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VÇSTISPreiļu 
Novada

4. maijā Latvijā tika atzīmēta 1990. gada 4. mai -
jā pieņemtās deklarācijas «Par Latvijas Repub -
likas neatkarības atjaunošanu» 26. gadadiena. Jau
1. maijā Prei ļu novada iedzī votāji un viesi bi ja pul -
cējušies uz Baltā galdauta svēt kiem Preiļu kultūras
namā. Savukārt 4. maija rītā notika Valsts svēt -
kiem veltīts dievkalpo jums Preiļu Romas katoļu
baznīcā, ko vadīja Preiļu Vissvētās Jaunavas Ma -
ri jas Debesīs Uzņem šanas Ro mas katoļu draudzes
de kāns Jānis Stepiņš un kurā kopā ar pilsētas
iedzī votājiem piedalī jās arī Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Ma ruta Plivda.

Pēc dievkalpojuma iedzīvotāji tika aicināti stādīt
rozes pie Preiļu pilsētas zīmes ar ģerboni. Kā pa -
stāstīja SIA «Preiļu saimnieks» Ko munālās nodaļas
vadītāja Zenta Igol niece, pasākumā piedalījās aptuveni
40 cilvēki un tika iestādīti 100 rožu stādi, kas bija

iegādāti par saziedotajiem līdzekļiem, kā arī pateicoties
Preiļu novada domes atbalstam. Tā kā rožu stādīšana
notika par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei, bija
izvēlēti stādi, kas ziedēs valsts karoga krāsās – sar -
kanā un baltā.

Jau iepriekš Preiļu politiski re presēto biedrība
«Likteņa ceļš» un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzejs bija aicinājis iedzīvotājus iesaistīties un zie -
dot projektam «100 rozes Latvijas simtgadei». Prei ļu
Vēstures un lietišķās mākslas mu zeja direktore Tekla
Bekeša pateicās gan tiem, kas ziedoja, gan tiem, kas
piedalījās rožu stādīšanā, un norādīja, ka akcija tur -
pināsies un nākamgad 4. maijā tiek plānots rozes
stādīt pie pieminekļa politiski represētajiem, tādējādi
uzturot šo skaisto tradīciju.

Ilona Vilcāne, Preiļu novada 
domes mājas lapas satura redaktore

Par skaistu tradīciju kļuvušais
Preiļu vēstures un lietišķās māk-
slas muzeja pasākums Latvijas ne -
atkarības deklarācijas pieņem -
šanas gadadienai «Lāga dvēseļu
straumei» Preiļu 2. vidusskolā 
9. maijā pulcēja novada skolu jau -
 niešus, pedagogus un citus inte-
resentus, lai tiktos klātienē ar mū -
su novadnieku Jāni Streiču. Pa-
sākumā piedalījās arī  Preiļu no-
vada domes priekšsēdētāja Ma-
ruta Plivda un 12. Saeimas depu -
tāts Aldis Adamovičs.

Tā bija sirsnības, patriotisma
un labestības paraugstunda, kas
katram klātesošajam lika aizdo-
māties par Latgali, kas, Jāņa Streiča
vārdiem runājot, Latvijai ir devusi
gan vārdu, gan valodu, gan karogu.
Mākslinieks aicināja cieņā un svē-
tumā turēt savu valodu un dalījās
atmiņās par pirmās Latvijas neat-
karības laikā uzņemtās mākslas fil -
mas «Cilvēka bērns» veidoša nas
spilgtākajām epizodēm.

Kā dāvanu 80 gadu jubilejā,
Preiļu Goda pilsonis Jānis Streičs
saņēma novada skolu sagatavotos
apsveikumus tautas deju, dziesmu,
dzejas un uzveduma formā. Preiļu
novada domes priekšsēdētāja pa-
sniedza ciemiņam suvenīru – Preiļu
ziedu pļavas tauriņu, kuru Jānis
Streičs turpat arī pielaikoja – de -
rēja! Tāpat ciemiņam tika pasniegti
arī ziedi no katras skolas direkto -
res ar laba vēlējumiem.

Pasākuma beigās tapa radošs
darbs, kura gleznošanā piedalījās
jaunie mākslinieki no piecām no -
vada skolām: Preiļu 1. pamatskolas,
Preiļu Valsts ģimnāzijas, Salas pa-
matskolas, Pelēču pamatskolas un
Preiļu 2. vidusskolas. Gleznotājs
Jānis Streičs kopdarbu novērtēja
atzinīgi un pateicās skolotājai In -
nai Zenovjevai par jauko ideju.

Tikšanās ar Triju zvaigžņu or-
deņa kavalieri Jāni Streiču notika
ļoti emocionālā gaisotnē, jo kino-
režisora dzīve liecina par piesātinā -
ta mūža bagātību, mums liek aiz-
domāties par to, ka bieži vien ne-
novērtējam paši sevi, savu dzimto
vietu, savu būtību. Latgale ir īpaša
ar savu tautas deju, dziesmām un
aktieriem. 

Diviem «Boņukiem» šī diena
noteikti nesa neaizmirstamu pār-

dzīvojumu, jo tapa fotogrāfija ar
aktieri Jāni Streiču.

Noslēgumā Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas direktore Tekla
Bekeša pateicās visiem, kuri ie-
saistījās šajās tradicionālajās, ko-
pīgajās Latvijas neatkarības Dek-
larācijas gadadienas svinībās Prei -
ļu 2. vidusskolā, un rosināja iesāk -
to tradīciju turpināt. Preiļu 2. vidus -
skolas direktore Nadežda Hļebni-
kova ierosinājumu atbalstīja un ai-
cināja nākamgad maijā būt kopā,
lai atzīmētu Latvijas valstij nozī-
mīgos svētkus.

Kopīgas pastaigas laikā muze -
jā un ceļā uz Preiļu 1. pamatskolu
Tek la Bekeša uzklausīja Jāņa Strei -
ča pārdomas par pasākumu un pa-
teicību visiem, kas piedalījās:

«Preiļu 2. vidusskolai par or-
ganizēšanu. Nav tukši jārunā par
vienotu Latviju. Šis pasākums bija
spilgts piemērs tam, kā ir jāstrādā.
Par Boņuku paldies, par mana vār -
da un uzvārda analīzi. Bija mīļi to
dzirdēt no jauniešu mutēm. Pal -
dies par balti klāto galdu un gar -
šīgo maizi.

Preiļu 1. pamatskolai. Par lat-
galiešu dejām un laimīgajiem jau-
niešiem, kuri dejojot izšķiļ zvaigz -
nes un spodrina Latgales zvaigzni
Brīvības piemineklī. Profesionāls
darbs no vadītāju puses.

Paldies par garšīgajām pusdie-
nām, kuras bija saskaņotas ar ma -
nu apģērba krāsu – aukstā biešu
zu pa, biešu sula un pat salvetes. Par
to paldies skolas direktorei Norai
Šņepstei un pavārītei.

Preiļu valsts ģimnāzijas folkloras
kopai «Rūtoj» un vadītājai Ilzei
Rožinskai paldies par izvēlētajām
dziesmām. Priecē tas, ka ne vien
dzied latgaliski, bet meklē senas
melodijas pie veciem teicējiem.

Īpašs paldies mazajām lauku
skolām. Tās ne ar ko neatpaliek no
lielajām, kur ir lielākas talantu at -
lases iespējas.

Pelēču pamatskolai paldies par
Boņuku, bet īpaši par Izidoru. Tas
labā nozīmē bija laucinieciskāks
par Romualda Ancāna tēloto. Un
tik labi dzied!

Salas pamatskola pārsteidza.
Bērni bija apguvuši ne tikai manu
filmogrāfiju, bet arī iedziļinājušies
filmu saturā. Bija vajadzīgi labi pe -
dagogi, lai šādu stāstu izveidotu.
Izmantoti bija ne tikai manu re ži -
sē to filmu nosaukumi, bet uzsvērtas
arī tās filmas, kurās biju asistents vai
aktieris. Skolas direktorei pal dies
par mīlestību! Turpiniet šādus pasā -
kumus organizēt. Arī es varu braukt
uz tikšanos kaut vai katru gadu.

Un galvenais, lai Dievs palīdz
Marutai (Preiļu novada domes
priekš  sēdētājai Marutai Plivdai)!
Ar šo pateicību laikam vajadzēja
sākt, jo, kāds ir vadītājs, tādi cil vē -
ki ap viņu pulcējas. Un tā dāva na
no Preiļu ziedu pļavām... Kā tik jau -
ki var izdomāt? Un man piestāv!»

Anda Mihailova, Preiļu 
vēstures un lietišķās mākslas mu-

zeja galvenā krājuma glabātāja, 
Tekla Bekeša, 

Preiļu vēstures un lietišķās 
mākslas muzeja direktore

Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienai
veltīts pasākums ar Jāņa Streiča piedalīšanos

Iestādītas 100 rozes Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā

Jauni deputāti Preiļu novada domē
Preiļu novada domē darbu sākuši divi jauni deputāti – Valērijs

Haritonovs un Donats Valainis. 28. aprīlī deputāta amata pienākumus
iesāka pildīt Valērijs Haritonovs, un viņš turpmāk darbosies domes
Finanšu komitejā. Savukārt ar 13. maiju pašvaldības deputāta
mandātu ieguva Donats Valainis, kurš darbosies Infrastruktūras un
novada attīstības komitejā. 

Valērijs Haritonovs ir dzimis 1975. gadā. Rīgas Tehniskajā Uni ver -
sitātē ieguvis inženiera kvalifikāciju transportā, ir pildījis Valsts uguns -
dzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes komandiera amata pie -
nākumus, strādājis par ražošanas inženieri akciju sabiedrībā «Preiļu
siers». Šobrīd Valērijs Haritonovs ir SIA «Onninen» pārstāvis Latgalē.
Valērijs Haritonovs stājies deputāta amatā deputāta mandātu nolikušā
Jāzepa Šņepsta vietā.    

Donats Valainis ir dzimis 1960. gadā. Nacionālajā aizsardzības aka -
dēmijā ieguvis vada komandiera specialitāti, bet Latvijas Lauksaimniecī -
bas akadēmijā apguvis agronomiju. Šobrīd Donats Valainis ir ZS «Liel -
ezeriņi» īpašnieks. Donats Valainis pilda deputāta pienākumus deputāta
mandātu nolikušā Laura Pastara vietā no saraksta «Sociāldemokrā tis kā
strādnieku partija». Lauris Pastars ar 13. maiju pārtrauca pildīt deputāta
amata pienākumus, jo 28. aprīļa domes sēdē tika iecelts par Preiļu no -
vada Labklājības pārvaldes direktoru.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Iecelts Preiļu novada 
Labklājības 

pārvaldes direktors
28. aprīļa domes sēdē par Preiļu

novada Labklājības pārvaldes direktoru
tika iecelts Lauris Pastars. Kā atbilsto -
šākā no visām Laura Pastara kandida-
tūra tika izvēlēta konkursā, kurā uz
Labklājības pārvaldes direktora ama -
tu pretendēja 6 kandidāti. 

Līdz šim Lauris Pastars Preiļu novada Sociālajā dienestā pildīja
sociālā darbinieka pienākumus, pašvaldību vēlēšanās Lauris Pastars
tika ievēlēts par Preiļu novada domes deputātu. Šobrīd viņš vēl pilda
domes priekšsēdētājas vietnieka pienākumus, bet saskaņā ar pastā vo -
šo likumdošanu pēc apstiprināšanas Labklājības pārvaldes direktora
amatā Laurim Pastaram būs jānoliek pašvaldības deputāta mandāts.

