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VÇSTISPreiļu 
Novada

1. jūnijā, atzīmējot Latvijas dzimtsarakstu sis-
tēmas 95. gadadienu, Rīgā, kultūras namā «Zie-
meļblāzma» tika godināti Latvijas dzimtsarakstu
nodaļu sistēmas darbinieki. Vairākām nodaļu va-
dītājām un speciālistēm par ieguldījumu dzimtsa-
rakstu attīstībā, ilggadēju un priekšzīmīgu darbu
tika pasniegti Tieslietu ministrijas I un II pakāpes
Atzinības raksti un Goda diplomi.

Tieslietu ministrijas Goda diplomu saņēma arī Prei ļu
novada Dzimtsarakstu nodaļas inspektore Ināra Casno.

Pasākuma svinīgajā daļā piedalījās Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, ministru prezidents
māris Kučinskis, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs,
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris
Jaunsleinis un Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīs-
kaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Kopā ar dzimt -
sarakstu nodaļu darbiniekiem pasākumā piedalījās
arī Latvijas pašvaldību pārstāvji. 

Apsveicot dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus,
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uz svēra viņu
būtisko lomu ikviena cil vēka dzīvē. ministrs atzina,
ka ar saviem lēmu miem dzimtsarakstu nodaļu dar -
binieki ietekmē mūsu tiesību un pienākumu realizā -
ciju, tāpēc pieredzējušie darbinieki ir pelnījuši atzi -
nību par savu ieguldījumu dzimtsarakstu sistēmas at-
tīstībā, tradīciju izkopšanā, laulības un ģimenes insti -
tūta stiprināšanā.

Pasākuma ietvaros īpaši tika godinātas dzimtsaraks -
tu nodaļu pārstāves, kuras saņēmušas augstākos valsts
apbalvojumus – Triju Zvaigžņu Ordeņa un Atzinības
krusta kavalieres, kā arī dzimtsarakstu nodaļu darbi-
nieces, kuras savas aktīvās darba gaitas jau beigušas. 

Jubilejas reizē dzimtsarakstu nodaļu darbiniekus
priecēja koncerts un video apsveikums – Latvijā popu -
lāru cilvēku pārdomas par dzimtsarakstu nodaļām,
laulības dzīvi un ģimeni.

Tieslietu ministrija dzimtsarakstu nodaļu darbinie -
kus godināja arī pirms pieciem gadiem – Latvijas
dzimtsarakstu sistēmas 90. gadadienas pasākumā.
Toreiz Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raks -
tu un «Sudraba spalvu» saņēma Preiļu novada Dzimt -
sarakstu nodaļas vadītāja Anita Loginova. 

1921. gada 18. februārī Latvijas Satversmes Sapul -
ces III sesijā bija pieņemts likums «Par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju». Likums noteica, ka civilstāvokļa
aktu reģistrāciju Latvijas valstī pārzinās dzimtsarakstu
nodaļas. 

Maija Paegle,
Preiļu novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļas inspektore Ināra Casno
saņem Tieslietu ministrijas Goda diplomu

Jauka bija Jāņu diena
Par visām dieniņām:
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa.

Latviešu tautasdziesma 

Dārgie novada iedzīvotāji !
Vasaras saulgrieži un Līgo vakars atnes

vasaras pilnbriedu Latvijā, Latgalē un pie
mums – Preiļu novadā. Novēlu, lai saimniecībās
briest bagāta raža, lai esam čakli un optimisma
pilni vairot savu labklājību ikvienā vietā!

Priecīgus un saulainus 
Līgo svētkus!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja 

Paziņojums par Preiļu novada Teritorijas plānojuma
izstrādātās redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Preiļu novada dome informē, ka 2016. gada 26. maija domes

sēdē/protokols Nr.9, 28.§/ tika pieņemts lēmums apstiprināt Preiļu
novada Teritorijas plānojuma /TP/ 2016. – 2031. gadam, kas sastāv no:
Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,
Vides pārskata un Grafiskās daļas, izstrādāto redakciju un nodot
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, ievietojot
paziņojumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu TAPIS /Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēma/, www.preili.lv, www.geolatvija.lv,
laikrakstos «Preiļu Novada Vēstis» un «Vietējā». 

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2016. gada 6. jūnija līdz 18.
jūlijam. Ar Teritorijas plānojuma izstrādāto redakciju var iepazīties un
iesniegt priekšlikumu un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa
bulvārī 19, 2. stāvā, Preiļos, un  www.preili.lv, www.geolatvija.lv. 

Sanāksmes, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā sa -
ņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, norises laiks – 2016. gada
25. jūlijs plkst. 17.00, Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19.

Sāksies pieteikšanās konkursam
«Sakoptākais īpašums Preiļu novadā»

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties
konkursā «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā». Konkursam
jāpiesakās līdz 27. jūnijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un
iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. 

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks jūlija pirmajā
nedēlā, konkursa uzvarētāju apbalvošana – Preiļu novada svēt -
kos, kas norisināsies no 19. līdz 21. augustam. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu novada domes
mājas lapā www.preili.lv, turpat ir atrodama arī pieteikuma
veidlapa. Papildus informācija, zvanot konkursa komisijas
vadītājai Vitai Patmalniecei, tālrunis – 28367578.

22. jūnijā Preiļos Zāļu tirgus
Lai pienācīgi sagatavotos līgošanai, Preiļu novada dome

aicina pieteikties tirdzniecībai Zāļu tirgū, kas notiks Preiļos
22. jūnijā no pulksten 13.00 līdz 18.00 laukumā Raiņa bulvārī 19.

Zāļu tirgum aicina pieteikties amata meistarus tirdzniecībai
ar pinumiem, māla traukiem, lina drānām, adījumiem, koka
karotēm, baļļām un sudrablietām,  mājražotājus un  zemniekus
ar lauku maizi un sieru, siltiem pīrāgiem, piparkūkām, kūpinātu
gaļu, zivīm un alu, biškopjus – ar smaržīgu medu. Zāļu tirgū
gaidīti arī jāņuzāļu un vainagu tirgotāji.

Pieteikties tirdzniecībai iespējams elektroniski, pieteikumus
nosūtot uz e-pasta adresi: ineta.liepniece@preili.lv vai personīgi
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6, (3.
stāvā) Preiļos līdz 20. jūnijam. Zāļu tirgu atbalsta Preiļu novada
dome, organizē Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā
ar Preiļu novada kultūras centru.
Papildinformācija par tirdzniecības organizēšanu pieejama

pa tālruni 26636243 vai e-pastu: ineta.liepniece@preili.lv
19. augusts (PREIĻOS)

• Plkst. 11.00 Brīvdabas skatuve, Raiņa bulvāris
19, Preiļu grāmatu svētku atklāšana

• Plkst. 11.30 Brīvdabas skatuve, Raiņa bulvāris
19 «Valsts Robežas sardzē» – Valsts robežsardzes
koledžas informatīvā telts, kinologu paraugde -
mons trējumi, speclīdzekļu apskate

• Plkst. 12.30 Brīvdabas skatuve, Raiņa bul -
vāris 19, Literāro lasījumu brīvais mikrofons

• Plkst. 12.00 Preiļu Kultūras namā 2. STARP-
TAUTISKĀ AUTORLEĻĻU festivāla «Leļļu vasara
Preiļos» izstāde. Oficiāla izstādes atklāšana. Ieeja
izstādē par ziedojumiem

• Plkst. 17.00 – 21.00 Stāvlaukumā aiz Kultū -
ras nama ielu deju paraugdemonstrējumi

• Plkst. 18.00 – 19.00 Preiļu Kultūras nama
terasē Bērnu un jauniešu centra radošās darbnīcas
bērniem

• Plkst. 18.00 – 21.00 Preiļu parka estrādē Lat -
vijas spēkavīru čempionāta posms

• Plkst. 21.00 – 03.00 Brīvdabas skatuve, Rai -
ņa bulvāris 19. Jauniešu vakars disko ritmos. Īpa -
šie viesi – mūzikas grupas mAKREE, DVĪNES,
BAND  mASTER, OLAS

20. augusts (PREIĻOS)
• Plkst. 9.00 Raiņa bulvārī  TIRGUS IELA
• Plkst. 10.00 – 11.30 Raiņa bulvārī  Preiļu no -

vada tautas mākslas kolektīvu koncerts «Svētkus
protam svinēt!»

