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VÇSTISPreiļu 
Novada

Preiļu novads ir bagāts ar
kultūrvēsturiskajām vērtībām,
un Preiļu vēstures mantojuma
lielākais lepnums ir Preiļu muižas
komplekss ar skaisto parku un
pili – izcilo  Latgales 19. gadsimta
historisma laika muižu arhitek-
tūras paraugu. Jau 1382. gada
hronikās Preiļi minēti kā Borhu
dzimtas īpašums. 

Preiļu pils celtniecība bija ie-
vērojams notikums tālaika Latgales
kultūras dzīvē, un tagad Preiļu pils
kopā ar parka apbūvi ir Valsts no-
zīmes arhitektūras piemineklis.  

Ziņas par to, kāda šī arhitektūras
pērle izskatījās agrāk, aizkustina
vietējo iedzīvotāju un ciemiņu sir -
dis. Mēs esam pārliecināti, ka tā
priecēs mūs arī tuvākajā nākotnē.

Lai Preiļu pils no jauna dižotos
starp simtgadīgā parka kokiem,
celtnes renovāciju atlikt nedrīkstē -
ja. Pašvaldība ir lēmusi par pils at-
jaunošanas darbu uzsākšanu, un ir
pa ņemts kredīts 492 853 eiro ap-
mērā. Plānots piesaistīt finansēju -
mu arī no Eiropas Reģionālā at -
tīstī bas fonda (ERAF) projekta ar
specifisko atbalsta mērķi, kas pa -
redz saglabāt un aizsargāt nozīmī -
gu kultūras un dabas mantojumu,
kā arī attīstīt ar to saistītos pakal-
pojumus. 

Aicinām Jūs, darbīgos un ak tī -
vos cilvēkus, iesaistīties Preiļu
pils atjaunošanā, lai, sagaidot mūsu
valsts simtgadi, mēs atkal priecātos
par  neogotikas pērli, ko savulaik
radīja grāfu Borhu dzimtas pārstāvji.

Kopīgiem spēkiem mums izdosies
atjaunot Preiļu pili kā autentisku
kultūrvēsturisko mantojumu. 

Preiļu pils pēc tās atjaunošanas
darbosies kā tūrisma objekts, kurā
tiks radīti jauni tūrisma produkti.
Vietējiem iedzīvotājiem un tūris -
tiem būs iespēja sajust, sadzirdēt, iz -
 gar šot grāfu Borhu laika  noskaņu. 

Preiļu novada dome un nodibi-
nājums «Viduslatgales pārnovadu
fonds» aicina ikvienu, kuram ir
dārgs mūsu novada kultūrvēsturis-
kais mantojums un tā saglabāšana,
ar ziedojumiem atbalstīt Preiļu
pils atjaunošanu. Ziedot iespējams,
ieskaitot naudu nodibinājumam
«Viduslatgales pārnovadu fonds»
ar norādi – Ziedojums Preiļu pils
atjaunošanai. 

9. martā Preiļu novada domes
ārkārtas sēdē tika izskatīts jau-
tājums par jaunu būvniecības
ieceri, kas saistās ar iepriekš
plānotā apvedceļa izbūvi Preiļos.
Deputāti pieņēma lēmumu ap-
stiprināt Preiļu novada domes
būvniecības ieceri «Jaunas ielas
– Rietumu ielas - būvniecība no
Rīgas ielas Preiļos līdz Daugavpils
ielai Preiļos».

Rietumu ielas izbūvi ir paredzēts
sadalīt divos posmos. Pirmais posms
ir ieplānots no Rīgas ielas līdz An-
dreja Upīša ielai ar pieslēgumu
tai, savukārt otrais posms tiek pa-
redzēts no Andreja Upīša ielas
līdz Daugavpils ielai, apejot dzī-
vojamo māju mikrorajonu. Andreja
Upīša ielas pārbūve šajā būvniecības
iecerē nav plānota. Šobrīd jau ir

apzināti nekustamie īpašumi, kas
ir nepieciešami ielas būvniecības
projekta īstenošanai un precizēta
jaunās ielas izvietojuma trase.   

Līdz ar šo lēmumu pašvaldība
ir atteikusies no projekta «Jauna
ielas posma būvniecība no Andreja
Upīša ielas līdz Rīgas ielai /I kār -
ta/ un Andreja Upīša ielas pārbūve
/II kārta/ Preiļos» realizācijas un
no apvedceļa izbūves. 

Preiļu novada Būvvaldes vadī-
tājs Andrejs Anins paskaidroja, ka
ideja par apvedceļa izbūvi paredzēja,
ka ceļa pirmais posms noslēdzas,
nepieslēdzoties nevienai jau esošai
ielai vai ceļam. Šādā gadījumā ne-
būtu īsti saprotama tā funkcionali-
tāte. Jaunajā variantā, kad tiks iz-
būvēts Rietumu ielas pirmais posms
līdz pieslēgumam ar A. Upīša ielu,

tas varēs normāli funkcionēt un
netraucēs otrā posma izbūvi. 

Ņemot vērā vietējo iedzīvotāju
viedokli un sabiedriskās apsprie-
šanas rezultātus par iepriekšējo
būvniecības ieceri – apvedceļa iz-
būvi, kas paredzēja arī Andreja
Upīša ielas pārbūvi  Preiļos, paš -
val dība izmainīja būvniecības pro-
cesa sākotnējo ideju. Saskaņā ar
pastāvošo likumdošanu ielām ir
noteiktas sarkanās līnijas, bet, bū-
vējot ceļus, jāņem vērā tiem pare-
dzamās aizsargjoslas. Ja tiek veikta
ielas izbūve, paliek vairāk lietderīgās
zemes, ko apkārtējo zemju īpašnieki
vai uzņēmēji var izmantot apbūvei,
jo netiek noteikti apgrūtinājumi. 

Maija Paegle, 
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste

Preiļu novada pašvaldība maina būvniecības ieceri
plānotajam apvedceļam 

Kopīgi atjaunosim Preiļu pili līdz Latvijas simtgadei!

Rekvizīti: Viduslatgales pārnovadu fonds, Tirgus laukums 1,
Preiļi, LV 5301, Reģ.Nr. 40008210954, Banka: AS SEB banka, Konta
Nr.LV35UNLA0050021079970, Banka: AS Citadeles banka, Konta
Nr. LV17PARX0016753060001.

Preiļu novada dome

Preiļu novada dome sadarbī -
bā ar biedrību «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»» Preiļu parka
aktīvās atpūtas zonā aicina iz-
veidot Sajūtu taku no dabīgajiem
materiāliem. 

Sajūtu taka tiks izveidota ko-
pīgiem spēkiem, sanākot kopā
Preiļu novada ģimenēm, organizā-
cijām un uzņēmumiem. 

Aicinām takas izveidošanai sa-
gādāt un atnest dabīgos materiā -
lus – ozolzī les, kastaņus, egļu un
priežu čiekurus, sūnas, oļus vai ak -
mentiņus, koka granulas, zāģu
skai das, smil tis. Sadarbībā ar SIA

«Preiļu saimnieks» tiks sagata -
vota takas pa matne, kurā katra ģi-
mene un organizācija varēs atstāt
atnestos dabī gos materiālus. Sajū -
tu takā vie na materiāla laukums
tiek plānots 1 metrs (platumā) x 2
metri (garumā). Izveidojot šo taku,
mazajiem bērniem tiks dota iespēja
iepazīties ar dažādiem dabas ma-
teriāliem, tos iztaustot ar rokām un
kājām. Vasaras sezonā sajūtu ta ku
varēs izmantot bērni, vecāki un
vecvecāki, lai stiprinātu savu imu-
nitāti. 