Profesionālu augstāko izglītību Lauris Pastars ir ieguvis SDSPA
«Attīstība». 2003. gadā iesācis darbu Preiļu novada bāriņtiesā, pēc
tam ieņemot dažādus sociālā darba speciālista amatus, strādājis
Preiļu novada Sociālajā dienestā. Lauris Pastars ir ieguvis praktisko
pieredzi sociālajā darbā un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē,
sociālo gadījumu vadīšanā darbā ar indivīdiem un dažādām klientu
grupām – ilgstošajiem bezdarbniekiem, personām ar funkcionāliem
traucēju miem, no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotajām personām,
no psihoak tīvām vielām atkarīgām personām, bez vecāku gādības pali -
kušiem bērniem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām.
Profesionālā pieredze iegūta arī sociālo risku vērtēšanā un indivīda
re sursu apzināšanā. Vairāku gadu laikā ir uzkrāta praktiskā piere -
dze iestādes darba organizēšanā un vadībā, administratīvā akta
prasībām atbilstošulēmumu sagatavošanā sociālajā jomā. Vadītāja
darba prasmes Lauris Pastars ieguvis, pildot Preiļu novada domes
priekšsēdētājas vietnieka pienākumus, pirms tam – darbojoties 
SIA «Preiļu saimnieks» valdē un veicot Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietnieka pienākumus. 

Maija Paegle

No kreisās: Jānis Streičs, Maruta Plivda, Aldis Adamovičs, Nadežda
Hļebņikova
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Preiļu Novada VÇSTIS

Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra (JSPA) ir ap-
stiprinājusi Preiļu novada domes
projektu «Preiļu novada stāsti
Latvijas simtgadei», kurš bija ie -
sniegts Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2016. gadam atklā -
tajā projektu konkursā «Atbalsts
jauniešu centru darbības nodro-
šināšanai pašvaldībās ar mērķi
veidot un stiprināt jauniešu pie-
derības apziņu».

Projekta  «Preiļu novada stāsti
Latvijas simtgadei» īstenošanai ir
piešķirts valsts budžeta finansē -

jums 3498,80 eiro apmērā. Projek -
tu realizēs Jauniešu centrs «ČETRI»
(projekta vadītāja un kontaktper -
sona – Santa Ancāne).

Projekta mērķis ir jauniešu vi -
dū veicināt izpratni par Latvijas
vēsturi, tās nozīmi un vērtību mūs-
dienu kontekstā, stiprināt jau nie -
 šu piederības apziņu Preiļu nova-
dam, Latvijai, kā arī gūt praktisku
pieredzi novada vēstures liecību
do  kumentēšanā, fiksēšanā, apko -
po šanā un analizēšanā.

Projekta ietvaros paredzēts fik -
sēt Preiļu novada vecāko iedzīvo -
tāju stāstus un atmiņas par Preiļu
novadu un Latviju, iepazīt novada
kultūrvēsturiskās vietas un veicināt
jauniešu lokālpatriotismu, piedalo -
ties tematiskos pasākumos un ne-

formālās izglītības aktivitātēs.
Projekta sadarbības partneri ir

Preiļu novada represēto biedrība
«Likteņa ceļš», nodibinājuma «Vi-
duslatgales pārnovadu fonds» jau-
nieši, Preiļu novada vēstures un
lietišķās mākslas muzejs un biedrī -
ba «PAKAC».

Projekta ietvaros tiks organizē -
tas vairākas aktivitātes no maija
līdz septembrim. 

Jauniešu centrs «ČETRI» ai-
cina visus novada jauniešus būt
aktīviem un iesaistīties projekta
aktivitātēs!

Projekts īstenots Izglītības un
Zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2016. ga -
dam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.

15. maijā Preiļu pilsētas plud-
malē ģimenes pulcējās uz tām
veltītu kopābūšanas pasākumu,
kur kopā ar Preiļu kraukli tika
izmēģinātas dažādas sportiskas
spēles un atrakcijas. 

Aktīvākās ģimenes svētdienas
pasākumu iesāka ar orientēšanās
sa censībām Preiļu parkā, pēc re -
zul tātiem ierindojoties sekojošā
se cī bā: 1. vieta Prikuļu ģimenei, 
2. vie ta Plivdu ģimenei, 3. vieta Ma -
tisā nu ģimenei, 4. vieta Borisovu
ģimenei, 5. vietā Ertu ģimene un 
6. vietā ierin dojās Ledovsku ģime -
ne. Vietu ieguvēji saņēma spor -
tiskas balvas, lai arī ikdienā aktī vi
pavadītu brīvo laiku. 

Latvijas Tautas sporta asociā -
cijas pārstāvju un Preiļu novada
Jau nie šu centra «Četri» brīvprā -
tīgo pavadībā ģimenes un ikviens
inte resents varēja izmēģināt veik -
lību, izturību un spēku šautriņu un
lidojošo šķīvīšu mešanā, lekšanā
ar lecamauklu, krāsaino bumbiņu
salasīšanā uz ātrumu, «pīļu» gājienā
un citās aktivitātēs. BMX trasē
no tika BMX riteņbraukšanas pa-
raugdemonstrējumi, kā arī intere -

senti va rēja izmēģināt braukšanu
tra sē. Ikviens ģimeņu veselības die -
 nas aktivi tāšu dalībnieks saņēma
medaļu un piemiņas balvas no
Lat vijas Tau tas sporta asociācijas.
Tās pārstāvji pēc veiksmīgi aiz -
vadītas die nas atzina, ka šādi ģi -
me ņu spor ta svētki varētu kļūt 

par ik gadēju pasākumu Preiļos.
Ģimeņu veselības diena tika

rīko ta projekta «Pavasara veselības
fes tivāls Preiļos» ietvaros, ko at-
balsta Coca–Cola un Latvijas
olimpiskā komiteja.

Preiļu novada domes 
Attīstības daļa

Starptautiskā ģimeņu diena aizvadīta sportiskā garā

Atbalstīts Preiļu novada Jauniešu centra «ČETRI» projekts

Preiļu novada dome nolēma atbalstīt
atjaunošanas darbus trīs novada baznīcās

Preiļu novada domes deputāti 28. aprīļa domes sēdē nolēma at balstīt
trīs sabiedriski nozīmīgus projektus, kas apstiprināšanas gadīju mā
ļaus veikt atjaunošanas darbus trijos Preiļu novada dievnamos.  

Deputāti nolēma atbalstīt Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs
Uzņemšanas Romas katoļu draudzes dekāna Jāņa Stepiņa pieteikumu līdz -
finansējuma piešķiršanai sabie driski nozīmīgajam projektam, kas pa redz
Preiļu Romas katoļu baznī cas griestu vienkāršotu atjaunoša nu. Projekta
apstiprināšanas gadījumā Preiļu novada domes līdzfinansējums paredzēts
4639,17 eiro apmērā. Projektā paredzēta koka griestu un pār segumu atjau -
nošana, siju un griestu dēļu apstrāde ar antiseptiķi, antipi rēnu un laku. 

Tāpat deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu diviem projektiem,
kas paredzēti Aizkalnes pagasta baznīcām. Tika atbalstīts pieteikums
līdzfinansējuma piešķiršanai sabie driski nozīmīgajam biedrības «Latgales
pareizticīgo biedrība» projek tam «Kultūrvēsturiskā pieminekļa Aizkalnes
pareizticīgo baznīcas tel  pu atjaunošana un labiekārtošana». Projekta ap-
stiprināšanas gadī ju mā paredzēts piešķirt līdzfinansējumu 917 eiro, kas
ir 10% no ko pē  jās projekta summas. Projekta mēr ķis ir vienīgās pareiz -
ticīgo baznīcas Preiļu novadā atjaunošana un labie kārtošana vietējo ie-
dzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai. Tiek plānots atjaunot un
restaurēt baznīcas lūgšanu zāles priekštelpas, kā arī izveidot telpu ap -
kures sis tēmu ar gaisa siltuma sūkņiem. 

Deputāti nolēma atbalstīt arī Jasmuižas svēta krusta Romas ka toļu
draudzes prāvesta Onufrija Pu jāta pieteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai
sabiedriski nozīmī ga jam Jasmuižas Romas katoļu drau dzes projektam
«Jasmuižas svētā krusta Romas katoļu Baznīcas žo ga atjaunošana un te-
ritorijas labiekārtošana» 2000 eiro apmērā, kas ir 10% no kopējās projek -
ta summas. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēts atjaunot un
saglabāt avārijas stāvoklī esošo 200 gadus se no vēsturisko akmens mūra
žogu, kas veidots no īpaša laukakmens krāvuma. Tāpat tiek plānota pan -
du sa izveidošana pie galvenās ieejas dievnamā, lai nodrošinātu pieeja -
mību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Rezultātā tiks atjaunots uni kāls
kultūrvēsturisks piemineklis – Jasmuižas katoļu baznīcas žogs – un no-
drošināta apkārtējās vides pie ejamība personām ar īpašām vajadzībām. 

Ilona Vilcāne

«Viduslatgales pārnovadu fonds» 
godina ziedotājus un cildina brīvprātīgos

«Labs darbs divus mūžus dzīvo» ar tādu nosaukumu nodibi-
nājums «Viduslatgales pārnovadu fonds» 30. aprīlī Riebiņu no -
vada KC rīkoja pasākumu, lai pateiktu paldies un godinātu
Fonda ziedotājus un cildinātu brīvprātīgos no Riebiņu, Aglonas,
Preiļu, Līvānu un Vārkavas novadiem, kas nesavtīgi darbojas sa-
biedrības labā, veicot brīvprātīgi dažādas iniciatīvas un realizējot
vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus.

Cildināšanas balvu Preiļu novadā saņēma Anita Gāga, Rimma
Gavrilova, Marija Zīmele, Lidija Ceriņa, Monika Kivleniece, Lidija
Kursīte, Māris Miglāns.

Pasākuma laikā tika demonstrēta prezentācija par paveikto. Pal dies
tika teikts visiem ziedotājiem, bet īpaši SIA «Silja», AS «SEB Banka»,
SIA «DSV Transport», SIA «Zelta Zeme», SIA «Līvānu kūdras fab -
rika», SIA «Vicars», SIA «MancoEnergy Latgale», SIA Aktīvā tūris -
ma centrs «Eži», SIA «Planēta», SIA «Sencis», SIA «Ruta Furniture»,
SIA «Skaistuma Formula», SIA «JYSK», SIA «UV Serviss», SIA
«Jēkabpils piena kombināts», SIA «Tēraudi P», ZS «Tūmeņi», SIA
«Olūts», biedrībai «Preiļu NVO centrs», Artim Utinānam, Marikai
Rudzītei-Griķei, Valijai Vaivodei, Irēnai Petrānei, Arnim Meikulānam,
Valērijam Sigņejevam, Sergejam Streļčukam, Inetai Liepniecei, Jānim
Jermolovičam, Aldim Adamovičam, Irēnai Suhodoļskai, Teklai un
Maigonim Mediņiem.

Klātesošajiem bija iespēja ziedot akcijai «Piepildīt sapni» un ziedo -
ju mu kastītē tika saziedoti 114 EUR, SIA «Silja» pasniedza ziedo ju -
mu 300 EUR, un 12. Saeimas deputātu grupas ziedojumu 480 EUR
ap mērā Fondam nodeva 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs.
Paldies visiem ziedotājiem!

Klāt maijs ar Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas gadadienu un
Preiļu 2. vidusskolas tradicionālo
pasākumu «Par skolas godu»,
kur tiek izvērtēti mācību gada
sasniegumi. Skolas administrācija
izsaka pateicību skolēniem, kuri
gan olimpiādēs, gan konkursos,
gan sacensībās ir augstu cēluši
skolas vārdu. 