• No plkst. 10.00 Raiņa bulvārī NVA Preiļu
filiāles konsultatīvā  telts 

• No plkst. 10.00 Raiņa bulvārī Preiļu Galvenās
bibliotēkas informatīvā telts, radošā darbnīca, mini
konkursi

• Plkst. 11.00-13.00 Rīgas Tehniskās universitā -
tes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes stu -
dentu radošo darbu prezentācija

• Plkst. 11.00 – 19.00 Preiļu Kultūras namā 
2. STARPTAUTISKĀ AUTORLEĻĻU festivāla «Leļļu
vasara Preiļos» izstāde. Ieeja izstādē par ziedojumiem

• Plkst. 11.00 – 13.00 Raiņa bulvārī Preiļu un
Riebiņu novada TIC projekta ‘maizīt’ – mana ba-
gātība» pasākums. «Latgales tradicionālie ēdieni

mūsdienu iespējās. meistarklase un degustācija».
Vada Ināra Liepiņa

• Plkst. 10.00 – 14.00 Raiņa bulvārī Latvijas
zaļais punkts un SIA Preiļu saimnieks piedāvā so ciā -
lo  foto orientēšanās akciju «Šķirošanas skrējiens»

• Plkst. 12.00 – 13.30 Brīvdabas skatuve, Rai ņa
bulvāris 19, Postfolkloras grupas RIKŠI koncerts

• Plkst. 13.00 Preiļu parka estrādē muzikāli
teatrāla dziesmu, dzejas  un dejas izrāde ģimenēm
ar bērniem «Svētki Brīnumskapī»

• Plkst. 15.00 – 17.00 Preiļu pludmalē Plud -
males volejbola un pludmales futbola turnīrs

• Plkst. 15.00 Preiļu parkā «Labdarības bumbu
rallijs» izspēle un uzvarētāju apbalvošana

• Plkst. 18.00 pa Raiņa bulvāri, Aglonas ielu,
Liepu ielu, A. Paulāna ielu uz Preiļu parka estrādi
Preiļu pilsētas iestāžu, uzņēmumu, dienestu un or-
ganizētu iedzīvotāju Svētku gājiens

• Plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē mūzikas
grupas «Dricānu Dominante» koncerts

• Plkst. 20.30 Preiļu parka estrādē Konkursa
«Sakoptākais īpašums Preiļu novadā» uzvarētāju
apbalvošana

• Plkst. 21.00 Preiļu parka estrādē dziedātā -
ja INTARA BUSUĻA un ABONEmENTA OR -
ĶESTRA koncerts

• Plkst. 23.00 – 04.00 Preiļu parka estrādē Za-
ļumballe kopā ar mūzikas grupu «Galaktika»

21. augusts (PREIĻOS)
• Plkst. 9.00 Preiļu Vecticībnieku baznīcā Svēt -

ku dievkalpojums «Aizlūgums par Preiļu novada
iedzīvotājiem»

• Plkst. 11.00 – 18.00 Preiļu Kultūras namā 
2. STARPTAUTISKĀ AUTORLEĻĻU festivāla «Leļļu
vasara Preiļos» izstāde. Ieeja izstātē par zie doju miem

• Plkst. 12.00 Preiļu Romas katoļu draudzes
baznīcā Svētku dievkalpojums «Aizlūgums par
Preiļu novada iedzīvotājiem»

• Plkst. 13.30 Preiļu Romas katoļu draudzes  baz -
nīcā Preiļu novada skolotāju kora «Latgale» koncerts

Svētku pasākumu plānā iespējamas izmaiņas.
Lūdzu, sekojiet informācijai!

Preiļu novada svētki (19. - 21. augustā)
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26. maija Preiļu novada do -
mes sēdē deputāti nolēma atbals -
tīt projektu, kas paredz vietējās
nozīmes arhitektūras pieminek -
ļa – Moskvinas vecticībnieku lūg -
ša nu nama – fasādes sienu atjau -
nošanu. 

Projekts jau ir guvis finansiālu
atbalstu Rietumu bankas fonda rī-
kotajā projektu konkursā «Latvijas
sakrālais mantojums», tāpēc, izska -
tot moskvinas vecticībnieku drau-
dzes iesniegumu, dome nolēma
piešķirt projektam līdzfinansē jumu
994,06 eiro apmērā, kas ir 15% no

kopējās summas – 6627,08 eiro.
Tā kā projektā nepieciešams līdz-
finansējums 30% apmērā, atliku -
šos 15% apņēmusies nodrošināt
moskvinas draudze. 

Arhīva dokumenti liecina, ka
neogotikas stilā celtā koka baznīca
ir uzbūvēta 1873. gadā. Pamatojot
fasādes atjaunošanas nepiecieša-
mību, projekta pieteicēji norāda,
ka pēdējos 20 gadus ēkas fasādei
nav veikti nekādi remontdarbi un
šobrīd vērojama plaisāšana, koka
dēļu bojāšanās, savukārt vecā krāsa
nespēj vairs aizsargāt baznīcas fa-

sādes sienas no laika apstākļu ne-
gatīvās ietekmes. Projekta rezultātā
tiks būtiski uzlabots lūgšanu nama
vizuālais izskats un novērsta tālāka
fasādes bojāšanās.  

Domes lēmums pieņemts, pa-
matojoties uz likuma «Par pašval-
dībām» 21. panta pirmās daļas 2.
punktu un likumu «Par pašval -
dības budžetiem.  Līdzekļus paredzēt
no novada domes budžeta sadaļas
«Pārējā ekonomiskā darbība».

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas

lapas satura redaktore

Kārtējā Preiļu novada domes
sēdē tika apstiprināti Mazo un
vidējo komercsabiedrību un saim -
nieciskās darbības veicēju pro-
jektu līdzfinansēšanas konkursa
rezultāti. Izskatot iesniegto pro-
jektu vērtēšanas sēdes protokolu,
domes deputāti nolēma atbalstīt
vērtēšanas komisijas lēmumu un
piešķirt līdzfinansējumu vairā -
ku mazo un vidējo uzņēmumu
projektu īstenošanai. 

50% domes līdzfinansējuma no
kopējām projekta izmaksām pie -
šķirts vairāku projektu īstenoša -
nai: SIA «BE un BE» projektam
«SIA «BE un BE» sniegto pakal-
pojumu un produktu ražošanas
efektivi tātes paaugstināšana» –
EUR 1285,63, saimnieciskās dar-
bības veicēja Jāņa Zieds – Ziediņa
projektam «Saimnieciskās darbī -
bas materiāli tehniskās bāzes uzla-
bošana» – 1398 eiro, SIA «Lakijs»
projektam «SIA «Lakijs» IT aprīko -
juma atjaunošana» – EUR 1358,27,
saimnieciskās darbības veicēja As-
trīda Vucāne/mANA FAKTŪRA
projektam «Suvenīru un reklā -

mas darbnīcas «mana Faktūra» ma -
teriāli tehniskās bāzes pilnveidoša -
na darbības nodrošināšanai» – EUR
1294,70, saimnieciskās darbības vei -
cēja Pētera Romanova projektam
«Lauku mājas «Valērija» infrastruk -
tūras uzlabošana un eso šo pakalpo -
jumu efektivitātes paaugstināša -
na» – EUR 822, Jura Zī  meļa projek -
tam «Automašīnu aprūpes darbnī -
cas izbūve» – EUR 1344,84, saim-
nieciskās darbības vei cēja Ritas Fa -
dejevas projektam «Di  gitālās spo-
guļkameras iegāde foto pakalpoju -
mu jomas attīstī šanai Preiļu nova -
dā» – EUR 600, SIA «TU Lauki»
projektam «SIA «TU Lauki» biro -
ja telpu labiekārtošana» – EUR 980,
saimniecis kās darbības veicē ja Il -
zes Atva ras-Briškas projektam «māj -
 ražoša na – konditorejas izstrā dā -
jumu ražo ša na» – EUR 814.