Sajūtu taka tiks veidota Starp-
tautiskajā Bērnu aizsardzības dienā

1. jūnijā. Aicinām Preiļu novada
ģimenes un organizācijas savākt
dabas materiālus un noziedot Sajūtu
takas izveidei. Lūgums sniegt in-
formāciju par konkrēto dabas ma-
teriālu sagādāšanu Preiļu novada
domes Attīstības daļas projektu
koordinatorei Inesei Matisānei,
tālru ņa numurs 26315587, e-pasts: 
inese.matisane@preili.lv. 

Lūgums ģimenēm, kaut ne-
daudz, bet ziedot rudenī savāktās
ozolzīles, kastaņus un vākt vīna
pudeļu korķus.   

Inese Matisāne, 
projekta koordinatore

Preiļu parka aktīvās atpūtas zonā aicina izveidot Sajūtu taku

Ai lielā Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?

Aiz kalniņa lejiņā,
Sidrabiņa ozolā.

Lai pavasara dabas atmoda atnes
pavasari sirdīs un zaļo asnu
atmošanās lai dod enerģiju

visiem turpmākajiem darbiem!
Saulainas un priecīgas Lieldienas!

Preiļu novada dome

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien.

Priecīgas, gaišas 
un mīlestības 

pilnas Lieldienas 
vēlam visiem 
Preiļu novada 

senioriem!

Preiļu novada Pensionāru 
biedrības valde

Reorganizē Preiļu novada Sociālo dienestu
26. februāra Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja

Preiļu novada pašvaldības juridiskās daļas izstrādāto Sociālā dienes -
ta reorganizācijas shēmu. Tā paredz izveidot Preiļu novada Lab-
klājības pārvaldi, tādā veidā apvienojot vienā iestādē visas Preiļu
novada pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanas institūcijas, kā arī institūcijas, kas ar to ir saistītas pa-
starpināti. 

Reorganizācijas rezultātā paredzami vairāki ieguvumi: tiks opti -
mizēts iestādes darbs, samazinātas 1,7 slodzes, jaunizveidotās pārvaldes
direktoram un vienam no viņa vietniekiem tiks piemērotas prasības par
speciālo izglītību, līdz ar to pieaugs sociālo darbinieku skaits, kas ļaus
izpildīt Ministru kabineta noteikumu prasības par vienu sociālo dar -
binieku uz 1000 iedzīvotājiem. 

Līdz ar Sociālā dienesta reorganizāciju dome pieņēma lēmumu no
1. aprīļa likvidēt Sociālā dienesta vadītāja amatu un Sociālā dienesta
vadītāja vietnieka amatu. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu Labklā jības
pārvaldes direktora amatam, pieteikšanās – līdz 23. martam (ieskaitot).

Labklājības pārvaldes shēma nosaka, ka darbs tiks organizēts, iz -
vei dojot Administratīvi saimniecisko nodaļu, kurā ietilps arī pakalpojumu
centrs «Līči», un Sociālās palīdzības un pakalpojumu nodaļu, kuru
veidos Sociālās palīdzības daļa, pansionāts «Preiļi», Dienas centrs un
Preiļu novada Krīzes centrs. Līdz šim pakalpojumu centrs «Līči» un
pansionāts «Preiļi» darbojās kā atsevišķas struktūrvienības, kas nebija
Sociālā dienesta uzraudzībā. 

Maija Paegle

Preiļu slimnīcā atjaunota Terapijas nodaļa
Preiļu slimnīcā no 2016. gada 1. marta ir atjaunota Terapijas no -

daļa, veicot izmaiņas līdzšinējās Vispārējā profila un aprūpes noda -
ļas struktūrā, lai palielinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
un lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzību. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma darbu nodaļā atsācis neirologs Valdis
Katkevičs. Slimnīcā ir izveidotas septiņas neiroloģijas gultas divās pa -
lātās, tādējādi rodot iespēju uzņemt pacientus arī ar neiroloģiskām sa-
slimšanām. Terapijas nodaļā strādā trīs ārsti – nodaļas vadītāja, tera -
peite Irēna Vaivode, terapeits Anatolijs Ruskulis un neirologs Valdis
Katkevičs. Iz vērtējot nepieciešamību, nodaļas pacientiem tiek nodrošināta
fizioterapeita konsultācija un pakalpojumi. Terapijas nodaļā ir 15 tera -
pijas gultas, septiņas neiroloģijas gultas un piecas aprūpes gultas.

Anna Briška, 
SIA «Preiļu slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti, kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.

Saulainas 
un priecīgiem 

mirkļiem piepildītas
Lieldienas!

Aldis Adamovičs, 
LR 12. Saeimas deputāts
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Preiļu Novada VÇSTIS

Latvija ir maza ekonomika
un notiekošais ģeopolitikā ļoti
bremzē ekonomikas izaugsmes
tempus mūsu valstī. Pagājušajā
gadā spēcīgi palielinājies eksporta
kritums, ko izraisīja lauksaim-
niecības un pārtikas rūpniecība,
kurām samazinājās noieta tirgi
Krievijā un NVS valstīs. Lai arī
jaunus tirgus apgūt ir laikietilpī -
gi, vairāki Latvijas piena pār-
strādes uzņēmumi uzsākuši ek-
sporta ceļu uz tālo Ķīnu. Viņu
vidū arī Preiļu vislielākais darba
devējs un vislielākais eksportē -
tājs – a/s «Preiļu siers».

2015. gads Latvijā un arī Preiļu
novadā iezīmējās ar uzņēmumu
darbības apturēšanu. Eksperti uz -
sver, ka tas bieži vien ir saistīts ar
biznesa vides sakārtošanu, veicot
kontroles un uzsākot likvidācijas
procesu neaktīvajiem uzņēmu -
miem, tādējādi atvieglojot VID in -
formā cijas sistēmas, uzglabājot in-
formāciju par neaktīviem uzņē-
mumiem. 

Pagājušajā gadā Preiļu novadā
reģistrētas 15 jaunas sabiedrības
ar ierobežotu atbildību (SIA), 4
zemnieku saimniecības (z/s) un 4
individuālie komersanti (IK). Sa-
vukārt, likvidēti 27 Preiļu novada
uzņēmumi. Kopējais uzņēmumu
skaits 2015. gadā Preiļu novadā –
714.

Preiļu novada uzņēmējdarbības
centrs ar savām aktivitātēm un pa-
sākumiem palīdz uzsākt, nostipri-
nāties un attīstīties gan jaunajiem,
gan esošajiem uzņēmējiem. Pērnajā
gadā tika uzsāktas regulāras paš -
valdības un vietējo uzņēmēju tik-
šanās, kuru laikā uzņēmējiem ie-
spējams iegūt informāciju  par no-

tiekošo novadā, par plānotajiem
projektiem, par uzņēmēju līdzdar-
bošanās iespējām. 