38 skolēni tika sveikti par sa-
sniegumiem valsts, reģiona, starp-
novadu un starptautiskajās olim-
piādēs un konkursos. To vidū Kse-
nija Zabalujeva (8. kl.) – 2. vieta
valsts olimpiādē latviešu valodā un
literatūrā mazākumtautību skolās,
Darja Darina Šalkovska (2. kl.) –
2. pakāpes godalga reģionālajā ska -
tuves runas konkursā, Viktorija Gri -
gorjeva (11. kl.) – 3. vieta reģio nā -
lajā SZPD konferencē, Santa Pri -
kule (11. kl.) – 2. vieta starpnovadu
olimpiādēs angļu valodā un ģeog-
rāfijā, 3. vieta – bioloģijā, atzinī -
ba SZPD konferencē, Diāna Niki-
forova (12. kl.) – starpnovadu krie -
vu valodas olimpiādē 1. vieta, at-
zinība SZPD konferencē, Darina
Luriņa (8. kl.) – ķīmijas olimpiādē
3. vieta, fizikas, matemātikas, valsts
valodas olimpiādēs atzinība, Dari -
na Piskunova (7. kl.) – 1. vieta krie -
vu valodas, 2. vieta valsts valodas
olimpiādēs, Vladislavs Vīksna (5.
kl.) – 1. vieta mājturības un tehno-
loģiju olimpiādē, 3. vieta krievu

valodas un angļu valodas olimpiā-
dēs, Viktorija Fadejeva (5. kl.) – 1.
vieta krievu valodas un 2. vieta ma -
temātikas olimpiādēs, Vjačeslavs
Krupins (6. kl.) – 1. vietas mājturī -
bas un tehnoloģiju olimpiādē, krie -
vu valodas olimpiādē, Dāniels Ki-
tovs (4. kl.) – atzinība starpnovadu
matemātikas olimpiādē un 3. vieta
Latgales reģionālajā olimpiādē.

14 skolēni tika apbalvoti par
sasniegumiem sportā. Ksenija Za-
balujeva ir kļuvusi par Latvijas
jauniešu izlases dalībnieci. Teicami
sasniegumi soļotājiem Iļjam Beļa-
jevam (6. kl.), Varvarai Kursītei
(3. kl.), Ksenijai Zakutajevai (6. kl.),
Diānai Nikiforovai (12.kl.), viegl-
atlētiem – Jekaterinai Baranovai
(10. kl.), Santai Prikulei (11. kl.),

Ariandai Ivanovai (4. kl.), Anasta-
sijai Volkovai (6. kl.) 

Visa mācību gada garumā aktīvi
darbojās skolēnu pašpārvalde, ko-
respondenti, noformētāji. Ar savu
radošo darbošanos priecēja teātra
grupas, dejotāji, dziedātāji, rokdar -
bu pulciņu dalībnieki. 

Liels paldies, audzēkņi, par
darbu! Īpašs paldies vecākiem par
atbalstu un sadarbību! Bet pamats
visam ir Skolotāja veikums. Paldies,
par jūsu zināšanām, pacietību, ie-
jūtību, izturību, atbalstu! Paldies vi -
siem skolas darbiniekiem par mū -
su kopējās mājas uzturēšanu un
pilnveidošanu.

Lilita Baško, 
skolas direktores vietniece 

izglītības jomā

Preiļu 2. vidusskolā noticis tradicionālais
pasākums «Par skolas godu»

14. maijā Ķekavas novada Baložu pilsētas kultūras namā nori -
sinājās Latvijas Vokālo ansambļu konkursa fināls. 38 ansambļu
vidū tika noskaidroti labākie sieviešu, vīru, jauktie, senioru un pus-
profesionālie vokālie ansambļi.

Pirmo vietu vīru vokālo ansambļu grupā ar 46 punktiem ieguva
Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis /diriģents Alberts
Vucāns/. 2. vietā palika Jēkabpils neatkarīgā muzikālā vienība Dižbrāļi
/Anita Cinkmane/, savukārt 3. vietā – Stabulnieku Kultūras nama vīru
vokālais ansamblis /Dainis Skutelis/.

Latvijas Vokālo ansambļu konkurss notiek periodā starp Vispārējiem
lat viešu Dziesmu un deju svētkiem. Šis nacionāla mēroga konkurss pa -
līdz apzināt situāciju vokālo ansambļu kustībā. Apsveicam Preiļu vīrus!

Preiļu novada vīru vokālais ansamblis uzvar
Latvijas Vokālo ansambļu konkursa finālā
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Iesākoties pavasara sezonas
labiekārtošanas darbiem, Preiļu
novada pašvaldība piedāvāja ie-
dzīvotājiem bez maksas apzaļu-
mot daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju un iestāžu ēku teritorijas.
Pateicoties Preiļu novada domes
priekšsēdētājas Marutas Plivdas
idejai, pie vairākām ēkām izvei-
doti dažādu daudzgadīgo krūmu
stādījumi. 

Kad stādi ieaugs un sāks ziedēt,
daudzas vietas priecēs garāmgā jē -
jus, māju iedzīvotājus un ciemiņus
ar savu ziedošo rotu. Jaunus stādī-
jumus ieguvušas vairākas daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas: Liepu
ielā 1, Liepu ielā 12 A, Andreja
Upīša ielā 6, Liepu ielā 28,  Rēzek -
nes ielās 36 un 30, Brīvības ielā 3,
Rēzeknes ielā 30 un Aglonas ielā
29. Zaļie un ziedošie daudzga -
dīgie krūmi iestādīti arī Aizkalnē
pie politisko represēto piemiņas
vietas, pie Pelēču un Salas pamat-
skolām, Preiļu novada Sociālā die-
nesta teritorijā, pie «Preiļu aptie -
kas» Raiņa bulvārī 5, Preiļu koo-

peratīvās sabiedrības teritorijā Brī-
vības ielā 2, Preiļos. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Rēzeknes ielā 36 biedrības val -
des priekšsēdētāja Antoņina Kuz-
ņecova bija patiesā sajūsmā par
šādu pašvaldības piedāvājumu. Pie
mājas iestādīti 24 dažādi krūmi un
kociņi – tūjas, klinšrozītes, fizo -
karpi un cita veida stādi. 

Pateicīgi par pašvaldības pie-
dāvājumu ir arī dzīvojamās mājas
Andreja Upīša ielā 6 iedzīvotāji.
Svetlana Stabulniece (attēlā), kuru
kaimiņi nākotnē vēlas redzēt mājas
vecākās amatā, pastāstīja, ka pie
mājas viņi iestādījuši trīs tūjas,
vienu ceriņu un divas Japānas spi-
rejas. Mājas iemītnieki vienmēr ir
rūpējušies par labiekārtošanas dar-
biem gan mājas iekštelpās, gan ār-
pusē, un arī nākošgad labprāt ie-
saistīsies šādā apzaļumošanas pro-
jektā, jo līdz šim zaļie augi tika
gādāti par pašu savākto naudu.

Preiļu Kooperatīvās sabiedrības
valdes priekšsēdētājs Antons Zno -
tiņš atzina, ka pašvaldība ir pre-

timnākoša un rūpējas par pilsētas
apzaļumošanu. Pie ēkas Brīvības
ielā 2 ir iestādīti 60 zaļie stādi –
tūjas un spirejas. Visus darbus pa-
veica kooperatīvās sabiedrības dar-
binieki – paši uzraka zemi, iestādīja
stādus un uzlika mulču. 

SIA «Preiļu saimnieks» darbi-
nieki kopā ar iedzīvotājiem uzņē-
muma labiekārtošanas un apzaļu-
mošanas daļas vadītājas Zentas
Igolnieces vadībā ir izdarījuši labu
darbu. Pilsētā zaļos un ziedēs fi-
zokarpi, kadiķi, dažādu krāšu klinš -
rozītes, tūjas, Japānas spirejas, ce -
riņi un hortenzijas. Stādi iepirkti
stādaudzētavā «Mežarasas», kur
izaudzētie augi vislabāk piemēroti
mūsu novada klimatiskajiem ap-
stākļiem. Ņemot vērā speciālistu
ieteikumus, skices stādījumu vei-
došanai pie katras no ēkām izstrā -
dāja pati Zenta Igolniece. 

Stādu iegādei izmantoti 800 eiro,
kas saziedoti novada apzaļumoša -
nai pagājušajā vasarā 1. Starptau -
tiskā leļļu festivāla laikā. Līdzfi-
nansējumu stādu iegādes projek -
tam piešķīra pašvaldība. Pilsētas
un pagastu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju iedzīvotāji, uzņēmumi
un iestādes varēja pieteikties daudz-
gadīgo stādu saņemšanai piegulo -
šo teritoriju apzaļumošanai. Pašiem
kopā ar saviem mājas kaimiņiem
vai darba kolektīvu bija jāsagatavo
vieta stādīšanai un jāiestāda. 

Maruta Plivda pateicas ikvienam
par padarīto, par idejām novada
la biekārtošanā, jo tikai kopīgiem
spēkiem var paveikt darbus, kas
rada pievilcīgāku un patīkamāku
vidi, kurā mēs dzīvojam. 

Maija Paegle

Preiļu Valsts ģimnāzija uzvar projektā par nākotnes
skolu un saņem 10 000 eiro

Izglītības programmas «Samsung Skola nākotnei» finālā ar skolas
komandas izstrādāto pārmaiņu projektu uzvarējusi Preiļu Valsts ģim -
nāzija (PVĢ). Mūsu novada skola ieguvusi galveno balvu – 10 000 eiro
Samsung tehnoloģiju iegādei.

Pasākuma finālā savus pārmaiņu projektus prezentēja desmit skolu
komandas. Skolu prezentācijas vērtēja žūrija priekšsēdētājas Mārītes
Seiles vadībā. Noslēgumā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un
«Samsung Electronics Baltics» vadītājs Filips Čois.

Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu komandu projektā pārstāvēja
sko  las direktore Ligita Pauniņa, informātikas un programmēšanas sko -
lotājs Juris Erts, kā arī matemātikas skolotāja Ineta Ivanova un latviešu
valodas un literatūras skolotāja Silvija Kivko, kuras vienas no pirma jām
mācību stundās sāka izmantot informāciju tehnoloģijas. 

Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda latiņu paceļ visaugstāk
Kā tad viss iesākās? Pagājušā gada decembrī tika izsludināts kon -

kurss, Preiļu Valsts ģimnāzija nolēma piedalīties, uzrakstīja savu sākot -
nējo projekta variantu ar redzējumu par nākotnes skolu un pēc pirmās
atlases no 73 skolām iekļuva to 30 skolu skaitā, kuras virzījās tālāk. No -
tika nākamā atlase, un 15 skolu pedagogiem kompetentu lektoru vadī bā,
intensīvi strādājot, bija jāmācās un jāapgūst mūsdienu mācību proce sam
noderīgas prasmes un zināšanas – tehnoloģiju lietošana, pārmaiņu
vadība, diskusiju prasmes, komandas veidošana un daudz citu tēmu. 

Nākamais posms, kā stāstīja Ligita Pauniņa, bija – projekta rakstī -
šana. Tā kā projekts orientēts uz tā saucamo ‘jauno skolēnu’, bija sva rīgi
sa prast, kā viņam palīdzēt, kā ar viņu strādāt un kā atbalstīt skolā. Projektam
ar nosaukumu «Skolēns – atbildīgs un motivēts radošā skolā» bija jāie -
kļau jas 4000 rakstu zīmēs. Kad darbs tika paveikts, bija jāiz veido prezen -
 tācija. Ņemot talkā arī vēlās vakara un nakts stundas, visi četri pedagogi
to paveica. Preiliešu uzstāšanās noslēguma pasā kumā bija pārliecinoša,
un kādam no žūrijas pārstāvjiem pat izraisīja vēlmi mācīties šādā skolā.