Domes līdzfinansējums EUR
1400 apmērā piešķirts sekojošu pro -
 jektu īstenošanai: SIA EVRO WOOD
projektam «metāla apstrādes ra-
žošanas ceha paplašināšana», SIA
«Primo Food» projek tam «mūs-
dienīga un interaktīva Latgales iden-

titātes veikala izvei de Preiļos», saim -
nieciskās darbī bas veicēja Līgas
Gžibovskas projektam «Atpūties
un relaksējies ūdens klubā!», SIA
«Akotehnika» projektam «mate -
riāli tehniskās bāzes pilnveidošana
jauna pakalpojuma attīstībai», saim -
nieciskās darbības veicēja Evitas
Piļščikovas projektam «Atpūtas vie -
tas – kempinga «Duni» piedāvāju -
ma daudzveidības radīšana». Kopē -
jā līdzfinansējumam nepieciešamā
summa sastāda EUR 16897,44. 

Līdzekļi EUR 20 000 apmērā
uz  ņēmumu projektu līdzfinansē -
ša nai tika paredzēti pašvaldības
budžetā. Kā pastāstīja Preiļu nova -
da Uzņēmējdarbības centra vadītā -
ja Ineta Liepniece, neizlietotā sum -
ma tiks novirzīta konkursa līdzfi-
nansēšanai nākamajā gadā.

Atklātais projektu konkurss ti -
ka organizēts saskaņā ar pašvaldī -
bā apstiprināto mazo un vidējo ko -
mercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfi-
nansēšanas konkursa nolikumu.

Maija Paegle

Piešķirts līdzfinansējums mazo un vidējo komercsabiedrību
un saimnieciskās darbības veicēju projektu īstenošanai

Atbalstīs Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nama fasādes sienu atjaunošanu

Nodibinājums «Viduslatgales
pārnovadu fonds»

Amatnieku biedrība «Austra»
īsteno pirmo projektu

Mazo grantu projektu konkursā»Iedzīvotāji veido savu vidi –
2016», ko organizēja nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds»,
amatnieku biedrība «Austra» guva iespēju realizēt projektu «Se no
amata prasmju un to meistaru apzināšana amatniecības noza rēs
un mazā biznesa attīstībai Preiļu novadā».

Preiļu novadā dzīvo un strādā dažādi amatnieki – rokdarbnieki, ko-
kapstrādes meistari, keramiķi, ādas apstrādātāji, seno mēbeļu restauratori
u.c. Amatnieku biedrības «Austra» biedri ar savu produkciju jau pie -
dalījušies Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Amatnieku dienās
organizētajā tirdziņā. Diemžēl Preiļu novadā nav publiskas un uz -
skatāmas informācijas par to, kādi amata meistari darbojas, ko viņi
piedāvā, kur viņi ir atrodami, kuri no viņiem var savas amata prasmes
nodot nākamajam paaudzēm, kā arī ar saviem darbiem popularizēt
Preiļu novada vārdu Latgalē, Latvijā un arī ārpus valsts robežām. 

Pēdējos 8 gadus Preiļu novadā nav nevienas organizācijas, kas būtu
apkopojusi informāciju par amatniekiem, nav izveidota vienota datu
bāze par seno prasmju meistariem, trūkst kopīgas esošo amatnieku
stratēģijas darbības attīstībai, katrs darbojas atsevišķi, bet, darbojoties
kopā, var izdarīt vairāk. Pa vienam amatnieki nespēj uzrunāt mērķau -
ditoriju, trūkst prasmju amatniecības izstrādājumu virzībai tirgū, kas
veicinātu amatnieku dzīves līmeņa paaugstināšanos un mazā biznesa
attīstību Preiļu novadā. meistari savus darinājumus piedāvā tikai
tirdziņos, bet nav pastāvīgas informācijas, kur šos izstrādājumus varētu
iegādāties ikdienā, piedāvāt iebraukušajiem tūristiem.

Šī projekta aktivitāšu rezultātā tiek apzināti Preiļu un tuvāko no -
vadu seno amatu un prasmju meistari vienotas elektroniskas datu bāzes
izveidošanai, kas sekmēs savstarpējās sadarbības uzsākšanu, veicinot
amatnieku izglītošanos, prasmju pilnveidošanos, jaunas pieredzes
iegūšanu, amatniecības izstrādājumu virzību tirgū, kā arī būs ieguldījums
mazā biznesa attīstībai Preiļos. Šī informācija ir aktuāla ne tikai Preiļu
iedzīvotājiem, bet arī tiem interesentiem, kuri, sagaidot Latvijas
simtgadi, vēlas paši sev izveidot tautastērpu, vai arī gūt iespēju to
iegādāties pie amatu meistariem. Ļoti daudzi amatnieki labprāt savas
amata prasmes vēlētos un varētu nodot jaunajai paaudzei. Projekta
ietvaros tiks izveidota Amatu meistaru grāmata, kurā būs iekļauta in-
formācija par apzinātajiem meistariem, kontaktinformācija, darbu
apraksti un fotoattēli. Šī grāmata nekad netiks pabeigta. Tā vienmēr
tiks papildināta ar jaunu informāciju par jauniem amatniekiem, kas ar
savu iniciatīvu un radošumu sekmēs amatniecības nozares ilgtspējību
un nodošanu nākošajām paaudzēm.

Tāpēc mīļi aicinām amatniekus un visus interesentus, kuriem ir in-
formācija par amata meistariem un vēlme piedalīties grāmatas tapšanā,
neatlikt uz vēlāku laiku, bet sazināties ar projekta realizētājiem un
pievienot savu artavu kopīga mērķa realizēšanai. E-pasts: austra2016@
inbox.lv, Anita Puncule (tālr. 29326833), Anita Vjakse (tālr. 29193839),
Uldis Čerpakovskis (tālr. 29807932). 

Anita Puncule, 
biedrības «Austra» valdes locekle

28. maijā Rīgā, Rīgas Tehnis -
kajā universitātē (RTU), notika
Latvijas Robotikas Čempionāts
2016, kur Preiļus pārstāvēja kup -
la komanda – Armands Upenieks
(PVĢ, RTU), Linards Šmeiksts
(PVĢ, RTU), Matīss Dambītis
(PVĢ, 2.D), Linda Madelāne
(PVĢ, 2.B), Lauris Matisāns
(PVĢ, 1.DK), Iļja Isajevs (PVĢ,
1.DK), Ilgmārs Rubīns (PVĢ,
1.DK), Matīss Buks (Prei ļu 1. pa -
matskola, 9. klase), Aldis Buks
(amatieris), fotoreportiere Ginta
Meikulāne un komandas vadī -
tājs juris Erts.

Sacensībās no Latvijas kopā
vi sās disciplīnās šogad sacentās
vai  rāk nekā 200 roboti, un sīvā
kon kurencē mūsu komandas pār -
stāv jiem izdevās izcīnīt vairākas
godalgotas vietas.

`mini Sumo` disciplīnā Linda
madelāne izcīnīja 1. vietu, uzvarot
pilnīgi visās cīņās, Iļja Isajevs iz-
cīnīja 3. vietu, matīss Buks ierindo -
jās 4. vietā, savukārt Lauris mati -
sāns – 5. vietā.