Arī pagājušajā gadā tika turpi-
nāta sadarbība ar Latvijas Attīstības
finanšu institūciju Altum, Nodar-
binātības valsts aģentūras Preiļu
filiāli, Lauku atbalsta dienesta
Dienvidlatgales reģionālo pārvaldi,
Valsts ieņēmumu dienesta LNMA
Preiļu nodaļu, Latgales uzņēmēj-
darbības centru, Latvijas bioloģis -
kās lauksaimniecības asociāciju,
Latvijas lauku konsultācijas un iz-
glītības centra Preiļu biroju, LLU
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses
nodaļu, Latgales plānošanas re -
ģionu. Tika noorganizēti 12 dažādi
semināri, kopējais apmācīto skaits
– 235.

85 interesentiem tika sniegtas
konsultācijas par biznesa uzsākšanas
iespējām, finansējuma piesaisti,
telpu piemērošanu, reklāmas nozīmi
un mārketinga attīstību.Vairums
no viņiem reģistrēja savu saimnie-
cisko darbību.

Sadarbībā ar Latvijas tirzniecī -
bas un rūpniecības kameru asto -
ņiem Preiļu novada uzņēmējiem –
z/s «Kalni», SIA «Olūts», SIA
«Man go Energy Latgale», IK
«V.Tarasovs», Čerņavska kerami -
kas mājai, SIA «Be&Be», SIA
«Preiļu celtnieks» un Preiļu novada
tūrisma informācijas centram  bija
iespējams piedalīties Latgales re-
ģionālajās uzņēmēju dienās. Sa-
darbībā ar Latgales uzņēmējdarbī -
bas centru pieciem Preiļu novada
uzņēmējiem bija iespējams pieda-
līties tirdzniecības misijās  Norvē -
ģijā un Somijā.

Aktīvi strādāju ar novada jaunie -
šiem, lai iedrošinātu viņus uzsākt

savu uzņēmējdarbību. Gan Preiļu
novada skolu jaunatne Karjeras
nedēļas ietvaros, gan lauku jaunieši
LLKC rīkotajās mācībās, gan Rī -
gas tūrisma un  radošās  industrijas
tehnikuma Preiļu filiāles audzēkņi
tika iepazīstināti ar biznesa iespē -
jām Preiļu novadā, ar pašvaldībā
un valstī pieejamajiem atbalsta
instrumentiem biznesa uzsākšanā.  

Jau piekto gadu tika administrē -
ta Mazo un vidējo komersantu un
saimnieciskās darbības veicēju pro-
jektu līdzfinansēšanas program -
ma. Pērnajā gadā tika saņemti un
izvērtēti 9 projektu pieteikumi, bet
atbalstīti un īstenoti tika 8 projekti.

Ar lielu nepacietību mazā biz-
nesa veicēji – amatnieki, zemnieki
un  mājražotāji gaida Jurģu, Zāļu,
Miķeļa, Ziemassvētku tirdziņus,
kā arī Lielo tirgus ielu novada svēt -
ku ietvaros. Pagājušajā gadā kā pār -
devēji tirdziņos piedalījās 352 ama -
ta meistari. Bet gada nogalē, sadar -
bībā ar LLKC, ar uzņēmējiem In-
gunu un Aigaru Zīmeļiem un Prei -
ļu novada domi tika izveidots māj-
ražotāju un amatnieku stends –
OGAS KLIETS, kurā piedalījās
23 amatnieki un mājražotāji.

Pērnais gads ir bijis salīdzino -
ši dāsns, jo SIA «Preiļu celtnieks»
saņēma Latgales reģiona uzņēmē -
ju gada balvu nominācijā Sociāli
atbildīgs uzņēmums, bet Ordeņu
kapituls par sevišķiem nopelniem
Latvijas valsts labā piešķīra Atzi-
nības krusta III šķiru  a/s «Preiļu
siers» valdes priekšsēdētājam Jā-
zepam Šņepstam.

Ineta Liepniece,
Preiļu novada Uzņēmēj -

darbības konsultante

Programma «Erasmus+: Jau-
natne darbībā» ir reāla iespēja
īstenot savu ideju kopā ar vie-
naudžiem no citām valstīm - iz-
veidot kopīgu jauniešu apmaiņas
projektu. 

Nav būtiski, vai pārstāvi orga-
nizāciju, skolu, vai vienkārši esat
domu biedru grupa vecumā no 13
līdz 30 gadiem, kurus vieno kopīga
ide ja, – jums ir iespēja doties uz
kā du valsti, vai arī uzņemt pie sevis
citu valstu jauniešus, lai kopīgi rea -
lizētu paši savu jauniešu apmaiņu.
Ja tu vēlies iepazīt citas valsts kul-
tūru, gūt vērtīgu dzīves pieredzi,
strā dājot brīvprātīgā darbā kādā 
no Eiropas Savienības valsts orga-
nizācijām arī tas ir iespējams caur
«ERASMUS+: Jaunatne darbībā»
projektu starpniecību. 

Tāpat Programma «ERAS-
MUS+» piedāvā milzum daudz

interesantas apmācības jauniešiem
un jaunatnes darbiniekiem visās
Eiropas valstīs, vai  rums gadījumos
apmācību izmak sas sedz Nacionālā
Aģentūra, kas Latvijas gadījumā ir
Jaunatnes starp tau tisko programmu
aģentūra (JSPA). 

Izmantojot programmas «ERAS -
 MUS+: Jaunatne darbībā» iespējas
un izturot dalībnieku atlases kon-
kursu, Preiļu novada domes Attīstī -
bas daļas projektu koordinatore
Līga Upeniece kopā ar citu 10 Ei-
ropas valstu pārstāvjiem piedalī jās
starptautiskās apmācībās Spānijā,
Mala gā «Improve your communi-
cation skills», iepazīstoties ar dau -
dzu jau natnes organizāciju pār-
stāvjiem, kas projekta izstrādes
gadījumā var būt potenciāli sadar-
bības partneri Preiļu novada Jau -
niešu centram «Četri» vai Preiļu
novada domei. 25 apmācību dalīb-

niekiem nedēļas laikā ar nefor -
mālu apmācību metožu palīdzību
nācās daudz strādāt komandās, iz-
aicināt sevi, risinot dažādus treneru
dotos uzdevumus, izzināt kultūru
atšķirības, plānot ERASMUS+ pro -
jektus, prezentēt un būt maksimāli
radošiem, tika satikti daudzi brīv-
prātīgie. Brau ciena uz Spāniju vēr-
tīgākais ieguvums ir gūtā pieredze
par darbu ar jaunatni dažādās Ei-
ropas valstīs, personības izaugsmes
treniņos gūtās prasmes un satiktie
cilvēki. Transporta un dzīvošanas
izdevu mus apmācībām sedza Jau-
natnes starptautisko programmu
aģentūra.

Aicinām dalīties ar radošām
ide jām, vēršoties Jau niešu centrā
«Četri» vai novada domes Attīstības
daļā. 

Līga Upeniece,
projekta koordinatore

Jaunieti, Tava ideja ir iespējama ERASMUS+! 

Preiļu novada dome izsludina projektu 
konkursu mazo un vidējo 

komerc sabiedrību un saimnieciskās 
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņē-
mējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz: nodarbinātības
veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu, tūristu piesaisti no apkār -
tējām pilsētām un kaimiņvalstīm, esošo pakalpojumu un produktu
ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, līdzfinansējuma nodrošināšanu
citiem ES projektiem, infrastruktūras uzlabošanu. Konkursa kopējais
budžets 2016. gadā ir 20 000 EUR.

Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā
Raiņa bulvārī 19, Preiļos no 1. aprīļa līdz 29. aprīlim plkst. 16.00.
Projekta konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa, projekta
atskaites veidlapa atrodama mājas lapā www. preili.lv . 

