuālais čempionāts galda tenisā, kurš
ik gadu tiek rīkots ar mērķi popularizēt galda tenisu un
dot iespēju Preiļu novada galda tenisistiem sacensties
ar citu Latvijas novadu, pilsētu un ārvalstu sportistiem.
Čempionāts aizsākās septembra mēnesī un turnīra
trīs kārtas kopā pulcēja vairāk kā 60 galda tenisa liet-
pratējus no Rīgas, Mazsalacas, Alojas, Cēsīm, Jēkab -
pils, Aizkraukles, Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas,
Līvāniem, Preiļiem un kaimiņu zemes Lietuvas. 

Sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Limans
pastāstīja, ka kopvērtējumā uzvaru izcīnīja daugavpilietis
Aleksandrs Maskaļonoks, aiz sevis atstājot Jāni Svīķi
no Mazsalacas un jēkabpilieti Uldi Dzirkali.

Tradicionāli uzvarētāju kausus saņēma arī šī
sporta veida veterāni pa vecuma grupām. Visjaunākajā
veterānu vecuma grupā (40+) uzvarēja Jurijs Šmagra
no Daugavpils. Otrajā vietā – Jurijs Boiko (Rīga),
trešajā pozīcijā – Arunas Petrusķavičus no Lietuvas. 

Grupā 50 un vecāki par labāko tika saukts Anrijs

Bergs no Rīgas, aiz viņa attiecīgi jēkabpilietis An dris
Krūmiņš un rēzeknietis Bruno Losāns.

Grupā 60+ uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena
kāpa preilietis Voldemārs Limans, otro vietu ieguva
Guntis Šēnhofs (Rīga), trešo vietu izcīnīja Andrejs
Rešetņikovs (Rēzekne).

Čempiona tituli tika izcīnīti arī sieviešu konkurencē,
kur spēkiem mērojās vien sešas daiļā dzimuma pār -
stā ves. Pirmo vietu ieguva Daina Ročāne (Cēsis),
otrajā pozīcijā ierindojās rēzekniete Liāna Zeltiņa,
bet godalgotā trešā vieta izcīnīta Preiļu galda teni -
sistei Diānai Afanasjevai.

«Olimpiskās dienas 2015» radošā konkursa
laureāte Preiļu 1. pamatskolā

«Olimpiskā diena 2015» šogad notika 25. sep temb -
 rī, un tā kopumā pulcēja jau vairāk nekā 100 000 da-
lībnieku, tai skaitā arī no Preiļu 1. pamatskolas. Para -
lēli fiziskām aktivitātēm un kopīgai rīta vingrošanai,
norisinājās arī vairāki radošie konkursi. Bērni pie da -
lī jās zīmējumu un domrakstu konkursos, kā arī foto -
grāfijās iemūžināja iespaidus par tēmu «Basketbols ir
mana spēle!». Skolēnu radošie darbi tika iesūtīti Lat -
vijas Olimpiskajai komitejai, kur tos  izvērtēja profe-
sionāla žūrija. Domrakstus lasīja sporta žurnālists Dai -
nis Caune, zīmējumus vērtēja māksliniece Inta Bēren-
te-Strenga, bet fotogrāfijas aplūkoja fotogrāfs Ilmārs
Znotiņš. 

Viktorijas Isajevas, Preiļu 1. pamatskolas 4.c kla -
ses skolnieces, darbs ir ieguvis 2. vietu «Olimpiskās
dienas 2015» radošajā konkursā. 23. oktobrī Latvijas
Olimpiskajā komitejā, Rīgā notika laureātu apbalvošana. 

Apsveicam Viktoriju ar panākumiem! Paldies vi-
zuālās mākslas skolotājai Astrīdai Čerpakovskai un
Viktorijas vecākiem par atbalstu un sadarbību!

Medaļas dambretes sacensībās

9. novembrī Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolā
notika Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu sacensības
dambretē. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 80 dalīb-
nieku četrās vecuma grupās. Katrā vecuma grupā ko-
mandā spēlēja 2 zēni un 2 meitenes, startēja arī indi-
viduālie dalībnieki. Preiļu novada jaunie dambretisti
no Preiļu 1.pamatskolas, Priekuļu pamatskolas un
Preiļu Valsts ģimnāzijas spēlēja trīs vecuma grupās. 

U-10 vecuma grupā (jaunā cerība, 2005.dz.g. un
jaunāki) Preiļu 1. pamatskolas 1. komandai, kuras
sastāvā spēlēja Roberts Pastars, Eduards Podskočijs,
Alise Andersone un Laima Tumašova, godpilnā 
3. vieta, bet Preiļu 1.pamatskolas 2. komandai (Val -
ters Pūdžs, Markuss Martinkus, Annija Akmentiņa),
spē lējot nepilnā sastāvā – 4 vieta. Individuālajā tur -
nīrā 1. vieta Annijai Akmentiņai un 3. vieta Robertam
Pastaram. Ikdienā spēles knifus jaunie dambretisti
apgūst Preiļu novada bērnu un jauniešu centra dam -
bretes pulciņā (skolotāja Dzintra Šmukste).

Vislabāk preilēniešiem veicās U-19 vecuma gru -
pas (juniori, 1996.,1997.,1998.dz.g.) mačos – pārlie-
cinoša 1. vieta Preiļu Valsts ģimnāzijas komandai, ku -
ras sastāvā spēlēja Lauma Tumašova, Laura Neiceniece,
Valters Reinis un Jānis Brūvers. Individuālajos ma -
čos 1. vieta Laumai Tumašovai, 2. vieta Laurai Neice -
niecei, bet zēnu konkurencē 2. vieta Jānim Brūveram.

Apsveicam sportistus ar sasniegumiem un vēlam
veiksmi un izturību arī nākamajos mačos!

Informāciju sagatavoja Jolanta Upeniece, 
Maija Paegle, Aija Caune, Digna Prodniece

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

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

Vladislava Paura izstāde
No  l8. novembra līdz 2016.

gada 12. februārim Preiļu vēs-
tures un lietišķās mākslas muzejs
piedāvā Vladislava Paura darbu
izstādi «Akvarelis» Preiļu kul-
tūras nama izstāžu zālē. 

Mākslinieks Vladislavs Paurs
ir viens no Latgalē un visā Lat vi -
jā ievērojamākajiem akvareļa glez -
nošanas tehnikas meistariem.
Mākslinieka jubilejas izstādē ska-
tāmi pārsvarā pēdējos gados ta-
pušie harmoniski un krāsu toņos
sulīgi akvareļtehnikā gleznoti dar -
bi, atklājot galvenokārt Latgales
dabas un pilsētu ainavas.

«Magones zieds»
aicina uz 5 gadu

jubilejas koncertu
Sieviešu vokālā ansambļa «Magones

zieds» dāmas un ansambļa vadītāja Aira
Gribonika – Upeniece aicina uz ansambļa
5 gadu jubilejas koncertu Salas pamatskolā
27. novembrī plkst. 19.00. 

Vakara turpinājumā groziņballe kopā 
ar «Ginc un ES».  
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