Armands Upenieks `mini Sumo`
PRO disciplīnā izcīnīja 3. vietu,
piekāpjoties tikai `Robot Challen -
ge` Austrijas 2016. gada čempio -
nam. Jāatzīmē, ka čempions star -
tēja ar 2 robotiem, kuri izcīnīja 

1. un 2. vietu. ̀ Folkrace` disciplīnā
matīsam Bukam šoreiz 4. vieta! 

Latvijas Robotikas čempionātā
piedalās robotu būves entuziasti
no visām Baltijas valstīm. Pasāku -
ma mērķis ir veicināt bērnu un
jauniešu interesi par inženierzināt-
nēm un robotiku, kas ir viena no
visstraujāk augošajām nozarēm
pasaulē. Latvijas robotikas entu -
ziasti ir piedalījušies un guvuši uz -
varas tādās prestižās robotikas sa-
censībās kā Robotex Igaunijā, ̀ Ro-

botChallenge` Austrijā, `RoboGa -
mes` ASV un `Internatiol Robot Su -
 mo Tournament` Japānā, aplieci not
konkurētspēju pasaules līmenī.

Paldies visiem dalībniekiem par
gatavošanos sacensībām, paldies
vecākiem par atbalstu, paldies Ar-
mandam un Linardam par ieguldīto
darbu komandas sagatavošanā! 

Veiksmi nākamajās sacensībās!
juris Erts,

Robotikas kluba darba 
organizators

Preiļu robotikas komandai
sekmīgs sezonas noslēgums 

Pieņemts lēmums par Preiļu novada attīstības
programmas izstrādi 2017. – 2023. gadam
2016. gada 26. maijā Preiļu novada dome pieņēmusi lēmumu «Par

Preiļu novada attīstības programmas 2017.–2023. izstrādi» (protokols
Nr.9., § 26.). Līdz ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas darba
uzdevums, tuvākajā laikā tiks veikta iepirkuma procedūra pašvaldī bas
attīstības programmas izstrādei. Programmas pirmo redakciju nodot sa-
biedriskajai apspriešanai plānots 2017. gada pavasarī. 

Cienījamie Preiļu novada uzņēmēji un iedzīvotāji!
Vasaras pilnbrieds sācies. jums visiem noteikti ieplānotas

daudzas vērtīgas aktivitātes un pasākumi un, protams, darbi
laukos šai vasarai. Tādēļ ikmēneša uzņēmēju tikšanās vasaras
mēnešos  tiek atcelta. Tiksimies septembrī!

Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante

Aicina darbā pirmskolas izglītības skolotājus
Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa» ar 2016. gada

1. septembri ir vajadzīgi darbā 3 pirmsskolas izglītības skolotāji. 
Nepieciešamā izglītība – augstākā pedagoģiskā izglītība, pirms -

skolas skolotāja kvalifikācija vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija.

Piešķir līdzekļus 
Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti skatīja biedrības

«Latvijas sarkanais krusts» iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu pa-
kalpojumu nodrošināšanai patversmes/atskurbināšanas klien tiem. 
Lai nodrošinātu pakalpojumu, tika piešķirti EUR 350  poro lona mat -
ra ču ar ūdensnecaurlaidīgu pārvalku iegādei. Līdzekļi paredzēti no
novada domes budžeta sadaļas «Līdzekļi neparedzē tiem gadīju-
miem».

Deputāti izskatīja arī Latvijas ūdensslēpošanas un veikborda fe-
derācijas iesniegumu par līdzekļu iedalīšanu Lūkasa Vucāna dalībai
Eiropas un Āfrikas čempionātā ūdensslēpošanā jauniešiem, kas nori-
sināsies no šī gada 10. augusta līdz 14. augustam Recetto pilsētā 
(Itā lija). Pašvaldības deputāti nolēma piešķirt naudas  līdzekļus EUR
1000 apmērā Lūkasa Vucāna dalībai čempionātā. 

28. maijā Rīgā norisinājās tra -
dicionālie Bērnu makšķerēšanas
svētki. Pasākumā piedalījās arī
daudzi Preiļu novada bērni, kuri
jau agrā rītā ar vecākiem devās
uz galvaspilsētu.

Pasākums bija jautrs un labi
organizēts. Bērni ne tikai piedalījās
jautrās aktivitātēs – interesantos
kon kursos un sacensībās, bet tika

cienāti arī ar dažādiem našķiem. 
Preiliešus braucienam uz Bērnu

makšķerēšanas svētkiem organizēja
Elgasts Dimants, un viņš atzīst, ka
pasākums bija izdevies, dalībnie ki
un bērnu vecāki bija apmierināti
un gandarīti par piedalīšanos. Da-
lībniekus priecēja arī brīnišķīgais
vasaras laiks. Pateicoties par akti-
vitāti un atsaucību, Preiļu bērni

saņēma našķi arī no Elgasta Di -
manta – pasākuma iniciators visus
uzcienāja ar saldējumu. 

mūsu novada pārstāvji pateicas
Preiļu novada domei par iedalīto
transportu dalībai Bērnu makšķe-
rēšanas svētkos.  

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste

Preilieši piedalās Bērnu makšķerēšanas svētkos Rīgā
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Preiļu novAdA domes sAisToŠie noTeiKumi
1.

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes

2015. gada 29. oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.17, § 31.
Precizēti ar  

Preiļu novada domes
2016. gada 26. februāra sēdes lēmumu

protokols Nr. 4. 36.§

Preiļu novAdA domes 
saistošie noteikumi nr.2015/14

«Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Preiļu novada teritorijā»

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likuma 22. panta otro daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Preiļu  novada teritorijā audzēt ģenētiski
modificētus kultūraugus. 

2. Preiļu  novada administratīvajā teritorijā ir noteikts aizliegums audzēt ģenētiski
modificētus kultūraugus līdz 2026. gada 2. janvārim.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS
01.10.2015. Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes 2015. gada 29. oktobra 
saistošo noteikumu Nr.2015/14 projektam

«Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Preiļu novada teritorijā»

2.

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes

2016. gada 28. janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 2., 26. punkts,
Precizēti 

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

.
Preiļu novAdA domes 

saistošie noteikumi nr.2016/3
«Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos

noteikumos Nr. 2011/02 
«Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»»

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
Likuma «Par pašvaldībām» 

15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu 

1. Izdarīt Preiļu novada domes 2011. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2011/02 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā « (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi),
šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: «14. Tiesības  saņemt pa -
balstu – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības
iestādē (turpmāk tekstā – brīvpusdienas) ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušas
daudzbērnu ģimenes bērnam  (bērniem).

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā: 
“15. Lai  saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz iesnie -

gums, norādot bērnu datus un izglītības iestādi, izziņu no izglītības iestādes, ja pilngadību
sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirms -

skolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā – pabalsts) ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu
deklarējušas daudzbērnu  ģimenes bērnam (bērniem).»

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 19. punktu šādā redakcijā: 
“19. Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu līdz tekošā mācību gada beigām.»
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā: 
“19.1 Lai  saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz iesnie -

gums, norādot bērnu datus un izglītības iestādi, izziņu no izglītības iestādes, ja pilngadību
sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.»

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS
04.01.2016. Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes 2016. gada 28. janvāra 
saistošajiem noteikumiem nr. 2016/03 

«Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 2011/02 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»»
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3.

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes

2016. gada 28. aprīļa  sēdes lēmumu, 
protokols Nr. 7, 21.1. §.

Preiļu novAdA domes
saistošie noteikumi nr.2016/6

«Grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos
«Preiļu novada pašvaldības nolikums»»

Izdoti pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.  