Sīkāka informācija pa tālruni 26636243 vai Preiļu novada uzņē-
mējdarbības centrā Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos pie uzņēmēj-
darbības konsultantes Inetas Liepnieces.

Uzņēmējdarbība. Preiļu novads. 2015. gads

Par Preiļu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju ievēlēta Natālija Rivža
Preiļu novada domes deputāti kārtējā sēdē par Preiļu novada

bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēja Natāliju Rivžu. 
Amata pienākumus Natālija Rivža varēs sākt pildīt tad, kad būs

ieguvusi apliecību par noteiktā mācību programmas satura apgūšanu,
ko paredz ministru kabineta noteikumi. Pašvaldība nolēma apmaksāt
Natālijai Rivžai Latvijas Pašvaldību mācību centra organizēto pro -
fesionālās pilnveides izglītības programmas «Bāriņtiesas vadība un or-
ganizācija» apgūšanu 675 eiro apmērā.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu bā -
riņtiesas priekšsēdētāju attiecīgās pašvaldības dome ievēl uz pieciem
gadiem. Februāra sākumā, pamatojoties uz Preiļu novada bāriņtiesas
līdzšinējās priekšsēdētājas Andas Mihailovas iesniegumu, viņa tika
atbrīvota no ieņemamā amata pēc pašas vēlēšanās. Izsludinātā kon -
kursa rezultātā uz vakanto Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
amatu bija pieteikušies četri pretendenti. Izvērtējot visus pieteikumus,
Natālijas Rivžas kandidatūra tika atzīta par piemērotāko.

Natālija Rivža Daugavpils Universitātē ir ieguvusi sociālo zinātņu
maģistra grādu psiholoģijā, pagājušajā gadā Rīgas Stradiņa universitātē
iegūts profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas
terapeita profesionālā kvalifikācija. Natālija Rivža ir strādājusi par
izglītības psiholoģi, skolu psiholoģi, bijusi psiholoģe Preiļu novada
sociālajā dienestā un Riebiņu novada domē. Šobrīd darbojas kā lektore
profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrā, vada
Riebiņu novada medicīniski – pedagoģisko komisiju. Papildus zinā -
šanas atbilstoši darba specifikai tiek nepārtraukti apgūtas, apmeklējot
kursus.

Maija Paegle

Preiļu novada pašvaldība iegādāsies 
SIA «Preiļu slimnīca» kapitāla daļas

Preiļu novada domes deputāti sēdē skatīja jautājumu par SIA
«Preiļu slimnīca» kapitāla daļu iegādi un lēma par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz Līvānu novada domei piederošajām kapi -
tāla daļām, kuras Līvānu pašvaldība pārdod. 

Jautājums iepriekš bija skatīts domes Finanšu komitejā un,
izdiskutējot jautājumu vēlreiz domes sēdē, Preiļu novada pašvaldības
deputāti pieņēma lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz pār -
dodamajām SIA «Preiļu slimnīca»  196 832  kapitāla daļām par izsoles
sākumcenu 79 927 eiro. Vienas kapitāla daļas pārdošanas cena –
0,4061 eiro.

Preiļu novada domei ir pirmpirkuma tiesības uz Līvānu pašvaldības
pārdodamajām kapitālsabiedrības daļām, jo Preiļu pašvaldība ir  SIA
«Preiļu slimnīca» dalībnieks, kuram pieder 494 005  kapitāla daļas jeb
57,73%. 

Šī gada 28. janvārī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu, ar ko
apstiprināja SIA «Preiļu slimnīca» kapitāla daļu pārdošanas noteikumus,
saskaņā ar kuriem tā likumdošanā paredzētajā kārtībā varēja pārdot
196 832 jeb 23,00329 % tai piederošo kapitāla daļu.

Maija Paegle

Iesniegts kārtējais projekts zivju 
pavairošanai Pelēču ezerā

Preiļu novada domes Attīstības daļas speciālisti, pamatojoties
uz 26. februāra domes sēdes lēmumu, sagatavoja un iesniedza
projekta pieteikumu Zemkopības ministrijas izsludinātajā konkursā
par valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem. Projekta īstenošanas izmaksas sastāda 3917,98 eiro. 

Pašvaldība Zivju fonda atbalstītajā pasākumā «Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldības īpašumā» iesniedza projektu «Zivju resursu pavairošana
Preiļu novada Pelēču ezerā». Tas paredz 7000 līdaku mazuļu un 7000
zandarta mazuļu iegādi ielaišanai Pelēču ezerā. 

Projekta atbalsta gadījumā šī jau būs piektā reize, kad Pelēču ezers
tiek papildināts ar zivju resursiem. Pagājušā gada vasarā ezerā tika
ielaisti 8000 līdaku mazuļu.

Maija Paegle

Skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem tiek organizēti nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā (2 nedēļas). 

Aicinām skolēnu vecākus pieteikties Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā, Raiņa bulv. 19, Preiļos, vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs līdz 15. maijam. 
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Preiļu novada VÇSTIS

Sākot ar jauno mācību gadu, Priekuļu pamat-
skola Preiļu novadā tiks reorganizēta par sākum-
skolu.  Lēmums par skolas reorganizāciju pieņemts
Preiļu novada domes kārtējā sēdē februārī, jo at-
bilstoši likumā noteiktajai kārtībai ne vēlāk kā se -
šus mēnešus pirms jaunā mācību gada bija jāpie -
ņem lēmums par skolas statusa un nosaukuma
maiņu. Lēmums par Priekuļu pamatskolas reor-
ganizāciju uz sākumskolu nosūtīts Izglītības un
zinātnes ministrijai saskaņošanai.   

Izglītojamo skaits  Priekuļu pa matskolā  katru gadu
samazinās. Sa skaņā ar Preiļu novada Izglītības pārval -
des statistikas datiem Priekuļu pamatskolā 2015./2016.
mācību gadā mācās 30 skolēni. 7 bērni apgūst pirms -
skolas izglītības programmu, 23 audzēkņi mācās 1. –
8. klasē. Nelielam audzēkņu skaitam nav iespējams
nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, īpaši pamatskolas
posmā, jo darbs norit, apvienojot klašu komplektos
vairākas klases. Jau iepriekšējā mācību gadā paš -
valdība ir organizējusi informatīvas tikšanās gan ar
Priekuļu pamatskolas pedagogiem, skolēnu vecākiem
un pašiem audzēkņiem, izklāstot situāciju un uzklausot
visus viedokļus. Reorganizējot Priekuļu pamatskolu,
bērniem būs iespēja apgūt sākumskolas programmu
un pirmskolas programmu, ievērojot principu – pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Pamatskolas programmu būs iespējams iegūt Prei -
ļu novada tuvākajās izglītības iestādēs – Preiļu 1. pa-
matskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā, kas atrodas 12,5
km attālumā no Priekuļiem, kā arī Salas pamatskolā,

kas izvietota 11 km attālumā. Pašvaldība nodrošinās
skolēnu pārvadāšanu no nākamā mācību gada. Skolē-
niem tiks piedāvāta arī Preiļu Valsts ģimnāzijas dienes -
ta viesnīca, tāpat papildus Preiļos iespējams apgūt
dažādas interešu izglītības programmas un profesionā -
lās ievirzes programmas mūzikā, mākslā un sportā. 

Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs
Zagorskis informēja, ka šobrīd atbalsta lēmumu par
pamatskolas reorganizāciju nevis slēgšanu, jo ēka,
kur izvietota pamatskola, pašvaldībai būs jāuztur
jebkurā gadījumā, bet ieguvums būs vietējiem iedzī-
votājiem, kuru bērni pirmskolas un sākumskolas
izglītību iegūs netālu no mājām. Priekuļu pamatskolas
ēkā ir izvietota arī pagājušā mācību gada sākumā
atvērtā Preiļu Brīvā skola. 

Novadā izglītības iestāžu attīstības tendences, tāpat
kā visā valstī, ir saistītas ar demogrāfisko situāciju –
īpaši laukos. Nelielam izglītojamo skaitam pamatsko -
las posmā modernas un  kvalitatīvas izglītības piedā-
vājuma iespējas uz vietām ir problemātiskas.  Tas no-
zīmē, ka, samazinoties izglītojamo skaitam lauku pa-
matskolās, pašvaldībai perspektīvā būs jāizskata jau-
tājums par pārējo lauku pamatskolu reorganizāciju par
sākumskolām.  No nākošā mācību gada Preiļu Valsts
ģimnāzija atvērs proģimnāzijas klases, dabas zinību
programma tiek licencēta arī Preiļu 1. pamatskolā.
Minētajās izglītības iestādēs ir plānots mācību proce -
sa modernizācijai ieguldīt Eiropas Savienības fondu
līdzekļus. 

Maija Paegle

Priekuļu pamatskolu reorganizēs par sākumskolu

No 1. līdz 5. februārim sadarbībā ar NordPlus
Junior bija iespēja paviesoties vairākās skolās
Somijā, precīzāk, Jivaskulas tuvumā. Projektu
rakstīja un uz Somijas «meža-vides skolām»
brauca Preiļu Brīvās skolas skolotājas Liene un
Dana, pieaicinot domubiedrus no Utenas (Lietuva). 

Pateicoties sniega «stabilitātei», slēpes un slidas
ir katra bērna ikdiena Somijas skolā. Jau pirmajā
dienā mūsu «Baltijas valstu kompānija» tika uzlikta
uz «sniega kurpēm» (sniega raķetēm) un visa diena
tika pavadīta mežā kopā ar 1.-4. klases bērniem.
Dienas garumā tika izrunāts gan par meža zvēriem,
gan pēdām sniegā, notika krāsu jaukšana un zīmēšana
sniegā, ar lupām pētītas sniegpārslas. Un, protams, pa
vidu spēles, rotaļas un aktivitātes, skaļi bērnu smiek -
li, skriešana, ķeršana, pliki kakli un viegli krītošas ce-
pures. Sniegs tika nogaršots praktiski ik uz soļa. Jā,
somi ar sniegu ir uz «tu». 

Gan lielās, gan mazās skolās pārsteidza skolas
vide – mājīga, omu līga, silta un viesmīlīga. Bērni un
skolotāji (arī personāls) pārvietojas zeķēs vai ērtās
mājas čībiņās. Visapkārt vienkāršība, nesamākslo tī -
ba, dabiskums. Dienas sadalījums ir sekojošs – 40 mi -
nūtes stunda, 15 minūtes starpbrīdis, kurā skola ir
tuk  ša. Pagalmā notiek futbola spē les, pikošanās, ma -
zāku vai lielāku «kalniņu» iekarošana. Visapkārt
daudz jautrības un sārtu vaigu.

Izrādās, ārā var ne tikai pikoties un celt sniegavīrus,
bet ļoti labi apgūt ciparus, burtus, krāsas, putnu un
zvēru nosaukumus. Jā, var vien kārši iziet pastaigā, bet

var pastaigas laikā integrēt dabas zinības, fiziku, mū -
ziku, sportu, matemātiku utt. Un viss tā dabiski un
pietuvināti dzīvei.

Skolās ļoti daudz tiek mācītas sociālās iemaņas
un prasmes, bērni ir ļoti draudzīgi viens pret otru, at -
balsta, uzmundrina, palīdz, arī aizrāda. Klasēs darbs
ir veidots nevis «pa vienam vai divatā», bet grupās pa
4 – 5.  Mani pārsteidza skolotāju lielā uzticēšanās bēr -
niem, savstarpējā cieņa un vienlīdzība. Ja nepiecie -
šams, skolotājs var apsēsties uz grīdas blakus sko -
lēniem, kuri spēlē spēli ar matemātiskām darbībām,
un palīdzēt ar padomu.

Radās sajūta, ka viss ir izdomāts pēc iespējas lo-
ģiskāk, vienkāršāk un ekonomiskāk. Piemēram, uz
vairākām skolām noteiktā apdzīvotā vietā ir viens di-
rektors, un visas skolas vairāk darbojas kā kopiena,
ku ra dalās ar resursiem un informāciju. Sistēma ir
vienota, tādā veidā izskaužot konkurenci un «cīņu»
par skolēniem, kā arī inovatīvu un dārgu tehnisko lī-
dzekļu iegādi katrā skolā atsevišķi. Tāpēc visās
skolās tiek nodrošināta vienlīdz kvalitatīva izglītība.
Jo pats galvenais, lai bērnam skola atrastos pēc
iespējas tuvāk mājām.  

Ēdnīcās ir tikai viena veida sātīgs, garšīgs un sa-
balansēts ēdiens, kuru katrs bērns ieliek tik, cik apē -
dīs (ar iespēju papildināt porciju).

Skolotājs – tā ir prestiža profesija, atlase ir mil -
zīga, un tikai paši labākie Somijā var kļūt par skolo -
tājiem. Darba samaksa tiek palielināta par stāžu –
katrus 5 gadus, un skolotāji ir pašmotivēti izglītoties
un dalīties ar zināšanām un pieredzi. Protams, jāpiemin
arī lielā uzticēšanās no valsts puses, jo sko lotāja dar -
ba pienākumos neietilpst regu lāri dokumentu kalni,
bērnu sagatavošana diagnosticējošajiem darbiem un
neskaitāmiem testiem, bet gan skolēnu ievirzīšana dzīvē.

Interesants ir fakts, ka Somijā, kura ar saviem
augstajiem izglītības reitingiem ir novērtēta pasaules
mērogā, ar šī gada 1.augustu notiks izglītības reforma! 

Pēc Somijas radās sajūta, ka ne vienmēr, lai kaut
ko izdarītu, ir nepieciešama nauda. Vajag GRIBĒT
darīt. Sāksim ar sevi!

Liene Vilcāne,  
skolotāja palīgs Preiļu Brīvajā skolā

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016. gadam
Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir iz-

sūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam.
Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts
četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts,
16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa
daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam mak -
sājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. Savukārt, ja
samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa
kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā ne-
nomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, in-
ternetbankā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv .

Veicot maksājumu caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai
pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu, un pārskaitījumu veikt uz kādu no tiem pašvaldības
kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī
maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta
numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai
kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.

Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija.  

«Preiļu Brīvās skolas» skolotāji apmeklē Somijas skolas.
Vienkārši interesanti

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
elektroniski – ērti, ātri un vienkārši 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2016. gada
1. martā sākās Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem
nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas
darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma no dokļa atmaksu
par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju, izman -
tojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz
ērtāk, ātrāk un vienkāršāk! EDS automātiski tiek atspoguļota visa VID
rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu mak -
sātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kre -
dītiestādēm par veiktajām iemak sām pensiju fondos, informācija no ap-
drošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdro-
šināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie at-
taisnotie izdevumi par izglī tību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. 