PVĢ pedagogu pārmaiņu projekts
Preiliešu komandas pārmaiņu projekta galvenā ideja – iespēja skolē -

niem pašiem izvēlēties mācību vietu, laiku un tempu. Statistika rāda, ka
daļa skolēnu mācās ātrāk, bet citi to dara lēnāk. Lai piedāvātu skolēniem
iespēju mācīties savā ritmā, Preiļu Valsts ģimnāzijas peda gogu komanda
izveidoja jaunu pieeju, daļu no mācību laika atvēlot obligātajam stundu
apmeklējumam, bet daļu – brīvajam.

Februārī projekts jau tika aprobēts dabas kursa 12. b klasē. Pamat -
doma bija paralēli tradicionālajām stundām veidot alternatīvo variantu.
Komanda izstrādāja darba plānu, filmēja stundas, audzēkņiem vienmēr
tika dotas norādes, vai tiek dots brīvais vai obligātais mācību stundas ap -
 meklējums. Bija iespējams arī tāds variants, kad, apgūstot mācību vielu
stundas pirmajā daļā, otro pusi varēja veltīt padziļinātai cita mācī bu
priekšmeta apguvei. Pedagogu sagatavoto materiālu (video, Power Point
prezentācijas,) skolēni jau varēja noskatīties iepriekšējā vakarā, tāpat
domrakstus latviešu valodā audzēkņi varēja rakstīt mājās, no teiktā lai kā
iesūtot skolotājai. Audzēkņiem, kuri bija iesaistījušies šajā projek tā, bija
izvēle – mācīties stundā vai materiālu apgūt patstāvīgi. Ja skolē ni māk
to visu izmantot, tad it sevišķi 12. klasē šāda pieeja ir nozīmīga, tā atzi na
Ineta Ivanova.  Šādu metodi par pozitīvu atzina arī audzēkņi, kuri mā cās
lēnāk, jo mācību stundu materiālu varēja pār skatīt vairākas reizes. 

Ar skolēniem, kuri izvēlējās mācīties pēc jaunās sistēmas, tika
noslēgti līgumi, līdz ar to audzēkņi uzņēmās atbildību par savu darbu.
Pedagogi atzina, ka nebija gadījumu, kad rastos problēmas ar skolēnu
uzvedību vai nemācīšanos.

Pasaule mainās, un mums jāpilnveidojas 
Līdz ar uzvaras lauriem projekta aktivitātes nav noslēgušās. Lai sko -

lotāji pilnvērtīgi varētu attīstīt iesākto un veidot interesantu mācību
procesu, par nopelnīto naudu būs jāiegādājas vairākas video filmēšanas
iekārtas, fotoaparāti, planšetes, datori. Protams, ne visos mācību priekš -
metos tiks pielietots šis jaunais risinājums, būs skolotāji, kuri strādās ar
tradicionālajām mācību metodēm.  

Ineta Ivanova atzīst, ka jaunā pieeja no pedagoga prasīs daudz vai -
rāk darba, īpaši pirmajā gadā, kad būs regulāri no jauna jāsagatavo
materiāls. Vēlāk to varēs tikai pilnveidot. Tomēr citādāk nav iespējams,
pedagoģe saprot, ka pasaule nepārtraukti mainās, tāpēc esošo pilnveidot
vajadzēs katram. Jaunas idejas, visdrīzāk, radīsies komunicējot ar
kolēģiem un meklējot mācību stundām inovatīvus risinājumus. 

PVĢ komanda ir vienisprātis, ka darbs bija smags, tomēr projekta
organizācija bija ļoti labā līmenī, par skolotājiem tika domāts ik uz soļa.
Preilieši īpaši pateicīgi savam mentoram – uzņēmējam Aleksejam
Čiževskim, kurš pedagogus atbalstīja nepārtraukti. Juris Erts uzskata, ka
projekts bija saturiski bagāts, labi koordinēts un organizēts, un viena no
balvām bijusi arī skolotāju apmācība. 

Projekta organizatori ar savu attieksmi parādīja, kā skolā pret bēr niem
jāizturas pedagogam, ar šādu domu sarunu noslēdza Ineta Ivanova. 

Maija Paegle

18. maijā, Starptautiskajā mu-
zeju dienā, Preiļu Vēstures un lie -
tišķās mākslas muzeja ekspozīciju
zālē, klātesot kuplam skaitam viesu,
notika izstādes «Borhu dzimtas
atspulgi» svinīga atklāšana.

Ar izstādes tapšanas gaitu ie-
pazīstināja muzeja speciālists vēs-
tures jautājumos Vadims Maksi movs

un Borhu dzimtas pētnieks Igors
Ko losovs. Muzeja vadītā ja Tek la
Bekeša izteica pateicību visiem,
kas bija palīdzējuši un atbalstī ju -
ši šo darbu, kā arī sveica kolē ģus
Starptautiskajā muzeju dienā.  

Divi gadsimti – četras Borhu
paaudzes, kuras atspoguļotas Lat -
vijā pirmo reizi eksponētās šīs

dzimtas pārstāvju portretu repro-
dukcijās un fotogrāfijās, izstādes
apmeklētājiem atklāj 18.–19. gs.
mākslas pa saules redzējumu, Lat-
gales poļu muižnieku kultūras vēr-
tības un jaunus faktus par grāfu
Borhu dzimtas vēsturi. Izstādē var
aplūkot arī unikālo Jozefam Henri -
ham Borham piederējušā Maltas Or -
 deņa komandora tērpa fragmen tu,
par kura atrašanu Preiļu mui žas kom-
pleksa kapelā arheoloģisko izra -
ku mu laikā 2007.–2008. gadā izstā -
des atklāšanas viesiem sīkāk pa-
stāstīja arheoloģe Antonija Vilcāne. 

Izstāde veidota, sadarbojoties ar
vairākiem Polijas vēstures un māk-
slas muzejiem, Lietuvas Nacionālo
bibliotēku, Ukrainas Nacionālo Zi-
nātnisko bibliotēku Ļvovā un Borhu
dzimtas pētnieku Igoru Kolosovu.

Izstāde apskatāma Preiļu Vēs -
tures un lietišķās mākslas muze -
ja ekspozīciju zālē Raiņa bulvārī
28, 1. stāvā. 

Ilona Vilcāne

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā
apskatāma Borhu dzimtai veltīta izstāde

Ar pašvaldības iniciatīvu veido krāšņāku
un ziedošāku Preiļu novadu

18. maijā Preiļu novada mū-
zikas un mākslas skolas Mākslas
nodaļas 5. klases audzēkņi pre-
zentēja savus diplomdarbus kom-
petentai mākslinieku komisijai.
Šogad uzdevums bija īpaši inte-
resants un sarežģīts, jo pēc Preiļu
novada domes pasūtījuma 8 au-
dzēkņu grupa apgleznoja sienu
Liepu un Talsu ielas krustojumā. 

Kā norādīja Mākslas nodaļas
vadītāja Marianna Abricka, jauna-
jiem māksliniekiem traucēja gan
neprognozējamie laika apstākļi, gan
odu bari. Darba tapšanas procesam
ar lielu interesi sekoja arī pilsētas
iedzīvotāji, kas atzinīgi novērtē
bēr  nu veikumu.

Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi apgleznojuši 
sienu Liepu un Talsu ielas krustojumā
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Preiļus apmeklē Rīgas Tehniskās 

universitātes pārstāvji
10. maijā Preiļos viesojās astoņi Rīgas Tehniskās uni-

versitātes (RTU) pārstāvji no Rīgas un RTU Daugavpils
filiāles, tostarp rektora vietnieks biznesa un inovāciju
jau tājumos, Biznesa un inovāciju departamenta direktors
Antons Kiščenko, Biznesa attīstības centra vadītājs Jānis
Ēriks Niedrītis un Daugavpils filiāles direktors Ivans
Griņevičs, lai tiktos ar pašvaldības vadību un dažādu
nozaru pārstāvjiem. 

Augstskolas pārstāvji apmeklēja SIA «Preiļu saimnieks»,
kur tikās ar valdes priekšsēdētāju Jāni Mūrnieku un Siltum -
apgādes un ūdensapgādes nodaļas vadītāju Vladimiru Hari-
tonovu, kā arī viesojās Liepu ielas katlumājā, kur darbojas
SIA «Preiļu saimnieks» koģenerācijas stacija, atkritumu šķi-
rošanas laukumā un apskatīja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Tikšanās laikā puses pārrunāja inovāciju izmantošanas
iespē jas SIA «Preiļu saimnieks» darbības optimizēšanai.

Vakarpusē RTU pārstāvji ieradās uz domes priekšsēdētājas
Marutas Plivdas ikmēneša tikšanos ar novada uzņēmējiem,
kuri šoreiz pārstāvēja mērniecības, pārtikas pārstrādes, būv-
niecības, IT un vieglās rūpniecības jomas, un izrunāja sadar -
bības iespējas, kā arī uzklausīja, kādu jomu speciālisti Preiļu
novada uzņēmējiem šobrīd ir visnepieciešamākie. RTU
pārstāvji pastāstīja, ka, piemēram, būvdarbu vadītāji tiek sa-
gatavoti tepat Latgalē Daugavpils filiālē, un šogad šīs pro-
grammas studentiem būs pirmais izlaidums, kā arī – kādus
kursus Universitāte var piedāvāt speciālistiem, kam nepie-
ciešams iegūt attiecīgus sertifikātus.

Klātesošie arī atzina nepieciešamību izpētīt, kādu jomu
un cik speciālistu Latgales plānošanas reģionā šobrīd trūkst,
jo noteiktu speciālistu trūkumu Latgalē, iespējams, varētu no -
vērst, ieviešot attiecīgas programmas RTU Daugavpils filiā -
lē, kas ļautu jauniešiem šīs profesijas apgūt tuvāk mājām. 

Atgādinām, ka 13. aprīlī tika parakstīts sadarbības lī gums
starp Preiļu novada domi un Rīgas Tehnisko universitāti, sa-
vukārt augusta vidū Preiļus apmeklēs arhitektūras studenti,
lai piedalītos radošajā nometnē. 

Ilona Vilcāne

29. aprīlī Preiļu novada dome sa-
darbībā ar Slimības profilakses un
kontroles centru organizēja Nacionā -
lā veselīgo pašvaldību tīkla pašval -
dību koordinatoru pieredzes apmai -
ņas braucienu uz Preiļiem. Pasākums
tika plaši apmeklēts, bija pārstāvētas
16 Latvijas pašvaldības, kopumā pie -
dalījās 30 dalībnieki. 

Pasākumu atklāja Preiļu novada do -
mes priekšsēdētāja Maruta Plivda ar
pozitīvu uzrunu un sveicienu veselīgo
pašvaldību tīkla koordinatoriem, vēlot
gūt daudz noderīgas informācijas un
jaunu ideju veselīga dzīvesveida popu-
larizēšanai. 

Par veselības veicināšanas pasāku-
miem Preiļu novadā dalībniekus infor-
mēja Inese Matisāne, pašvaldības Na-
cionālā veselīgo pašvaldību tīkla koor-
dinatore. Inese Matisāne pastāstīja par
realizētajiem, pašreiz īstenotajiem un
plānotajiem projektiem veselīga dzī-
vesveida popularizēšanai vietējo iedzī-
votāju vidū. 

Slimības profilakses un kontroles
centra Slimību profilakses nodaļas va-
dītāja Solvita Kļaviņa-Makrecka infor -
mēja par jaunākajiem izdotajiem in-
formatīvajiem materiāliem, ko pašval -
dību koordinatori varētu izplatīt sko -

lās un vietējo iedzīvotāju vidū. 
Pasākuma dalībniekiem liela intere -

se bija par aktuālo informāciju atbalsta
pasākumā 9.2.4.2. «Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai», par
ko informāciju sniedza Agnese Tom -
sone, Veselības ministrijas ES fondu
ieviešanas nodaļas vadītāja. Pasākumā
atbalstāmās darbības ir:

* veselības veicināšanas pasāku -
miem vietējai sabiedrībai (nometnes
bērniem un jauniešiem, interešu grupas
u.c.);

* veselības veicināšanas pasāku -
miem mērķa grupām (specializēti pa-
sākumi darbavietās soc. aprūpes iestā -
dēs un izglītības iestādēs).