Izdarīt Preiļu novada 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2009/01 «Preiļu
novada pašvaldības nolikums» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. zteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu sekojošā redakcijā:
“3. pielikums Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 1. jūlija nolikumam»;
2. Izteikt saistošo noteikumu 63.punktu sekojošā redakcijā: 
“63. Līgumus pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā

priekšsēdētāja vietnieks), Domes izpilddirektors vai persona uz Domes priekšsēdētāja
pilnvaras pamata. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt saim -
nieciskos līgumus par naudas summu, kas sastāda ne vairāk, kā viens tūkstotis četri simti
euro. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami,
lai nodrošinātu centrālās administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz  vienu tūkstoti
četri simti euro, pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai centrālās administrācijas
amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.»

3. Izteikt saistošo noteikumu 68. punktu sekojošā redakcijā: 
“68. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saim -

nieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz  vienu
tūkstoti četri simti euro, slēdz pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks.»;

4. Izslēgt saistošo noteikumu 112.4. punktu; 

5. Izteikt saistošo noteikumu 119.2. punktu sekojošā redakcijā: 
“119.2. Preiļu novada Labklājības pārvalde».

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS

04.04.2016. Preiļi

Preiļu novAdA domes
saistošo noteikumu nr. 2016/6 projektam 

««Grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos
«Preiļu novada pašvaldības nolikums»»
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Preiļu novadā ir notikusi Sociālā dienesta reorganizācija
un izveidota Labklājības pārvalde. Lai novada iedzīvotāji
uzzinātu, kas ir mainījies reorganizācijas rezultātā, uz
interviju aicināju Preiļu novada Labklājības pārvaldes
di rek toru Lauri Pastaru. jaunizveidotās institūcijas
vadītājs pastāstīja, kā iesācies darbs un kāds ir viņa nā-
kotnes redzējums sociālās palīdzības sniegšanā novada
iedzīvotājiem.

Notikušas pozitīvas pārmaiņas sociālā darba jomā
Izveidojot Labklājības pārvaldi, pašvaldība jaunajai in-

stitūcijai deleģēja tās funkcijas, kas bija uzticētas Sociālajam
dienestam, ‘zem viena jumta’ apvienojot struktūrvienības,
kas bija Sociālā dienesta ‘paspārnē’ un tās, kuras iepriekš
darbojās patstāvīgi.

Šobrīd Labklājības pārvaldes pārraudzībā ir pansionāts
«Preiļi» (vadītāja Inga Vilcāne), Krīzes centrs un pakalpojumu
centrs «Līči» (abas struktūrvienības vada Inta Pelše), Die -
nas centrs (vadītāja Gunta Katkeviča) un Sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu daļa – agrākais Sociālais dienests.
Par klientu ievietošanu pakalpojumu centrā «Līči» pirms
reor ganizācijas lēma pašvaldībā speciāli izveidota komisija,
savukārt, dokumentu paketi gatavoja pašvaldības jurists.
Lau ris Pastars atzīst, tas bija laikietilpīgs process. Tagad
cilvē ku pansionātā vai Krīzes centrā var ievietot uzreiz,
paralēli Labklājības pārvaldē sakārtojot nepieciešamos do-
kumentus. 

Pārvaldē strādā kompetenti un zinoši darbinieki
Zinām, ka Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus varēja

apstrīdēt un tādā gadījumā tos skatīja domes sēdē. Šobrīd
lēmumus, kurus pieņem sociālās palīdzības daļa, var apstrī -
dēt, griežoties pie Labklājības pārvaldes direktora. Ja
izrādīsies, ka lēmums nav pieņemts korekti, direktoram būs
tiesības lēmumu atcelt.Tādā veidā jaunizveidotā pārvalde
nedaudz atvieglos darbu arī pašvaldībai.

Sociālā darba jomā Preiļu novadā strādā kompetenti un

zinoši darbinieki. Tāpat kā iepriekš Sociālajā dienestā, Lab-
klājības pārvaldes štatos tagad ir direktora vietnieks admi-
nistratīvajā darbā. No 1. jūnija šajā amatā uz noteiktu laiku
darbā pieņemts Jānis Strods, kuram ir laba pieredze jurista
darbā. Vietnieka amata pienākumos ietilpst līgumu nofor -
mēšana, personāla lietu kārtošana, tirgus izpētes veikšana,
arī darbs ar projektiem, kuros nākotnē iesaistīsies Labklājī -
bas pārvalde. Pārvaldes direktoram saskaņā ar štatu sarakstu
uz 0,2 slodzēm ir paredzēts vietnieks arī  sociālajā darbā, jo
šim speciālistam 0,8 slodzes paredzētas sociālā darbinieka
funkciju veikšanai. Tāpat kā iepriekš, Labklājības pārvaldē
uz 0,5 likmēm darbojas arī psihologs. 

Pamazām iejūtas jaunajā amatā
Lauris Pastars atzīst, ka sāk iejusties jaunajā amatā, pār-

valdes direktoram ir daudz apņēmības sakārtot lietas, ku -
rām iepriekš netika pievērsta uzmanība. Darba gaitā rodas
arvien jauni risināmi jautājumi. Svarīgi sakārtot Labklājības
pārvaldes dokumentāciju, jāpiedalās  praktiskajā darbā ar
klientiem, jo nedrīkst pazaudēt sociālā darba prasmes. Šo -
brīd daudz laika tiek ieguldīts saimniecisko jautājumu risi-
nāšanai – izremontēti daži kabineti, iesākta krāsot ēkas fa -
sādes lejas daļa, līdz rudenim jāsakārto apkures sistēma, kas
pagājušajā sezonā labi nefunkcionēja. Saskaņā ar novada
Būvvaldes un domes tehniskās daļas speciālistu atzinumu,
iespējams, būs jānojauc viena saimniecības ēka, kas atrodas
pagalmā, kā arī jāveic remonts ēkas, kurā izvietota Lab -
klājī bas pārvalde, jumta daļai pie notekcaurulēm, kur
nodrupušie ķieģeļi krītot var apdraudēt garāmgājējus. 

Jāattīsta esošie pakalpojumi
Preiļu novadā pieejami vairāki sociālo pakalpojumu

vei di: veļas mazgāšana, dušas pakalpojums, specializētā
transporta pakalpojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
interešu nodarbības Dienas centrā, nodarbības jauniešiem
ar īpašām vajadzībām, aprūpe mājās, asistenta pakalpojums,
sociālā virtuve. Pozitīvi ir tas, ka Labklājības ministrija pa-

kalpojumus no Sociālā dienesta piekrīt pārreģistrēt uz Lab-
klājības pārvaldi, tos nevajadzēs reģistrēt no jauna. 

Lauris Pastars atzīst, ka jāstrādā pie esošo pakalpojumu
tālākas attīstības. Tā, piemēram, aprūpi mājās nodrošina
speciāli apmācīti cilvēki, un piedāvātais pakalpojums ir
kvalitatīvs. Tomēr problēma pastāv lauku teritorijās, jo ap-
rūpējamie atrodas lielā attālumā viens no otra. Citās
pašvaldībās ir izveidotas mobilās aprūpes brigādes, un arī
mums jādomā, ko darīt nākotnē. 

Būtu jāpārstrādā pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
attiecībā uz aprūpi mājās. Šobrīd tie ir ļoti drastiski. Lai
per sona varētu izmantot aprūpes mājās pakalpojumu, jāie -
vēro daudz nosacījumu. Lauris Pastars uzskata, ka, padarot
pakalpojumu pieejamāku, iespējams, nebūtu tik liels pie-
prasījums pēc vietām pansionātā. 