Tādējādi iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, tas ir, par saņemtajiem
ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem,
veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām
pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem – dek-
larācijas pielikumā D4 pašām papildus jānorāda un jāpievieno attais -
nojuma dokumenti (čeki un kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai
ieske nējot) tikai par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas
nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā.  

Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet
ikviens var lietot EDS, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risi-
nājumu  un pieslēgties ar savas internetbankas lietotājvārdu, attiecīgo
kodu no kodu kartes vai kodu kalkulatora un paroli, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS «Latvijas
Valsts radio un televīzijas centra» izsniegto elektronisko paraksta vied -
karti (e-parakstu).

Ir pieejamas vairākas iespējas, kā saņemt profesionālu un kvalitatīvu
atbalstu, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju elektroniski: konsultācija
tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī kādā no Valsts un pa-
švaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kur pašvaldības
darbinieks ir apmācīts sniegt atbalstu darbam ar VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS). 

Atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu pašval -
dību darbinieki sniedz 66 VPVKAC, tajā skaitā, arī Aglonas un Rie -
biņu novada pašvaldībā. Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība,
internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu kalku -
lators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.).

Tiem, kas vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienāku -
ma nodokli, Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt: par
2015. gadu - līdz 2019. gada 17.jūnijam, par 2014. gadu – līdz
2018. gada 16. jūnijam, par 2013.gadu – līdz 2017.gada 17. jūni -
jam, par 2012. gadu – līdz 2016. gada 16. jūnijam.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā «Gada ienā -
kumu deklarācija». Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var
arī zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000 vai
arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā «Uzdot jautājumu VID». 

Vēršam uzmanību, ka, sākot no šī gada marta, tūri pa Latvijas pa-
švaldībām uzsāks VID «E-busiņš». Tajā VID klientu apkalpošanas
centru darbinieki noteiktā laikā un vietā tiksies ar nodokļu maksātājiem,
lai popularizētu VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) pieeja -
mos pakalpojumus, tajā skaitā – Gada ienākuma deklarācijas iesnieg -
šanu. Precīza informācija par «E-busiņa» ierašanās laiku un vietu
pirms tam tiks izvietota attiecīgajā pašvaldībā. 

VID «E-busiņā» speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu dekla -
rāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan
tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvo -
tāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju
fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka doku -
menti papīra formātā «E-busiņā» netiks pieņemti!

E-busiņš tuvākajā laikā piestās arī Jūsu pašvaldībā. Par konkrētu
datumu un laiku  informēsim papildus.

Līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, in-
ternetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma
dokumenti (čeki, kvītis utt.).

Saņemta informācija par publiskās pārvaldes digi -
 tālo attīstību valstī, kas tiek atspoguļota kā e-indekss
pašvaldībās un valsts iestādēs. Pētījumā piedalījušās
visas 119 Latvijas pašvaldības. Tā kā dažādām pa-
švaldībām ir atšķirīgi resursi e-vides pilnveidošanai,
Latvijas pašvaldību e-indeksa pašvaldību topi tiek vei -
doti trīs grupās: republikas nozīmes pilsētas, lielie nova -
di ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 un  mazie novadi. 

Preiļu novads starp lielajiem novadiem ir ierin -
 dojies 6. vietā un iekļuvis šī gada top 10 lielo no vadu
grupā. Pagājušajā gadā pēc e-indeksa mērījumiem
Preiļu novads bija ieņēmis 21. vietu lielo novadu grupā. 

Pētījums «Latvijas e-indekss» norisinājās otro
reizi. Tajā veikts pašvaldību un valsts iestāžu e-vi des
un digitālās attīstības izvērtējums, piedaloties visām

119 pašvaldībām un 102 valsts iestādēm. Mērījums
ļauj ne vien iepazīt vispārējo situāciju valstī un
salīdzināt sevi ar citām kaimiņu vai līdzvērtīgām paš -
valdībām, bet arī sekot līdzi pašvaldības attīstībai.

Uzvarētāji tika noteikti, veicot pašvaldību un
valsts iestāžu aptaujas, kur tika vērtēti tādi faktori kā
e-vides infrastruktūra, interneta resur su popularitāte
un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība, efektīva
iestādes iekšējo procesu organizā cija un starpiestāžu
sadarbība, efek tīva dokumentu aprite un pakalpojumu
sniegšana, kā arī saziņa ar iedzīvotājiem - komunikācija
elektroniski un sociālajos tīklos.

Vairāk par «Latvijas e-indeksa» rezultātiem var
uzzināt šeit: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati

Maija Paegle

Jaunākais «Latvijas e-indeksa» mērījums Preiļu novadu 
ierindojis 6. vietā lielo novadu grupā
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Preiļu novada VÇSTIS

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS martā 
dzimušoS penSionāruS:

Mariju Fominu, Fjodoru Ivanovu, Antonu Žiharu, Jenafu Petrovu,
Lidiju Šņepsti, Zuzannu Zinaidu Golbergu, Emu Semjonovu, Vitautu
Untonu, Fatiniju Drugoveiko, Teklu Beču, Uļjanu Bauzi Preiļos,

Nikolaju Čubreviču Preiļu pagastā un Zinaīdu Vjaksi Saunas pagastā.  
SVEI CIENS VI SIEM PÂRÇJIEM PEN SI ONÂRIEM, 

DZI MUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

SPORTS

Preiļu novada uzņēmēju un iedzīvotāju ikmēneša tikšanās
notiks otrdien, 12. aprīlī  pulksten 17.00 Preiļu novada Domes
zālē, Raiņa bulvārī 19.

Runāsim par Lauku atbalsta dienesta administrētajām atbalsta
programmām lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Tikšanās viesis –
Normunds Lāčaunieks, LAD Dienvidlatgaldes  pārvaldes lauksaim-
niecības un  lauku attīstības daļas vadītājs.

Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu novada
uzņēmējdarbības centru rīko informatīvu semināru par finanšu
atbalsta instrumentiem 2014.-2020. plānošanas periodā. 

Seminārs notiks 13. aprīlī pulksten 11.00 Preiļu novada uzņē-
mējdarbības centrā, Koperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos. Sīkāka
infor mācija www.preili.lv vai pa tālruni 26636243 (Ineta Liepniece).

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

Preiļos notiks STIGA kausa izcīņas 
sacensību V kārta

Latvijas 2015./2016. gada sezonas jaunatnes STIGA
kausa izcīņas sacensību V kārta norisināsies 3. aprīlī
Preiļos, Preiļu BJSS sporta zālēs, Aglonas ielā 24.
Sacensības notiks četrās grupās zēniem un meitenēm:
2001. – 2003. gadā dzimušie zēni – sākums plkst. 14.00,
2001. – 2003. gadā dzimušās meitenes – sākums
plkst. 14.00, 2004. gadā dzimušie un jaunāki zēni –
sā kums plkst. 11.00, 2004. gadā dzimušās un jau -
nākas meitenes – sākums plkst. 11.00.

IV kārtas sacensībās Kuldīgā pirmo reizi sezonā
par uzvarētājiem kļuva Preiļu BJSS pārstāvji: Kaspars
Šustovs jaunākajā grupā zēniem (2004. dz.g. un jau nā -
ki) un Diāna Afanasjeva vecākajā grupā meitenēm
(2001.–2003.dz.g.). Ar labiem rezultātiem sacensībās
piedalījās Raimonds Mūrnieks, izcīnot 3. vietu un Nellija
Afanasjeva, iegūstot 4. vietu jaunākajā grupā meitenēm. 