Šajā pasākumā tiek plānots, ka ve-
selīgo pašvaldību tīklā esošas pašvaldī -
bas projekta pieteikumus varēs iesniegt
jau šī gada jūlijā un projekta atbalsta
gadījumā saņemt finansējumu veselības
veicināšanas pasākumiem turpmāka -
jiem gadiem līdz 2020. gadam. Pašval-
dībām būs iespējams saņemt 100% fi-
nansējumu, no kura 85% ir Eiropas
Sociālā fonda finansējums un 15% –
valsts finansējums. 

Pasākuma dalībnieki tika iepazīsti-
nāti ar SIA «Preiļu slimnīca» fiziotera-
peitu darbību, to pakalpojumu pieeja -

mību vietējiem iedzīvotājiem, kā arī
bi ja iespēja aktīvi piedalīties veselību
veicinošā nodarbībā. Dalībnieki ap-
meklēja Preiļu novada Sociālo dienestu
un tika iepazīstināti ar Dienas centra
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Dienas noslēdzošā aktivitāte bija
ekskursija pa Preiļu parku, kur dalībnie -
ki tika iepazīstināti ar kultūrvēsturisko
mantojumu un apskatīja aktīvo atpūtas
zonu Preiļu parka pludmalē. 

Pateicamies visiem pasākuma da-
lībniekiem par dalību šajā pieredzes
apmaiņas pasākumā Preiļos, sirsnīgs
paldies visiem lektoriem par aktuālās
informācijas sniegšanu, pateicamies
Rīgas tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma Preiļu filiālei par veselīgi
garšīgām pusdienām, Preiļu Kultūras
centram par telpu nodrošināšanu, SIA
«Preiļu slimnīca» par aktīvās veselību
veicināšanas nodarbības vadīšanu,
Preiļu novada domes Sociālajam die-
nestam par iepazīstināšu ar Dienas
centra sniegtajiem pakalpojumiem,
Preiļu un Riebiņu TIC par ekskursijas
novadīšanu. 

Inese Matisāne, 
Pašvaldības  nacionālā veselīgo

pašvaldību tīkla koordinatore
inese.matisane@preili.lv

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatori 
pieredzes apmaiņā Preiļu novadā

Preiļos viesojās Gulbenes
novada pašvaldības pārstāvji

29. aprīlī Preiļos viesojās Gulbenes novada pašvaldī -
bas darbinieki, kuri Preiļu novadu bija izvēlējušies kā
vienu no divu dienu pieredzes apmaiņas brauciena gala-
mērķiem Latgales pašvaldībās, otrs novads, ko viņi ap-
meklēja, bija Daugavpils. Ciemiņu mērķis bija smelties
iedvesmu jaunā plānošanas perioda 2014.–2020. gadam
projektiem, iegūt jaunu pieredzi, kā arī dalīties ar pie -
redzēto jau īstenotos projektos.

Ierodoties no Daugavpils novada puses, vispirms viesi
apmeklēja Pelēču pagastu, kur apmeklēja Pelēču pagasta
pārvaldi, Pelēču kultūras namu, kā arī vīna un marmelādes
ražotni «Vīna pagrabs» Ārdavā. Pēcāk gulbenieši devās uz
Preiļu pilsētu, devās pastaigā pa Preiļu muižas parku, at -
zinīgi novērtēja estrādi, kādas Gulbenes iedzīvotājiem diem -
žēl nav, uzsāktos Preiļu pils atjaunošanas darbus, aktīvās
atpūtas zonu un BMX trasi pie Preiļu pludmales. 

Preiļu Valsts ģimnāzijas apmeklējuma laikā Gulbenes ko -
lē ģus pārsteidza robotikas pulciņa audzēkņu paraugdemons-
trējumi un atjaunotās atpūtas telpas ģimnāzijas audzēkņiem
brīvā laika pavadīšanai pēc stundām. Preiļu novada jauniešu
centra «Četri» vadītāja Santa Ancāne ciemiņu apmeklējuma
laikā pastāstīja par situāciju ar jauniešiem novadā, tuvākajiem
pasākumiem un iecerētajiem projektiem. 

Gulbenes pašvaldības darbinieku vizīte Preiļu novadā no -
slēdzās ar tikšanos ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju
Marutu Plivdu, kuras laikā tika pārrunāta pieredze dažādās
paš valdības jomās, projektu ieviešanas pieredze, labās prak -
ses piemēri Preiļu un Gulbenes novadā. Ciemiņi atzinīgi no-
vērtēja pilsētas sakoptību un paveikto salīdzinoši mazā no -
va dā, Latgales cilvēku sirsnību un viesmīlību, kā arī piebil -
da, ka ir jomas, kurās Preiļu pašvaldība ir soli pretī lielajam
Gulbenes novadam. 

Līga Upeniece, projektu vadītāja

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2016. gada 23. feb -
ruārī izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķpro-
grammas «Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kul -
tūras programma 2016» projektu pieteikumu kon -
kursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietva-
ros.

Kopumā tika saņemti 169 projekti ar pieprasīto finan -
sējumu 669 715,00 eiro. Latgales reģiona attīstības aģen -
tūras administrētās programmas ietvaros finansiālu atbalstu
piešķīra 64 projektiem ar kopēju finansējumu 104 897,00
eiro. Atbalstu 700 eiro apmērā ir saņēmis arī Preiļu novada

domes iesniegtais projekts «Maizīt’– mana bagātība», kuru
sagatavoja un visu vasaru īstenos Preiļu un Riebiņu novada
TIC (projekta vadītāja un kontaktpersona Iveta Šņepste).

Projekta mērķis ir ar vietējo Preiļu un Riebiņu novada
un apkārtnes mājražotāju, Latgales patriotu un kulinārā
mantojuma pārzinātāju palīdzību izglītot vietējos iedzīvotājus
viņiem brīvi un ērti pieejamā, savai dzīvesvietai tuvā vietā,
tādējādi veicinot Latgales vērtību un tradīciju saglabāšanu.

Projekta ietvaros tiks organizētas vairākas aktivitātes
no maija līdz augustam. Pirmā no tām notika 17. maijā, kad
visi interesenti tika aicināti uz Aglonas maizes muzeja
saim nieces Vijas Kudiņas lekciju par Latgales tradicionālo
virtuvi. Jūnijā tiks rīkota akcija – ar iedzīvotāju palīdzību
vāksim senās pavārgrāmatas, lai jūlijā un augustā rīkotu to
izstādes Preiļu Galvenajā bibliotēkā un Riebiņu Centrālajā
bibliotēkā. Jūnijā ielīgosim Jāņus pie mājražotājiem Jura
un Lidijas Lubāniem (z/s Juri), kuri mācīs siet mājas sieru

un stāstīs par Latgales tradīcijām šajos svētkos. 20. augus -
tā, Preiļu novada svētku tradicionālā tirdziņa ietvaros seno
ēdienu meistarklases vadīs Ināra Liepiņa, Rīgas tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvie nības sko-
lotāja.

Preiļu un Riebiņu novada TIC aicina visus būt aktīviem
un līdzdarboties projekta aktivitātēs!

Projekta kopējais budžets ir 780 eiro, no kuriem 700 eiro
ir piešķirti no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
«Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma
2016» un 80 eiro ir Preiļu novada domes finansējums.

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

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

Atbalstīts Preiļu un Riebiņu novada TIC projekts «Maizīt’– mana bagātība»

Nodarbinātības valsts aģentūras
pirmsākumi Preiļos saistās ar Darbā
iekārtošanas biroja izveidošanu, kas
atradās Latvijas PSR Ministru Pa-
domes Iedzīvotāju darbā iekārtoša -
nas Republikāniskā biroja pakļau -
tībā. 1992. gada janvārī sāka darbo -
ties Nodarbinātības valsts dienesta
(NVD) Preiļu nodaļa un tās struktūr -
vienība – NVD Līvānu birojs. Par
NVD Preiļu nodaļas vadītāju tika ie-
celts Stanislavs Bernāns. 

Laika gaitā iestādes nosaukumi un
tās vadītāji ir mainījušies. NVA Preiļu
filiāli no 2002. gada 17. jūnija līdz
2006. gada 7. aprīlim vadīja Tālivaldis
Saulīts, no 2006. gada 10. aprīļa līdz
2014. gadam – Leontīna Saleniece, no
2014. gada 10. februāra līdz 23. mai -
jam – Aleksandrs Goromiko un no
2014. gada 15. jūlija – Vija Jakimova.

Šodien NVA ne tikai reģistrē, uz-
skaita, apmāca un nodarbina bezdarb-
niekus un darba meklētājus, bet sniedz
daudzus un dažādus nodarbinātības pa-
kalpojumus gan bezdarbniekiem un
darba meklētājiem, gan darba devējiem
un nodarbinātām personām. Aģentūras
misija – nodrošināt bezdarba samazi-
nāšanas politikas īstenošanu, sniedzot
efektīvus, nodarbinātību veicinošus pa-
kalpojumus sabiedrības interesēs. 

Viena no NVA prioritātēm 2016.
gadā ir nodrošināt uz klientu orientētus,
ērtus un kvalitatīvus pakalpojumus,
pavēstīja NVA Preiļu filiāles vadītāja
Vija Jakimova. NVA piedāvājuma klās -

tā: vakanču reģistrēšana un darba de-
vējiem vajadzīgo darbinieku atlase,
CV un vakanču datu bāze – NVA CV
un vakanču portāls, karjeras konsultāci -
jas, reģionālās mobilitātes veicinā ša-
 na, atbalsts komercdarbības vai pašno-
darbinātības uzsākšanai, skolēnu darbs
vasaras brīvlaikā.

Lai uzlabotu ilgstošo bezdarbnie -
ku pāreju uz nodarbinātību un iesaisti
pasākumos, tiek īstenots jauns ESF
projekts «Atbalsts ilgstošajiem bez-
darbniekiem». Savukārt ESF projekta
«Jauniešu garantijas» ietvaros tiek
sniegts atbalsts katram jaunietim (15-
29 gadi) ne vēlāk kā četru mēnešu lai -
kā no bezdarbnieka statusa iegūšanas.
Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
ir iespēja paaugstināt savu kvalifikā -
ciju un prasmes atbilstoši darba tirgus
pieprasījumam ESF projekta «Atbalsts
bezdarbnieku izglītībai» ietvaros. ESF
projekts «Subsidētās darbavietas bez-
darbniekiem» ietver Nodarbinātības
valsts aģentūras un darba devēju sadar-
bību subsidēto darbavietu izveidē. 

Aģentūra, attīsta un pilnveido e-pa-
kalpojumus – izveidots pašapkalpo -
ša nās portāls plašam lietotāju lokam.
E-prasmju nedēļas ietvaros no 7. līdz
11.martam NVA Preiļu filiālē norisi -
nā jās Atvērto durvju nedēļa, kuras lai -
kā bija iespēja saņemt informatīvo ma -
te riālu par NVA e-pakalpojumiem tieš -
saistē, kā arī filiāles darbinieku klātie -
nes konsultācijas par e-pakalpojumu
lietošanu.

Lai nodrošinātu pēc iespējas efektī-
vāku vietējā darbaspēka izmantošanu,
7. aprīlī tika organizēta lauksaimniecī -
bas vakanču akcija «Esi nodarbināts
laukos», kuras ietvaros tikās lauksaim-
niecības produkcijas ražotāji un poten-
ciālie darba ņēmēji, akcijā piedalījās
12 darba devēji, tika piedāvātas 26 va-
kances, un 24 darba ņēmēji jau pasā -
kumu laikā vienojās par darba attiecību
uzsākšanu. 