Šī brīža situācija ar pansionātu ir tāda, ka jāpaplašina tā
telpas. Pansionātā ir 24 vietas, kuras visas ir aizpildītas,
deviņi Preiļu novada iedzīvotāji vietu trūkuma dēļ uzturas
citos pansionātos. Četras personas gaida rindā uz pansionāta
pakalpojumu. Pieaugot pansionāta iemītnieku skaitam,
protams, samazinātos arī pansionāta uzturēšanas izdevumi.
Šobrīd viena iemītnieka uzturēšana izmaksā ap 600 eiro
mēnesī. Lielākajos pansionātos izmaksas sastāda ap 400 –
440 eiro.  

Pieprasīts vienmēr ir bijis arī sociālās virtuves pakal -
pojums. Par to jāpateicas bijušajai virtuves vadītājai Olgai
Gribuškai, kura strādāja ar lielu izdomu un iniciatīvu, ar mi-
nimāliem resursiem panākot maksimālu efektu. 

Ēdināšanas pakalpojumu parasti izmanto 25 cilvēki, bet
vasarā pakalpojuma izmantotāju skaits parasti krietni sarūk,
tāpēc līdz rudenim sociālā virtuve nedarbosies. Augustā būs
jārisina jautājums par turpmāko pakalpojuma nodrošināšanu. 

Vairāk laika jāvelta sociālajam darbam ar klientiem
Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki plāno doties

pieredzes apmaiņā uz tuvākajiem novadiem, lai smeltos
jaunas zināšanas un pieredzi. Šobrīd sociālā darba speciālisti
daudz darba iegulda tieši pabalstu administrēšanai, un ne-
pietiekoši tiek veikts sociālais darbs, kas ir galvenais
resurss, ko ieguldot darbā ar klientu, var panākt situāciju, ka
pieprasījums pēc pabalstiem samazinās. Līdz ar to paliek
mazāks budžeta slogs pašvaldībai pabalstu izmaksām.
Lauris Pastars uzsvēra, ka ārpus minētā loka ir maznodroši -
nāto personu un pensionāru kategorija, jo nevar ietekmēt
valstī noteiktās pensijas. Runa ir par darbaspējīga jiem ie-
dzīvotājiem – ilgstošajiem bezdarbniekiem. 

Apsveicama ir produktīvā sadarbība ar Nodarbinātības
Valsts aģentūru (NVA). Ja Labklājības pārvaldes klients
atsakās no NVA piedāvātajiem kursiem vai programmām,
viņam tiek noņemts bezdarbnieka statuss un līdz ar to
viņam zūd iespēja  izmantot Labklājības pārvaldes sniegtos
pakalpojumus un palīdzību. 

Sociālo darbinieku praksē ir bijuši arī ļoti pozitīvi
gadījumi, kad klients tomēr saņemas, un viss mainās un uz-
labojas. Nenoliedzams fakts klienta attieksmē pret pārmaiņām
savā dzīvē ir arī sociālā darbinieka personība. Ikdienā varot
novērot, ar kādām emocijām klienti iet pie speciālistiem –
piesardzīgi vai ar uzticēšanos.

Lauris Pastars atzīst, ka turpmāk jāuzlabo sadarbība arī
ar nevalstisko sektoru – Pensionāru biedrību, Invalīdu
biedrību, tāpat jāpaplašina piedāvāto aktivitāšu klāsts Die -
nas centrā. 

Darba lauks ir plašs, un klientu sociālajiem darbiniekiem,
vismaz tuvākajā laikā, netrūks. Vēlam visam Labklājības
pārvaldes kolektīvam produktīvu un radošu darbu!

Maija Paegle

Preiļu novada Labklājības pārvalde iesākusi darbu

Pirmajā rindā (no kreisās): Lauris Pastars, Ritma Vigule, Iveta Amosova, Žanna Silionova, Anastasija Vinogradova, Irēna
Stašulāne, Inga Vilcāne, Aija Bizāne-Vadeiša, Laura Pastare, Gunta Katkeviča.
Otrajā rindā (no kreisās): Anita Čodare, Silvija Šnepste, Arturs Čodars, Astrīda Uzuliņa, Inta Pelše, Marika Teilāne, Jānis Strods.

Apstiprināts Priekuļu sākumskolas nolikums
Sakarā ar Priekuļu pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu no nākamā 2016./2017. mācību gada,

Preiļu novada domes deputāti kārtējā domes sēdē 26. maijā apstiprināja Priekuļu sākumskolas nolikumu.
No 1. septembra Priekuļu sākumskolā bērni varēs apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības un pamatizglītības
pirmā posma (1.-6. klase) programmas, to mērķus un uzdevumus.

Atgādinām, ka, ņemot vērā izglītojamo skaita samazināšanos Priekuļu pamatskolā, lēmumu par skolas
reorganizāciju Preiļu novada domes deputāti pieņēma jau februārī. Pamatskolas programmu ir iespējams iegūt
Preiļu novada tuvākajās izglītības iestādēs – Preiļu 1. pamatskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā, kas atrodas 12,5 km
attālumā no Priekuļiem, kā arī 11 km attālajā Salas pamatskolā. Tāpat papildus Preiļos iespējams apgūt dažādas
interešu izglītības programmas un profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā un sportā.

Ilona Vilcāne

Deputāti lemj par SIA «Preiļu slimnīca» 
pamatkapitāla palielināšanu

Preiļu novada domes kārtējā sēdē 26. maijā deputāti nolēma ieskaitīt SIA «Preiļu slimnīca» Preiļu novada
pašvaldības 2016. gada budžetā apstiprināto finansējumu 2016. gada pirmajam pusgadam – 16 602 eiro. Piešķirto
finan sējumu nolemts reģistrēt kā Preiļu novada pašvaldības – sabiedrības dalībnieka – naudas ieguldījumu SIA
«Preiļu slimnīca» pamatkapitālā. Lēmums pieņemts saskaņā ar Preiļu novada domes  apstiprināto budžetu 2016.
gadam. 

SIA «Preiļu slimnīca» akciju turētāji ir Preiļu novada dome un SIA «Centrālā laboratorija». Atgādinām, ka martā
Preiļu novada domes deputāti nolēma par  Līvānu novada domei piederošo kapitāla daļu iegādi, izmantojot pirm -
pirkuma tiesības. 

Ilona Vilcāne

SIA «Preiļu slimnīca» jauns maksas 
pakalpojums – nūjošanas nodarbība grupās

Nūjošana ir fizisko aktivitāšu veids, ko viegli apgūt jeb -
kurā vecumā, nodarbību laikā nodarbinātas tiek aptuveni
90% no muskuļu grupas, pamatā ir drošas, veselīgas un
biomehāniski pareizas kustības. Nūjojot jūs atbrīvojaties
no ikdienas stresa, attīstāt izturību, kustīgumu, koordināciju,
veicināt veselīgu miegu un vispārējo labsajūtu. 

Nūjošana īpaši noderīga cilvēkiem ar sirds, asinsvadu,
muguras, locītavu, elpošanas slimībām, kā arī osteoporozes
un diabēta profilaksei.

Nodarbību laikā tiek apmācīta pareiza nūjošanas tehnika.
Nodarbības sastāv no iesildošās daļas, pamatdaļas (nūjošanas)
un atsildīšanās (stiepšanās). Piedāvāti tiek vingrojumi spēkam,
izturībai, līdzsvaram un koordinācijai. 

Nodarbību norises vieta: Preiļu parks un tā apkārtne (pul-
cēšanās pie SIA «Preiļu slimnīca» poliklīnikas ieejas). No -
rises laiks: otrdienās un ceturtdienās plkst. 18:00. Nodarbības
vada sertificēts fizioterapeits. Iepriekšēja pieteikšanās pie fi-
zioterapeites Anitas Sudnikas (pa tālr. 26386443)

Nepieciešams: brīvs, ērts un laika apstākļiem piemērots
apģērbs, ērti apavi, labs noskaņojums, savas nūjošanas nūjas
(nepieciešamības gadījumā konsultēties pie fizioterapeita par
nūju izvēli, garumu).