2. aprīlī – «Cīruļputenis 2016»
Skrējiens pa Preiļu pilsētas ielām «Cīruļputenis –

2016» notiks 2.aprīlī. Tāpat kā iepriekš, dalībnieki tiek
gaidīti skrējienam Meistaru klasē un Tautas klasē,
kur tiek gaidīti arī nūjotāji. Ar skrējiena noli kumu var
iepazīties www.preili.lv 

Mūsu galvenie ģenerālsponsori – AS «Preiļu siers»
un AS SEB banka, skrējienu atbalsta arī Coca – Cola,
Latvijas olimpiskā komiteja, SIA «Arka», SIA «Dija –P».

Kuldīgā pilns medaļu komplekts
Veiksmīgs starts Preiļu novada vieglatlētiem bija

27. – 28. februārī Latvijas čempionātā vieglatlētikā
tel pās Kuldīgā. Spožākā kaluma – zelta medaļu – izde -
vās izcīnīt Ronaldam Vucānam kārtslēkšanā ar re -
zultātu 4 metri 55 cm. Rūdolfam Vucānam sudraba go -
dalga ar rezultātu 4 m 25 cm, bronzas medaļu tāllēk -
šanā ieguva Dairis Rinčs, rezultāts – 6 metri  85 cm. 

Cenšas neatpalikt arī veterāni
27. februārī Rīgas vieglatlētikas manēžā pulcējās

seniori, lai LSVS 53.sporta spēlēs vieglatlētikā telpās
noskaidrotu labākos ziemas sezonā savās vecuma gru -
pās. Preilieši mājup pārveda bagātu medaļu pūru. Uz -
varētājs V45+ grupā – Normunds Ivzāns, V40+ gru -
pā – Aigars Salenieks 3000 m soļošanas distancēs.
Divas medaļas Daces Liniņas pūrā – zelts par uzvaru
augstlēkšanā un sudrabs 200 m distancē, kā arī 4.
vie ta 60 m S40+ grupā. Otra mūsu dāma sev dzim -
šanas dienas dāvanu pasniedza, izcīnot 2. vietu augs-

tlēkšanā un 4.vietu lodes grūšanā. V50+ grupā vidējo
un garo distanču skriešanā Pēteris Trubačs izcīnīja
2.vietu 1500 m distancē un 3.vietu 3000 m distancē.
Šajās pašās distancēs arī Leonīdam Valdonim V55+
grupā izdevās izcīnīt sudraba godalgas. 

Mūsu kārtslēcēju panākums Rīgā
9. martā Rīgā notika «Sportland» LVS kausa izcī -

ņas 2. posma sacensības vieglatlētikā telpās. Vīriešiem
(2000.g.dz. un vecāki) kārtslēcēju sacensības bija, kā
pieminēts LVS atreferējumā par sacensību gaitu, tāda
kā brāļu Vucānu savstarpējo rēķinu kārtošana. Uzvaru
izcīnīja Ronalds veicot 4 m 80 cm augstumu, kas ir
tikai par 10 cm mazāk kā pirms pieciem gadiem sa-
sniegtais personiskais rekords. Rūdolfam otrā vieta
ar rezultātu 4 m 30 cm, kas arī par 10 cm atpaliek no
šogad uzstādītā personīgā rekorda. 

Preiļos sacenšas vieglatlēti
5. martā Preiļu 2.vidusskolas vieglatlētikas manēžā

uz tradicionālajām Preiļu novada domes kausu izcī -
ņas sacensībām vieglatlētikā pieaugušajiem (1999.g.dz.
un vecāki) un Preiļu novada BJSS sacensībām jaunat -
nei (2000.–20002.g.dz.) pulcējās ne tikai tuvējo ap -
kārtējo novadu jaunie atlēti, bet tālo ceļu šurp mē roja
arī Suntažu un Mālpils jaunie vieglatlēti. Dairis Rinčs
izcīnīja divas uzvaras: 60 m – 6,9 sekundes un tāllēk -
šanā – 6 m 79 cm, Kārlis Sondors uzvarēja 60 m/b – 8,4
sek. un ieguva 2. vietu tāllēkšanā vīrie šiem. Dāmām
uzvaras Jekaterinai Baranovai  augstlēkšanā 140 cm
un trīssoļlēkšanā, Laurai Otsonei lodes grūšanā – 10 m
28 cm un Diānai Nikiforovai 1000 m soļošanā –
05.37,9. Jauniešiem uzvarētāju godā Rainers Trubačs
1000 m – 3.06,6, kā arī soļotāji  Raivo Liniņš 1000 m
– 04.43,2  un Ksenija Zakutajeva  1000 m – 05.57,4. 

Preiļu džudisti Latvijas meistarsacīkstēs
13. martā Saldus Sporta centrā norisinājās atklā -

tās Latvijas Republikas meistarsacīkstes džudo U–14
un U–16 vecuma grupā 2003. – 2005. un 2001. –
2002. g. dzimušiem jauniešiem un jaunietēm. Meis -
tarsa cīkstēs trenera Alekseja Sapegina vadībā piedalījās
arī Preiļu džudo kluba «Jaunība LV» audzēkņi, kas
spēcīgā kon kurencē ieguva divas godalgas. Sofija
Gžibovska izcī nīja 2. vietu U–14 meiteņu kategorijā,
savukārt Aivis Krūmiņš – 3. vietu U–14 zēnu ka te -
gorijā. Šīs meistar sacīkstes uzskatāmas par svarīgā  ko
čempionātu gadā. 

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Maija
Paegle, Ilona Vilcāne, Viktorija Neištadte

Kultūras centra pasākumi aprīlī
v 1. aprīlī plkst. 19.00 Aizkalnes TN KINO PUNKTS piedāvā

animācijas filmu programmu «Multenītes pavasarī». Ieeja – brīva
v 2. aprīlī plkst. 12.00 Saunas TN Preiļu novada senioru atpūtas

pasākums «Saule vārtus vaļā vēra, gaišu prieku ļaudīm deva» Ieeja –
brīva

v 2. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras centrs
aicina dāmas un kungus /30+/ apmeklēt atpūtas vakaru «Vēl ir
laiks». Vakara īpašais viesis – VARIS VĒTRA /aktieris un dziesmi -
nieks/. Balli spēlē Gundars /Aizkraukle/. Ieeja – 5.00 EUR. Piedā vā -
jam galdiņu rezervēšanu. Līdzi ņemsim labu garastāvokli un groziņu!