NVA Preiļu filiāles vadītāja Vija Ja -
kimova: «Šogad aģentūra svin tās pa-
stāvēšanas 25 gadu jubileju, un darba
joprojām netrūkt. Preiļu filiālē nodarbi -
nāti 23 speciālisti, un Preiļu filiāle ap -
kalpo vairāk kā 3000 klientu. Šobrīd
darba meklētājiem Preiļu filiālē ir pie-
ejamas 54 brīvās darba vietas. Vispiep-
rasītākās profesijas šogad ir šuvēji, pa-
līgstrādnieki, mazumtirdzniecības vei -
kala pārdevēji, pavāri un dārzkopji.»
Vija Jakimova pauž gandarījumu par
paveikto un pateicas visiem sadarbības
partneriem – pašvaldībai, uzņēmējiem,
klientiem.

Visi iepriekš minētie NVA pakal-
pojumi ir bez maksas. Vairāk informā -
ci jas par visiem NVA pakalpojumiem
iespējams atrast aģentūras mājas lapā
www.nva.gov.lv., zvanot uz NVA Preiļu
filiāles tālruni 65323100 vai klātienē
Raiņa bulvārī 19, Preiļos. 

Inga Aleksejeva,
Preiļu novada domes praktikante,

NVA Preiļu filiāles ESF projekta «Jau-
niešu garantijas» karjeras konsultante 

Nodarbinātības valsts aģentūras darbībai
Preiļos – 25 gadi
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Preiļu novada domes saistošie noteikumi
Apstiprināti  

ar Preiļu novada domes 2016. gada 26. februāra  sēdes lēmumu, 
protokols Nr.4, punkts 36.§

Preiļu novada domes saistošie noteikumi nr. 2016/4

«Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības  likuma 35. panta  ceturto un
piekto daļām, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu»
19.4.punktu un Ministru kabineta 2012. gada 18. de -
cembra noteikumu Nr.913 «Noteikumi par garantēto mi-
nimālo ienākumu līmeni» 3. punktu un likuma «Par paš -
valdībām» 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1. Preiļu novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) – pašvaldības

izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus
Preiļu novada teritorijā savu pamata dzīvesvietu deklarējušām personām;

1.2. klients – persona vai ģimene, kas saņem sociālo palīdzību;
1.3. mājsaimniecība – persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai citas

personiskas attiecības, kam ir kopēji izdevumi uzturam, kas mitinās un ir deklarēti vienā
dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u.tml.), kuras uzturēšanu veic kopīgi;

1.4. sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai;

1.5. pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;
1.6. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai – piešķir

ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)), kura atzīta par
trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm
(personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabo-
šanā.

1.7. trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kura atzīta par trūcīgu atbilstoši
spēkā esošajiem LR tiesību aktiem.

1.8. mājokļa pabalsts – ir pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir klientam, lai
sniegtu atbalstu cietā kurināmā iegādei vai siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai,
atkarībā no apkures veida konkrētajā mājoklī;

1.9. ārkārtas situācija – stihiska nelaime vai iepriekš neparedzēti apstākļi, kuru dēļ
klients nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

2. Šie noteikumi nosaka Preiļu novada pašvaldības sociālo pabalstu veidus, saņemšanas
kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un to personu
loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

3. Dienestam ir tiesības piešķirt citus pabalstus pēc tam, kad ir apmierināts pamatots
pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsta.

II. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība
4. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību (izņemot pabalstu ārkārtas situācijā) ir

ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Preiļu novadā (turpmāk tekstā
– palīdzības pieprasītājs) un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:

4.1. ģimene (persona), kura, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, atzīta par
trūcīgu;

4.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un
dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 250,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā; 

4.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti,
kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro 210,00.

5. Uz 4. punktā minētajām iedzīvotāju grupām attiecināmi sekojoši kritēriji:
5.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
5.2. tai nepieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tai skaitā mežs, vairāk par 5 ha;
5.3. tai pieder viena automašīna, kas nav jaunāka par 10 gadiem un ir iegādāta ne

mazāk kā 12 mēnešus pirms trūcīgas ģimenes/personas statusa pieprasīšanas;
5.4. tai pieder viena traktortehnikas vienība, kas nav jaunāka par 10 gadiem un ir

iegādāta ne mazāk kā 12 mēnešus pirms trūcīgas ģimenes/personas statusa pieprasīšanas,
ja trūcīgai ģimenei/personai pieder līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs;

5.5. tai pieder viens mopēds vai motocikls, kas nav jaunāks par 5 gadiem un ir iegādāts
ne mazāk kā 12 mēnešus pirms trūcīgas ģimenes/personas statusa pieprasīšanas;

5.6. personas īpašumā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas pārsniedz 5 ha, un
persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta, kā nodokļu maksātājs, ienākumi no
saimnieciskās darbības tiek ņemti vērā par pēdējiem 12 mēnešiem, šajā gadījumā personai
ir tiesības pretendēt uz sociālās palīdzības saņemšanu;

5.7. ja nekustamais īpašums ir pārdots, tad, izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli
ģimenei/personai, obligāti tiek ņemta vērā nekustamā īpašuma darījuma summa, sadalot to
uz laika periodu no darījuma noslēgšanas datuma līdz ģimenes/personas trūcīgā statusa
pieprasīšanas mēnesim;

5.8. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
5.9. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
5.10. tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba

meklētājs, izņemot šādus gadījumus:
5.10.1. personai ir noteikta invaliditāte, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā no-

drošinājuma pabalstu;
5.9.2. sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem

vai cita persona bērna kopšanas periodā;
5.9.3. viens no bērna invalīda vecākiem;
5.9.4. persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās

vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.

6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājs iesniedz Dienestā rakstveida
pamatotu iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija),
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dienests pārbauda deklarācijā
sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni
(personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja
nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu)
dzīvesvietā.

7. Deklarācijā palīdzības pieprasītājam jānorāda ziņas par sevi un pārējām personām,
kuras deklarētas vienā mājoklī un kurām ar palīdzības pieprasītāju ir kopīgi izdevumi par
uzturu un mājokli (šo noteikumu izpratnē – ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu
apgādnieku vai atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8. Dienests novērtē ģimenes (personas) materiālo situāciju, pamatojoties uz iztikas līdzek ļu
deklarācijā norādītajām ziņām par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un
īpašumiem, ko apliecina:

8.1. izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru
nodarbināto personu;  

8.2. informācija par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja
ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti,
jāiesniedz izziņa no tiesas par uzturlīdzekļu piedziņu;

8.3. izziņa par materiālās palīdzības saņemšanu, ja kāds no ģimenes locekļiem ir citas
pašvaldības iedzīvotājs;

8.4. izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes
locekli, kas mācās attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru, infor -
māciju par pilna vai nepilna laika studijām, kā arī izziņa par studiju vai studējošo kredītu;

8.5. personas, kuras ir dalībnieki komercsabiedrībās vai ir pašnodarbināta persona –
deklarācija no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem no saimnieciskās darbības par
pēdējiem 12 mēnešiem;

8.6. apliecinoši dokumenti par citiem ienākumiem (piem. bankas konta pārskats), īpa-
šumiem.

9. Katram pilngadīgam pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI)
saņēmējam (turpmāk – klients) ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbību savas si -
tuā cijas uzlabošanā ar Dienesta sociālo darbinieku. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski
apliecina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus un uzlabot savu sociālo situāciju.

10. Klienta līdzdarbības pienākumi:
10.1. sadarboties ar sociālo darbinieku u.c. Dienesta darbiniekiem, aktīvi iesaistoties

savas sociālās problēmas risināšanā;
10.2. sniegt pilnīgas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas un nekavējoties

ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanu;
10.3. atļaut Dienesta darbiniekam apmeklēt savu pastāvīgo dzīvesvietu;
10.4. uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma un ienākumu novērtēšanai;
10.5. piedalīties dažādu motivācijas programmu apgūšanā;
10.6. saņemt psihologa un sociālā darbinieka bezmaksas pakalpojumus Dienestā;
10.7. meklēt un izmantot ikkatru veidu kā palielināt pelnītspēju, meklēt algotu darbu;
10.8. piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajos aktīvās nodarbinātības

pasākumos;
10.9. izmantot iespēju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai

kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, psiho
aktīvajām vielām, azartspēlēm), kā arī apmeklēt narkologu;

10.10. piedalīties profesionālo iemaņu apgūšanas vai pilnveidošanas pasākumos;
10.11. saņemto palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
10.12. regulāri sadarboties ar Dienesta darbinieku, lai novērtētu vienošanās par

līdzdarbību uzdevumu izpildi.
11. Pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmējam līdzdarbības pienākumu nepil dī -

šanas gadījumā:
11.1. Dienests var pārtraukt vai atteikt sniegt sociālo palīdzību, sagatavojot motivētu

rakstveida lēmumu;
11.2. ja vecāki vai citi likumīgie apgādnieki atsakās no līdzdarbības savas sociālās

situācijas uzlabošanā, tad Dienests nodrošina bērna neaizskaramo pabalsta daļu no ģimenei
aprēķinātā kopējā pabalsta apmēra.

12. Dienesta sociālais darbinieks, pēc nepieciešamības, pārbauda palīdzības pieprasītāja
sadzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu.

13. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
14. Dienests iekārto klienta lietu un tajā hronoloģiskā secībā iekļauj:
14.1. klienta iesniegumus;
14.2. iztikas līdzekļu deklarācijas, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli pamatojošus

dokumentus;
14.3. dzīvesvietas apsekošanas aktus;
14.4. vienošanās ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pienākumu pildīšanu;
14.5. Dienesta pieņemtos lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu, pārtraukšanu

vai atteikumu;
14.6. citus dokumentus, kas nepieciešami klienta materiālā stāvokļa izvērtēšanai un

lēmuma pieņemšanai.
15. Klienta lieta glabājas Dienestā piecus gadus pēc pēdējās sociālās palīdzības pabals -

ta izmaksas.
III. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi

16. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI).
17. Mājokļa pabalsts. 
18. Pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē trūcīgas

ģimenes bērnam (bērniem).
19. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.
20. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolēnam.
21. Ēdināšanas pabalsts.
22. Pabalsts audžuģimenei.
23. Apbedīšanas pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai.
24. Pabalsts – 70 % atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī.
25. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 
25.1 Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai.



6

Preiļu novada VÇSTIS
IV. Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai

apmērs, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

26. Pašvaldībā noteiktais GMI apmērs klientam ir:
26.1. vienai personai mēnesī – euro  50,00 mēnesī;
26.2. atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam – euro 115

mēnesī.
27. Pabalstu piešķir un izmaksā ģimenei (personai), kas sastāv no laulātajiem, per -

sonām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai arī at -
sevišķi dzīvojošai personai, ja tā pilda normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības pie -
nākumus. Darbspējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības
valsts aģentūrā, izņemot šādus gadījumus:

27.1. persona ar invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma
pabalstu;

27.2. sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem
vai cita persona bērna kopšanas periodā;

27.3. viens no bērna invalīda vecākiem;
27.4. persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās

vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
28. GMI pabalstu ģimenei (personai) samazina par personai piešķirto daļu vai atsevišķi

dzīvojošai personai nepiešķir, ja persona atteikusies no līdzdarbības pienākumu pildīšanas.
29. Lai saņemtu GMI pabalstu, ģimenei (personai) ienākumi jādeklarē:
29.1. ik pēc trijiem mēnešiem, ja ģimenē ir vismaz viena darbspējīga persona;
29.2. ik pēc sešiem mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi nav darbspējīgi.