Nodarbības cena – EUR 3, iegādājoties mēneša abonemen -
tu – EUR 20.
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Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada dome piešķirs stipendijas
Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts stipendiju nolikums,

un deputāti nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Viduslatgales pār-
novadu fondu par pašvaldības stipendiju administrēšanu. Piešķirot
stipendijas, pašvaldība cer sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu
Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi no-
drošinot Preiļu novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības
ar augsti kvalificētiem speciālistiem. 

Stipendiju nolikums nosaka, ka dome ar atsevišķu lēmumu turp -
māk katru gadu noteiks Preiļu novada pašvaldības stipendiju piešķir -
šanai atbalstāmās studiju specialitātes, savukārt nodibinājums «Vidus-
latgales pārnovadu fonds» izveidos  komisiju, iekļaujot tajā divus
Preiļu novada domes pārstāvjus. Komisija veiks pretendentu saņemto
pieteikumus izskatīšanu, pieņems lēmumus par atbalstāmajiem preten-
dentiem, sagatavos un iesniegs pašvaldībā apstiprināšanai pretendentu
sarakstu. 

Nolikums nosaka, ka vienam stipendiātam, studējošam pilna laika
augstākās izglītības programmā, tiks piešķirta stipendija 90 % no valstī
noteiktās minimālās algas mēnesī, maģistrantūrā un rezidentūrā
studējošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī. 

Stipendijas tiks piešķirtas atklāta konkursa kārtībā, bet atsevišķos
gadījumos stipendiju varēs piešķirt ārpus konkursa, pamatojoties uz
domes struktūrvienību, iestāžu, aģentūru vai pašvaldības kapitālsa -
biedrī bu pamatota ierosinājuma. 

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds», saņemot pašvaldības
lēmumu ar atbalstāmo studiju programmām, izsludinās pieteikšanos
uz stipendiju konkursu no kārtējā gada 15. jūlija līdz 15. septembrim.
Pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā, būs jāiesniedz no -
likumā noteiktie dokumenti un jāatbilst kritērijiem, kas noteikti noli -
kumā. 

Paredzēts, ka konkursa uzvarētājus noteiks 10 dienu laikā pēc kon -
kursa dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās. Komisija izvērtēs
pretendentu pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus un pieņems lē-
mumu, nepieciešamības gadījumā pretendentus uzaicinās uz Komisijas
sēdi. 

Ar pilnu Stipendiju nolikuma tekstu varat iepazīties Preiļu novada
domes mājas lapā www.preili.lv. 2016. gadam pašvaldības budžetā
līdzekļi stipendijām paredzēti 15 000 eiro apmērā. 

Maija Paegle

jau otro gadu Cēsu pils par -
kā notiks sarunu festivāls LAM-
PA, kuru aicinām apmeklēt Prei -
ļu novada iedzīvotājus, kas vēlas
uzzināt un izzināt vairāk.

Sarunu festivāls LAmPA ir
uni kāls notikums festivālu vidē
Latvijā, kas jau otro gadu 1. un 
2. jūlijā norisināsies Cēsu pils par -
kā. Tā ir platforma, kur brīvā, ne-
piespiestā gaisotnē ikviens var ap-
mainīties ar idejām un viedok -
ļiem, satikt interesantus cilvēkus
un cieņpilni diskutēt. Galvenais
fes tivāla mērķis ir stiprināt de-
mokrātijas, diskusiju un cieņpilnu
sarunu kultūru Latvijā.

Apmeklējot pirmo sarunu fes-
tivālu LAmPA pagājušajā gadā,
jutāmies iedvesmoti, radās ideja
pašiem veidot domapmaiņu par 
dzī ves kvalitāti Latgalē. Šogad
esam to 80 organizāciju sastāvā,
kas pie dāvās savus pasākumus di -
vu dienu garumā dažādos formātos
un par visdažādākajām tēmām. 

Šī gada festivāla programma
sastāv no teju 150 pasākumiem.
Festivāla teritorijā ir plānotas sešas
skatuves un 12 dažādas teltis, kur
notiks darbnīcas, debates, spēles,
diskusijas, laikmetīgā teātra izrādes
un intelektuālas izklaides, neiztiks
arī bez dejām un dziesmām spožā
nakts ballītē.

Būtiski, ka LAmPA aptver gan
Latvijas reģionālo mērogu, gan arī
starptautisko mērogu.

Pasākumu piedāvājums šogad
fantastiski plašs un izaicinošs, ir

padomāts arī par mazākajiem ap-
meklētājiem un izveidota plaša
programma bērniem «miniLampa»,
kas ļauj uz festivālu droši līdzi
ņemt bērnus.

Latgales «dzīves garša» būs iz -
baudāma biedrības «Preiļi izglī -
totai Latvijai» teltī – Latgales teltī,
kur divu dienu garumā varēs uz -
zināt, ar ko lepojamies mēs – lat-
galieši. mums ir, ko teikt, mums
ir, ar ko dalīties, tāpēc kopā nāks
entuziastiski skolotāji, amatu meis-
tari, sabiedriski aktīvi cilvēki, lai
meistarklasēs un domu apmaiņās
dotu pozitīvus impulsus festivāla
apmeklētājiem. 

«Dzīves garša Latgalē» teltī
būs padomāts par visām vecuma
grupām. Pavisam mazajiem tiks
piedāvātas dažādas sportiskas ak-
tivitātes un pasaku meistarklases,
jauniešiem – iespēja pierādīt savas
zināšanas «Olimpiādē», bērnu ve-
cākiem un skolotājiem – elpošanas
un relaksācijas prasmes, ko izmantot
pašiem un mācīt mazajiem, padomi
par bērna atbalstīšanu skolas gai -
tās, tāpat arī nūjošanas rīts tiem,
kas grib dienu sākt sportiski. Uz
nopietnākas nots būs diskusijas un
domu apmaiņas – par kopienu no-
zīmi reģionu attīstībā, Latgales ie-
dvesmas stāstiem, latgalisko iden-
titāti. Festivāla otrajā dienā fokuss
būs uz izglītības pieejamību Lat -
galē un konkrētu skolu pieredzes
stāstiem. Pirmās festivāla dienas
vakarā būs arī iespēja baudīt dan -
čus un latgaliešu valodu folkloras

kopas «Sudobri» organizētā vaka-
rēšanā. 

Paldies biedrības «Preiļi izglī-
totai Latvijai» domubiedriem, mūsu
Preiļu un Latgales patriotiem –
Astrīdai Vucānei, Preiļu Valsts ģim -
nāzijas komandai, mārītei Seilei,
Venerandai Spriņģei, Lilitai Ru-
dzātei, Edītei Husarei, Viesturam
Kairišam, Lidijai Lubānei, Aijai
Va nagai, Danai un Aleksandram
Lahtionoviem, Ilzei mežniecei, Kas -
param Vendelim, Ievai Raubiško
un folkloras kopai «Sudobri» par
atsaucību un iesaistīšanos pro-
grammas «Latgales dzīves garša»
veidošanā!

Vēlamies izgaismot savas pie-
redzes, apmainīties ar idejām un
gūt iedvesmu turpmākajiem dar-
biem. Daloties ar to, kas mums ir,
mēs kļūstam viedāki un stiprāki
garā, tas dod spēkus arvien vairāk
iesaistīties savas dzīves veidoša-
nā.

Ieeja festivālā ir bez maksas.
Tāpat bez maksas būs iespēja pa -
likt festivāla telšu pilsētiņā, kas at-
radīsies blakus Cēsu pils parkam.

Vairāk par festivālu šeit:
http://www.festivalslampa.lv/lv/. 
Detalizēta divu dienu programma
pieejama šeit: http://www.festival-
slampa.lv/lv/programma/

Aicinām apmeklēt sarunu fes-
tivālu LAmPA, atbalstīt savējos
un iedvesmoties!