v 8. aprīlī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca
«Darbs ar linu audumu»

v 10. aprīlī plkst. 16.00 Preiļu KN mūzikas grupa «Galaktika»
Lielajā Vislatvijas koncerttūrē – koncertā «Labvakar, draugi!». Bi -
ļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cena: EUR 5.00,
7.00

v 12. aprīlī plkst. 12.30 Preiļu KN KINO PUNKTS piedāvā ani-
mācijas filmu programmu «Multenītes pavasarī». Ieeja - brīva

v 14. aprīlī plkst. 17.30 Preiļu KN Berlīnes kino festivāla gal -
venās balvas ieguvēja jauniešu filmu konkursā – spēlfilma «Es esmu
šeit», režisors – Renārs Vimba. Biļešu cena – EUR 2.00

v 15. aprīlī plkst. 14.00 Pelēču KN dzejas pēcpusdiena «Tik -
šanās dzejas pasaulē». Ieeja – brīva

v 16. aprīlī plkst. 13.00 Saunas TN bērnu vokālā ansambļa 
«Brī numiņš» dzimšanas dienas koncerts «Jo dziedāju, jo skanēja».
Ieeja – brīva

v 16. aprīlī plkst. 22.00 Preiļu KN Jauniešu diskotēka. Īpašie
viesi – grupa «Z-Scars»  savā  15 gadu jubilejas koncerttūrē. Biļešu
cena – EUR 3.00, no plkst. 23.00 – cena EUR 4.00

v 19. aprīlī plkst. 13.00 Preiļu KN izrāde pirmskolas un sākum -
skolas vecuma bērniem «Baltais Lācis – SUPERZVAIGZNE». Lo -
mās: Armands Ekštets un Gerda Dinsberga/Inta Bankoviča. Biļešu
iepriekšpārdošana  kultūras nama kasē. Biļešu cena – EUR 2.50

v 21. aprīlī Preiļu KN 21. Starptautiskā  Baltijas baleta festivāla
viesizrāde – Laikmetīgās dejas kompānijas /Brisele/ izrāde «OPINION
PUBLIC». Biļešu cena:  5.00, 8.00, 10.00, 15.00 EUR

v 23. aprīlī plkst.17.00 Preiļu KN deju kopas «Dancari» Jura
dienas  sadancis «Laimīgs savā zemītē». Ieeja – brīva

v 23. aprīlī plkst. 20.00 Aizkalnes TN Sieviešu vokālā ansambļa
20 gadu jubilejas koncerts «Kad gadiem es pāri skatos». Ieeja – brīva

v 23. aprīlī plkst. 22.00 Aizkalnes TN Balle. Biļešu cena – EUR
3.00, būs pieejami galdiņi

v 28. aprīlī plkst. 17.00 Preiļu KN Mūsdienu deju festivāls
«Kad galvā pavasaris». Ieeja – brīva

v 28. aprīlī plkst. 17.00 Pelēču KN pavasara ballīte bērniem un
pusaudžiem «Pieneņu laiku gaidot»

v 29. aprīlī plkst. 20.00 Salas pamatskolas zālē atpūtas sarīko -
jums «Pavasara lustes Smelteros». Līdzi ņemsim labu grastāvokli un
groziņu! Ieeja – EUR 2.00

v 29. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras centra
amatierteātris, atzīmējot savas darbības 5 gadu jubileju, aicina uz
pirmizrādi – Kristīnes Jokstes divu cielīņu ļūti nanūpītna  luga
«Aferisti». Ieeja – brīva

v 30. aprīlī plkst. 08.00 – 13.00 Preiļos, laukumā, Raiņa bul vā -
ris 19, Lielais Pavasara tirgus. Plkst. 10.00 tirgus lustes kopā ar
tautas mākslas kolektīvu dalībniekiem.
Plâ nâ ir ie spç ja mas iz mai òas, lû dzam se kot pa sâ ku mu afi ðâm!

Laiks ap tevi turpina sēju,
Kurā graudu sudrabs tiek kalts.
Mīlestību par ceļavēju 
Paņem no mums

Līdzi gadskārtā jaunā,
Un tavs mūžs lai turpina ziedēt,
Līdzīgi ābelei – svētīgs un balts.

Biedrība «Preiļu NVO centrs»
(LR izglītības un zinātnes mi-
nistrijas izglītības iestāde, re-
ģistrācijas apliecības numurs
1860800593) turpina dalībnieku
uzņemšanu sekojošos maksas
kursos: 

Angļu valoda 1. līmenis – 56 h,
Angļu valoda 2. līmenis – 72 h,
Grāmatvedība no 0 līdz bilancei
72 h, Fotografēšanas pamati 24 h. 

Kursu beidzējiem tiek
izsniegta apliecība. Kursi notiks

Kooperatīva ielā 6, Preiļos
(3. stāvs). Kursi sāksies aprīlī. 

Sīkāka informācija 
pa tālruni 28340855.

Akcija «Esi nodarbināts laukos!»
Biedrība «Lauksaimnieku apvienība» sadarbībā

ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Lauku atbalsta
dienestu rīko akciju «Esi nodarbināts laukos!», ku ras
ietvaros ir paredzētas kontakttikšanās starp lauk-
saimnieciskās produkcijas ražotājiem un potenciāla -
jiem darba ņēmējiem, tādējādi nodrošinot pēc
iespējas efektīvāku vietējā darba spēka izmantošanu
Latvijas lauku teritorijās un mazpilsētās.

Akcija «Esi nodarbināts laukos!» Preiļos
notiks 7. aprīlī plkst. 12.00 - 15.00  Preiļu novada
domes zālē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Aicinām
darba devējus pieteikties NVA Preiļu filiālē: tālr.
65314021, 65314023, mob. tālr. 29556791, 25685343,
e-pasts: Preili@nva.gov.lv
Lai darba devējam izdodas satikties ar savu darbinieku! Preiļu Brīvā skola uzņem audzēkņus

Preiļu Brīvā skola uzņem audzēkņus 2016./
17. mācību gadam pirmskolas saimītē (1,5 – 4 ga -
 di), pirmskolas saimītē (5 – 6 gadi) un sākum -
skolas saimītē (1. – 3. klase).

Lai tuvāk iepazītos ar skoliņas vērtībām, sa -
dzīvi, uzņemšanas dokumentāciju, noteikumiem,
audzinātājiem un skolotājiem, lūdzam pieteikt in -
di viduālos apmeklējumus skolas direktorei Ilonai
Indriksonei, tālr. 26473636.

Lai nodrošinātu individuālu pieeju bērnam, sa -
darbību starp skolotājiem un bērnu, veidotu ģime -
nisku un mājīgu vidi, saimītē ir tikai 8 – 10 bērni.

PREIĻU BRĪVĀ SKOLA – VIETA TOPOŠĀM PERSONĪBĀM.

Preiļu novada amatnieku biedrība
«Austra» aicina uz pirmo tikšanos
Pavisam nesen ir nodibināta Preiļu novada

amatnieku biedrība «Austra». Interesentus, kuri
vēlas ar mums kopā darboties, aicinām uz pirmo
tikšanos Preiļu NVO centrā 1. aprīlī plkst. 16.00.
Turpmāk ar domubiedriem pulcēsimies kopā katra
mēneša pirmajā piektdienā. 
Kontakttālrunis saziņai – 29326833 (Anita Puncule).

Būsiet laipni gaidīti!

31. martā no plkst. 15.00 līdz 16.30
Preiļu poliklīnikas 2. stāvā, Fizioterapijas

kabinetā (208. telpa), topošajām māmiņām
notiks nodarbība «Harmonisks bērniņa gaidī-
šanas laiks» par sajūtām un vajadzībām pirms -
dzemdību periodā. Nodarbību vadīs dūla Ve-
ronika Tabūne. 

Dūlu nedēļas pasākumu Preiļos rīko dūla Ve-
ronika Tabūne sadarbībā ar biedrību «Ģimeņu at-
balsta centrs «Puķuzirnis»» un SIA «Preiļu slim-
nīca». Dalība nodarbībā ir bezmaksas. 

Iepriekš vēlama pieteikšanās, rakstot 
uz e-pastu veronika.tabune@gmail.com

vai zvanot 28316231 (Veronika). 