V. Mājokļa pabalsts
30. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir:
30.1. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
30.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kuru pensija ir līdz 

euro 250,00, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un kuram nav citur dzīvojoša laulātā;
30.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/ vai

personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz
euro 210,00;

31. Mājokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā.
32. Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja:
32.1. izbeigts attiecīgais mājokļa īres vai apsaimniekošanas līgums;
32.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
32.3. dzīvojamā platība ir izīrēta citai personai;
32.4. personas īpašumā ir mežs vairāk kā 5 ha;
32.5. apsekojot dzīves vietā, persona mēneša laikā vismaz trīs reizes tajā nav sastapta.
33. Mājokļa pabalsta apmērs ir:
33.1. Noteikumu 30.1. punktā minētajām ģimenēm (personām) mājoklī ar centrālo

apkuri – euro  130,00, ar malkas apkuri euro 115,00;
33.2. Noteikumu 30.2. punktā minētajām personām mājoklī ar centrālo apkuri – euro

130,00, ar malkas apkuri euro 115,00;
33.3. Noteikumu 30.3. punktā minētajām personām mājoklī ar centrālo apkuri – euro

130,00 ar malkas apkuri euro 115,00.
34. Ģimenēm (personām), kuru mājokļi ir ar centrālo siltumenerģijas padevi, pabalsts

tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.

VI. Pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē
trūcīgas ģimenes bērnam (bērniem)

35. Tiesības saņemt pabalstu – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības
iestādē (turpmāk tekstā – brīvpusdienas) ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušas
ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bērnam (bērniem) (pabalsts pienākas arī
tiem skolēniem, kuri ir vecāki par 18 gadiem, kamēr vien viņi mācās pašvaldības izglītības
iestādē).

36. Brīvpusdienas piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes
statuss.

37. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas
realizē ēdināšanu katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma
sniedzēja iesniegto rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par
pakalpojuma saņēmējiem (skolēniem), atbilstoši Dienesta iesniegtajiem izrakstiem.

VII. Pabalsts – 50% atlaide no maksas 
par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē

38. Tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu
pirms skolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā – pabalsts) ir Preiļu novada pamata dzī ves -
vietu deklarējušai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un kuras nepilngadīgais
(nepilngadīgie) bērns (bērni) apmeklē Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādi.

39. Pabalstu piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

VIII. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolēnam
40. Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīves -

vietu deklarējušai ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuras bērns (bērni)
apmeklē kādu no Preiļu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kā arī aizbildnībā
nodotam bērnam, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bā-
riņtiesa.

41. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir euro 40,00 gadā.
42. Pabalsts izmaksājams augusta – septembra mēnešos.

IX. Ēdināšanas pabalsts
43. Saņemt ēdināšanas pabalstu ir tiesības sekojošām iedzīvotāju grupām:
43.1. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
43.2. nestrādājošam pensionāram un personai ar invaliditāti, kurš mājoklī deklarēts un

dzīvo viens, kuru pensija ir līdz euro 250,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā;
43.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem

un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz
euro 210,00;

43.4. personām, kurām ar Dienesta lēmumu piešķirts sociālais pakalpojums – aprūpe
mājās;

43.5. ārkārtas situācijā nonākušām personām.
44. Pabalsts ir starpība starp Preiļu novada domes apstiprinātajām vienas porcijas

izmaksām Dienesta sociālajā virtuvē un klienta samaksāto summu, kas apstiprināta Preiļu
novada domes 2011. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/03 «Par sociā -
lajiem pakalpojumiem Preiļu novadā».

X. Pabalsts audžuģimenei
45. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam euro 145,00 mēnesī piešķir Ministru kabi -

neta noteiktajā kārtībā, audžuģimenes statusu ieguvušai ģimenei, kurai saskaņā ar
bāriņtiesas lēmumu, kā arī pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu, audzināšanā
nodots bērns uz laiku, kas ilgāks par 1 (vienu) mēnesi. 

46. Personai, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt audžuģimenes
pabalstu no dienas, kad bērns nodots aprūpē audžuģimenē.

47. Ja bērnu nodod audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par vienu mēnesi, pabalsta
apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

48. Pabalsta izmaksu pārtrauc, beidzoties līgumā noteiktajam termiņam, kā arī tad, ja
bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek pārtraukta. 

49. Nepieciešamības gadījumā audžuģimenei, kurai audzināšanā nodots bērns uz laiku,
kas ilgāks par 1 mēnesi, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu euro 250,00, apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei bērnam, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumen-
tiem.

XI. Apbedīšanas pabalsts trūcīgās personas apbedīšanai
50. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras

deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Preiļu novada administratīvā teritorija un kurai
bija piešķirts trūcīgas personas statuss, apbedīšanu. 

51. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz euro 300,00.
52. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt trūcīgās

personas apbedīšanu, Dienestā jāiesniedz:
52.1. iesniegums ar apliecinājumu, ka persona apņemas veikt mirušā apbedīšanu;
52.2. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
53. Apbedīšanas pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsnieg -

šanas brīža.

XII. Pabalsts – 70 % atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī
54. Pabalstu – 70% atlaidi no īres maksas pašvaldības sociālajā dzīvoklī ir tiesības sa-

ņemt:
54.1. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
54.2. nestrādājošam vientuļiem pensionāriem un personai ar invaliditāti, kuri mājoklī

deklarēti un dzīvo vieni, kura pensija ir līdz euro 230,00, kā arī nestrādājošam
pensionāriem un personai ar invaliditāti, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kura pensija
ir līdz euro 230,00 un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā;

54.3. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz
euro 200,00;

54.4. diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, pensionāriem un per -
sonām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz euro
200,00.

55. Pabalstu piešķir reizi ceturksnī, pamatojoties uz Preiļu novada domes Nekustamā
īpašuma daļas dzīvokļu speciālista iesniegto sarakstu. Saraksta iesniegšanas termiņš – līdz
katra ceturkšņa trešā mēneša 25. datumam.

56. Pabalsta piešķiršana tiek atteikta gadījumos, ja persona viena mēneša laikā pēc
dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās nav griezusies ar iesniegumu pie Preiļu novada
domes Nekustamā īpašuma daļas dzīvokļu speciālista ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa
īres līgumu.

XIII. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
57. Dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas

nelaimes, ugunsgrēks – ja nodeg vienīgā pastāvīgās dzīvošanas māja, plūdi u.c. gadīju -
mos) nonākušai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ja
stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamat-
vajadzības. 

58. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz euro 500,00.

XIII. 1 Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai
58. 1 Tiesības saņemt pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai ir

sekojošām iedzīvotāju grupām:
58.11. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
58.12. diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/vai

personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto ģimenes locekli
nepārsniedz euro 210,00;

58.13. nestrādājošam pensionāram un/vai personai ar invaliditāti, kurš mājoklī dekla rēts
un dzīvo viens, kura pensija ir līdz euro 250,00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā.

58.2 Pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai piešķir 50% apmērā
no samaksātās summas, bet ne vairāk kā euro 150,00 gadā vienai personai.

XIV. Ierobežojumi sociālās palīdzības saņemšanai

59. Sociālo palīdzību nepiešķir pilnībā vai daļēji, ja persona neievēro un nepilda
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7. pantā noteiktos klienta pienākumus. 

60. Dienests var atteikt piešķirt sociālo palīdzību, ja:
60.1. persona vai tās ģimenes locekļi, kas ir pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai

saņēmēji atsakās pildīt kādu no šo noteikumu 10. punktā minētajiem līdzdarbības pienāku-
miem;

60.2. personai vai tās ģimenes locekļiem ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme virs 
5 ha, tai skaitā mežs, un persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu
dienestā un nevar uzrādīt deklarāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem no sa-
imnieciskās darbības par pēdējiem 12 mēnešiem;
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60.3. persona vai tās ģimenes locekļi, kas ir pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai

saņēmēji, atsakās no līdzdarbības Nodarbinātības valsts aģentūras valsts līdzfinansētajā
aktīvās nodarbinātības pasākumā bezdarbnieku nodarbināšanai sabiedrības labā – algotie
pagaidu sabiedriskie darbi, vai arī pašvaldība neattaisnotu darba kavējumu, darba kārtības
noteikumu pārkāpumu vai pašvaldības norādījumu neievērošanas dēļ lauzusi ar personu
līgumu par piedalīšanos augstāk minētajā pasākumā, tad personai trīs mēnešus netiek
piešķirta sociālā palīdzība; 

60.4. Noteikt, ka 60.3. apakšpunkts neattiecas uz Preiļu novada domes saistošo notei -
kumu Nr. 2016/4 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā» 16; 18, 19, 21, 22, 25 punktiem.

XV. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
61. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu, tās pārtraukšanu vai atteikumu to

piešķirt  pieņem Preiļu novada Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas,
kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

62. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu, par tās pārtraukšanu vai atteikumu to
piešķirt Dienests paziņo rakstiskā veidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

63. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
64. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Preiļu novada domē, iesniedzot rakstveida

iesniegumu Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā
termiņā.

65. Preiļu novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601.

XVI. Noslēguma jautājumi
66. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 28. janvāra Preiļu novada

domes saistošie noteikumi Nr.2011/01 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā» 
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS

20.01.2016. Preiļi, Preiļu novads

Preiļu novada domes 
2016.gada 26. februāra saistošajiem noteikumiem nr.2016/4 

«Par sociālo palīdzību Preiļu novadā»

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes

2016. gada 28. aprīļa  sēdes lēmumu, 
protokols Nr.7, 21.2. §.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi nr.2016/7
«Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu

publicēšanas vietu»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 

45. panta  piekto daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu.

2. Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts «Preiļu
Novada Vēstis». 

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS
04.04.2016. Preiļi

Preiļu novada domes saistošo noteikumu nr.2016/7 projektam 
«Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu

publicēšanas vietu»
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Sveicam «apaļajāS» jubilejāS maijā dzimušoS penSionāruS:
Moniku Urču, Voldemāru Betleru, Zoju Finogejevu, Antoniju Ivanovu,

Vilhelmini Lazarevu, Veroniku Sondori, Mariju Tuču, Jāzepu Elksni, Irēnu
Šņepsti, Hioniju Belikovu, Pelageju Filimonovu, Moniku Čubreviču, Veru

Bogdanovu, Luciju Vicku Preiļos, Malvīni Čipāni, Venerandu Bik-Bičkovsku,
Annu Kasicku, Stanislavu Kudiņu Pelēču pagastā, Pēteri Vosorovu un Mariju

Briņķi Saunas 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

Preiļu soļotāju panākumi Birštonā
29. aprīlī Lietuvas pilsētā Birštonā jau 30. reizi

notika lietuviešu soļotāja, olimpiskā vicečempiona
Antana Mikena tradicionālās piemiņas sacensības.
Uz tām kuplā skaitā bija ieradušies arī Latvijas soļo -
tāji, gūstot četras uzvaras.

Uz Preiļiem aizceļoja trīs kausi. Veterāniem 5 km
visātrāk veica Normunds Ivzāns – 24:34. Divas uz -
varas arī visjaunākajiem soļotājiem. Raivo Liniņš trīs
kilometru distancē finišēja ar rezultātu 15:36, bet
Sofija Kirillova vienu kilometru nosoļoja 5:58.

Aizvadītas MTB sacensības 
«Preiļupes līkloči 2016»

30. aprīlī Preiļu parkā tika dots starts MTB sacen-
sībām «Preiļupes līkloči 2016». Sacensībās piedalījās
aptuveni 150 sportisti ne tikai no Preiļiem, bet arī no
Viļāniem, Feimaņiem, Aglonas, Riebiņiem, Rožupes
Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Carnikavas,
Jaunpiebalgas, Smiltenes, Līvāniem, Pļaviņām, Gul-
benes, Ilūkstes, kā arī Visaginas, Rokiškiem un Igna -
linas Lietuvā. Elites klasē 37 km distancē vīriešiem
labāko rezultātu uzrādīja Brics Raimonds no «SELO-
NIJA» komandas, 2. vietu izcīnīja Nartišs Reinis no
komandas HAWAII, trešo vietu – Toms Knostenbergs
no SPORTLAND-BOTTECCHIA-SMILTENE. 

Sievietēm Elites klasē 22 km distancē 1. vietā –
Zvirgzdiņa Inese no «SELONIJA» komandas, otrā –
Frīda Vija no Daugavpils TK «Sniegpulkstenīte», tre -
šā – Zepa Zane no LiVelo/BTA. 

Ar kausiem tika apbalvoti trīs ātrākie vīrieši un
trīs ātrākās sievietes starp Preiļu iedzīvotājiem – 

37 km distancē labākais bija Renārs Valdonis, Mār -
tiņš Bogdanovs, Ančevs Mikus un 22 km distancē
sievietēm – Zanda Zepa, Anita Vilcāne, Mārīte Pok -
šāne. Gribētos atzīmēt labākos preiliešus citās dis -
tancēs: Iesācēju grupā 8  km distancē – Dairis Sārna,
Liāna Usāne, Kadetu grupā 15 km distancē –Ēriks
Miezītis, Ervīns Streilis, Kaspars Šustovs, Jauniešu
grupā 22 km distancē – Egita Usāne, Rasa Saulīte,
Mārtiņš Miezītis, Junioru grupā 22 km distancē –
Renārs Vanags, Senioru grupā 22 km distancē – Anita
Vilcāne, Nedrošo grupā 22 km distancē – Opolais Pē -
teris, Tautas klasē – Anita Šķēpa.

Komandu vērtējumā no 12 pieteiktām komandām
1. vietu izcīnīja LiVelo/BTA, 2. vietu – PREIĻI, 
3. vietu SKANSTE, 4. vietu – SK «SNAIGE» Visa -
ginas, 5. vietu – SELONIA 1, 6. vietu – AGLONA.

Paldies visiem atbalstītājiem, sacensību tiesnešiem,
Zemessardzei par garšīgo un spēcinošo putru, līdzju-
tējiem. Uz tikšanos nākošajos «Preiļupes līkločos»! 

Preiļu jaunie sportisti V Starptautiskajā
KYODAI džudo turnīrā

7. – 8. maijā Preiļu džudo kluba «Jaunība LV»
sportisti trenera Alekseja Sapegina vadībā piedalījās
V Starptautiskajā KYODAI džudo turnīrā Rīgā. Uz
to bija ieradušās komandas ne tikai no Latvijas, bet
arī Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Krievijas, Baltkrievijas,
Ukrainas, Izraēlas, Polijas u.c. Kā atzina A. Sapegins,
turnīrs bija gan interesants, gan arī smags, jo pie da -
lījās ļoti augsta līmeņa sportisti; piemēram, no Krie -
vijas bija ieradusies augstākā līmeņa komanda.  

Preiļu komanda startēja nepilnā sastāvā (7 cilvēki),
un šoreiz turnīrā piedalījās tikai zēni, kas, neskatoties
uz spēcīgo konkurenci, trenera vērtējumā cīkstējās
labi. Medaļu par izcīnīto 2. vietu U16 grupā ieguva
Juris Vaivods. Savukārt U10 grupā 7. vietu izcīnīja
Arturs Valters un Iļja Volkovs. 

Nākamās sacensības, kurā piedalīsies Preiļu džu -
disti, notiks Ulbrokā maija beigās, un tās šajā mācību
gadā būs noslēdzošās.

Aleksejs Sapegins savas komandas sniegumu ša -
jā gadā vērtē pozitīvi, kā labu rādītāju minot divas me -
daļas, kas tika iegūtas Latvijas čempionātā. Komandā
šobrīd trenējas 35 bērni un jaunieši, un interese par šo
sporta veidu Preiļos nezūd!

Informāciju sagatavoja 
Ilona Vilcāne un Viktorija Neištadte

Kultūras centra pasākumi jūnijā 
v 4. jūnijā plkst. 15.00 Preiļu kultūras nama terasē Starptautiskajai

bērnu aizsardzības dienai veltīts sarīkojums. Deju studijas MAZAIS
ANDŽIŅŠ /Rīga/ koncerts. Uzstāsies bērnu un jauniešu deju grupas
vecumā no 4 – 21 gadam, kas specializējušās estrādes dejas (show
dance) stilā. Studijas vadītāja – INGA MAJORE, repetitores – Liene
Tunne un Ketija Balode. Koncerta viesi: Preiļu BJC popgrupa
LĀSĪTES un vokālā studija MAZĀS LĀSĪTES, vadītāja – Daina
Erte, Preiļu BJC deju studija ELĪZE, vadītāja – Oksana Kitajeva. Pēc
koncerta Preiļu pludmalē – SAJŪTU TAKAS atklāšana!

v 4. jūnijā plkst. 15.00 Saunas TN atpūtas laukumā BĒRNĪBAS
SVĒTKI

v 7. jūnijā plkst. 15.00 Pelēču KN pasākums bērniem «Tikšanās
vasarā»

v 9. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas izlai -
duma svinīgs sarīkojums

v 10. jūnijā plkst. 14.00 Pelēču KN Pelēču pamatskolas izlai -
duma svinīgs sarīkojums

v 10. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu Valsts ģimnāzijas iz-
laiduma svinīgs sarīkojums

v 11. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas izlai -
duma svinīgs sarīkojums

v 12. jūnijā plkst. 14.00 Preiļu KN BĒRNĪBAS SVĒTKI
v 18. jūnijā «Ielīgošana Aizkalnes pagasta svētkos». Programmā:
• plkst. 10.00 sporta spēles /sporta laukumā/,
• plkst. 13.00 Aizkalnes īpašā svētku zupa,
• plkst. 14.00 pie sabiedriskā centra «Aizkalne» radošā darbnīca

«Iesiesim vasaru zāļu paklājā»,
• plkst. 15.00 Raiņa muzejā «Jasmuiža» mājas siera, zāļu tēju, me -

dus degustācijas, maksa – EUR 1,00 no cilvēka,
• plkst. 20.00 svētku koncerts «Jasmuižas» parka estrādē, 
• plkst. 22.00 svētku zaļumballe, spēlē Arvīds&Ilze. Ieeja – brīva
v 21. jūnijā plkst. 20.00 Preiļu KN terasē Brīvdabas kino se -

anss, veltīts kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai un Līgo svēt -
ku sajūtu radīšanai – kinofilma «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Ieeja –
brīva

v 22. jūnijā plkst. 8.00 – 13.00 Preiļos, Raiņa bulvārī ZĀĻU
DIENAS TIRGUS

v 22. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikuma Struktūrvienība Preiļi izlaiduma svinīgs sarī-
kojums

v 23. jūnijā plkst. 22.00 Preiļu parka estrādē Līgo nakts uguns -
kurs un ZAĻUMBALLE. Spēlē duets IRĒNA un JĀNIS. Ieeja – brīva

v 28. jūnijā plkst.12.00 Pelēču pagasta svētku ietvaros radošā
darbnīca «No Jāņiem līdz Pēteriem».

v 29. jūnijā plkst.20.00 Preiļu KN terasē brīvdabas kino seanss,
veltīts kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai – kinofilma
«Nakts sargs un veļasmazgātāja». Ieeja – brīva
Plâ nâ ir ie spç ja mas iz mai òas, lû dzam se kot pa sâ ku mu afi ðâm!

Lai tikai baltas domas nāk
Un dzidrā avotā gūst veldzi.

Smel sauli riekšavām,
Lai sildās sirds un prāts.

/Rasma Zariņa/

Līdz 18. jūlijam Preiļu vēstures un lietiš -
ķās mākslas muzejā (Raiņa bulvārī 28, 2. stā -
vā) apskatāma izstāde «Preiļu Romas katoļu
baznīca gleznās». Izstādē skatāmi 16 dažādu
autoru 22 mākslas darbi, kas tapuši muzeja
organizēto mākslas plenēru laikā no 1995. ga da
līdz 2015. gadam.

Izstādē Latvijā pazīstamu mākslinieku Jāzepa
Pīgožņa (1934 – 2014), Osvalda Zvejsalnieka
(1944), gruzīna Nugzara Paksadzes (1953), Ro -
berta Muža (1944), Edmunda Lūča (1959), Li -
gitas Caunes (1950), Helēnas Kuzminas – Svilā -
nes (1949 – 2003), lietuvieša Jonasa Pleckevičiusa
(1948) darbi. 

Priecē jauno, sevi piesakošo Latgales māksli-
nieku Jāņa Plivdas (1978) un Vijas Stupānes
(1976) krāsās ieliktais Preiļu katoļu dievnams.

Mazāk pazīstami autori izstādē ir Mairita Voronko,
Agita Naļimova, kuru gleznas muzeja kolekcijā
nonāca pēc Rēzeknes mākslas un dizaina vidus-
skolas pasniedzēja Anatolija Zelča vadītā audzēk -
ņu plenēra Preiļos 1995. gadā.

2002. gadā notika Latvijas Mākslas akadēmi -
jas Latgales filiāles studentu plenērs Preiļos un
mākslas kolekciju papildināja Ievas Zepas un
Tatjanas Raičinecas zīmējumi.

Izstāde veltīta Preiļu Romas katoļu baznīcas
130. gadadienai. 

Izstāde atvērta: otrdien – piektdien no
plkst. 11.00 līdz 18.00, sestdien no plkst. 10.00
līdz 16.00, svētdien, pirmdien – slēgts.

Tekla Bekeša,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas 

muzeja vadītāja

Aicinām uz izstādi «Preiļu Romas katoļu baznīca gleznās»

Preiļu novada
bērnu un jauniešu centrs 

UZŅEM audzēkņus
2016./2017. mācību

gada interešu izglītības
programmās

Lai iegūtu vairāk informā-
cijas, zvaniet – 65381395,
65381397, 29221574 vai ap-
meklējiet Namiņu klātienē 
vai www.pbjc.edu.lv

Ja esi nolēmis turpināt 
apmeklēt nodarbības

arī nā kamgad, iesniegums
jāraks ta no jauna.

28. maijā – Preiļu parka estrādē 
Vasaras sezonas atklāšanas
pasākums «Saldie 80-tie!»

Pasākumā piedalās vairākkārtējie 
«Latvijas šlāgeraptaujas» finālisti 

un laureāti – «Rumbas kvartets» no Kuldīgas.

Īpašie viesi – Žoržs Siksna un 
karstasinīgais itāļu dziedātājs Roberto Meloni.

Pasākuma noslēgumā – Saldo 80-to diskotēka
kopā ar Latvijas Radio 2 DJ Aivi.

Pasākumu vadīs Juris Ostrovskis.

Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā – 3,00 EUR,
pasākuma dienā – 5,00 EUR

Krievu kultūras dienas Latvijā (24. maijs – 6. jūnijs)
Krievu kultūras dienas Latvijā – tās ir tradīcijas, kas apvieno paaudzes un laikus. Īpašs notikums Preiļu

novadā – Aleksandra Puškina dzimšanas dienā pirmo reizi notiks «Puškina diktāts». Tiks dota iespēja
saskarties ar krievu literārās valodas skaistumu un bagātību, atsvaidzināt savas pareizrakstības iemaņas un
vienlaicīgi sajust Puškina daiļrades burvīgumu.

Ielūdzam visus 6. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu 2. vidusskolā! Kuri izturēs diktātu, tos gaida pateicības.
Lūdzam visus, kuri piedalīsies diktātā, līdz 4. jūnijam pieteikties pa tālruni 29832364 vai 27509612.

Preiļu novada slāvu kultūras biedrība «Raduga»