Ilona Indriksone,
biedrības «Preiļi izglītotai

Latvijai» valdes locekle

Latgales dzīves garšu sarunu festivālā LAMPA
varēs izbaudīt biedrības «Preiļi izglītotai Latvijai» teltī

Viļakas Sociālās aprūpes centra darbinieki
pieredzes apmaiņā Preiļos

1.jūnijā pansionātu «Preiļi» apmeklēja Viļakas Sociālās
aprūpes centra (SAC) darbinieki. Viļakas SAC ir pašvaldības
izveidota iestāde ar līdzvērtīgu klientu skaitu kā Preiļu novada
pansionāts.

Pansionāta «Preiļi» vadītāja Inga Vilcāne pastāstīja, ka ciemiņi
tika iepazīstināti ar pansionāta darbu, viesi apmeklēja foto mākslinieka
Igora Pliča izveidoto «zaļo oāzi» un mazo Dievnamu.

Savukārt Viļakas kolēģi pastāstīja par savu iestādi un aktivitātēm.
Sociālās aprūpes centrā ir virtuve, kurā gatavo ēdienu centra iemīt -
niekiem, kas samazina pansionāta ēdināšanas izdevumus. Arī iemīt -
niekiem patīk radoši izpausties un darboties virtuvē, viņi aktīvi
piedalās kulinārijas pulciņā.

Viļakas SAC strādā 16 darbinieki, un šobrīd centrā ir jauninājums –
savs nagu speciālists, kurš arodu ir iemācījies projekta ietvaros.
Savukārt pie Sociālās aprūpes centra ir ierīkots dārzs, kas simbolizē
iemītnieku un darbinieku iztēles brīvu lidojumu un domu harmoniju.
Dārza labiekārtošanā, kurš izveidots projekta ietvaros, aktīvi rosās
visa SAC saime. 

Tikšanās noslēgumā Viļakas SAC vadītāja Ilze pateicās pansionāta
«Preiļi» kolektīvam par silto uzņemšanu un viesmīlību, aicinot Preiļu
kolēģus ciemoties Viļakā.

LEIGŪ! LEIGŪ! 
22. jūnijā plkst. 18.00 – 23.00 TC ūga atklās mūsdienīgu un

interaktīvu Latgales identitātes veikalu Latgolys ūga. 
Vakars pirms Līgo ir ļoti piemērots, lai satiktu radošus un

idejām bagātus saimniekus, klausītos Gunta Rasima un Kārļa
Kazāka koncertus, skatītos Valentīna Lukaševiča filmu par Latgali,
runātu latgaliski un vienkārši baudītu latgalisko. 

Kaut kas jauns vienmēr iedvesmo. Lai Jums, preilieši, rodas
jaunas idejas, kā bagātināt vispirms savu un pēc tam arī visu pārējo
cilvēku ikdienu! Lai Latgaliskais patriotisms nav tikai tukši vārdi,
bet gan jēgpilns process, kura rezultātā atgriežas bērni, ģimenes,
kur jēgpilna darbošanās un iedvesma kļūst pašsaprotama un
sapurina daudzus jo daudzus, kur cilvēki sāk vairāk novērtēt
savējos. 

Sīkāka informācija
www.uuga.lv, www.facebook.com/iepercieslatgale

6. jūnijā jauniešu biedrība
«PAKAC» un Preiļu novada do-
mes priekšsēdētāja Maruta Pliv -
da sadarbībā ar jauniešu centru
«Četri» aicināja novada jauniešus
uz otro ikmēneša neformālo tik-
šanos. Šajā tikšanās reizē ar
Preiļu novada bērnu un jauniešu
sporta skolas (BjSS) direktoru
Romānu Petrovu un sporta pa-
sākumu organizētāju Leonīdu
Valdoni neformālā gaisotnē tika
pārrunāti jautājumi, kas saistīti
ar jauniešu sporta iespējām Prei-
ļos un Preiļu novadā. 

Jauniešu centra «Četri» vadī -
tāja Santa Ancāne atzina, ka pasā-
kums bija izdevies un tajā piedalījās
18 jaunieši, kurus interesēja gan
trenažieru pieejamība, gan vingro -
šana un aerobika, gan arī vieta
skrituļslidošanai un skeitbordin -
gam, aktivitātes pludmalē u.c. jau-
tājumi.

Domes priekšsēdētāja maruta
Plivda jauniešu izteiktos priekšli-
kumus sporta dzīves uzlabošanā
vērtēja kā ļoti konstruktīvus, at -

zīstot, ka novadā augstā līmenī ir
profesionālais sports, taču vienlaikus
nedrīkst aizmirst arī par ikdienas
sportiskajām aktivitātēm. Un kā
pirmais šīs tikšanās rezultāts jāiz -
ceļ iknedēļas kopīgas skriešanas
aktivitāte «Skriešana ar Leonīdu»,
par ko jaunieši vienojās ar sporta
pasākumu organizatoru Leonīdu
Valdoni. 

Skriešana plānota katru otrdie -
nu plkst. 18.00 Preiļu stadio nā.
Pirmā nodarbība notika jau nāka-
majā dienā pēc tikšanās – 7. jū -
nijā! Arī turpmāk otrdienās aici -
nāti pievienoties visi skrietgribē-
tāji.

Pārrunāts tika arī BJSS trena-
žieru zāles piedāvājums un tās in-
ventāra atjaunošana. Zālē iespēja
darboties ar trenažieriem ir ne
tikai BJSS audzēkņiem, bet arī ik-
vienam novada iedzīvotajam, taču,
kā norādīja skolas direktors Ro -
māns Petrovs, jāņem vērā, ka pie-
teikšanās un vienošanās par ievad -
instruktāžu notiek, iepriekš sazi-
noties ar BJSS.

Jauniešu labās idejas plānots
ņemt vērā, arī izstrādājot projek -
tus pasākumā «Pasākumi vietē jās
sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei», stāsta ma-
ruta Plivda. Šajos projektos pare -
dzēti izglītojoši pasākumi, lai in-
formētu iedzīvotājus par veselīgu
dzīvesveidu, pareizu uzturu, vin-
grošanu u.tml. 

Pilsētas iedzīvotāji un jo īpaši
jaunieši vasarās bieži uzturas la-
biekārtotajā pilsētas pludmalē. Tik-
šanās laikā ar jauniešiem tika pār-
runāti drošības noteikumi pludma -
lē un īpaši akcentēts tas, ka bērni
sēsties laivā un vizināties drīkst
tikai pieaugušas personas pava -
dībā. Ar pludmales atpūtas zonas
aktivitāšu plānu varat iepazīties
www.preili.lv .

Papildus informāciju par sporta
jautājumiem novadā var iegūt pie
Romāna Petrova (t. 26549536)
vai Leonīda Valdoņa (t. 29556446).

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas

lapas satura redaktore

Produktīva tikšanās ar jauniešiem par sporta 
jautājumiem novadā24. jūnijā plkst. 15.00 Preiļu muižas kapelā

koncerts JĀŅA EGLĪŠA piemiņai.
Dzied Zita Nitiša.

Ieeja – bez maksas.

Pēc koncerta – Jāņa Eglīša piemiņas ozola 
stādīšana Preiļu parkā.
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Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs dāvinājumā no
izcilā mākslinieka jāzepa Pīgož -
ņa dzīvesbiedres Leontīnes Pī-
goznes ir saņēmis 20 priekšme -
tus – Latgales keramiķu Polikar -
pa Čerņavska un Andreja Paulāna
darbus. 

Katrai lietai ir savs stāsts, kā
tās nokļūst pie īpašniekiem un kas
notiek tālāk. Leontīne Pīgozne pa-
stāstīja, ka Jāzepam ļoti patikuši
A. Paulāna darbi. Ļoti bieži viņš
ieradies uz cepļa dedzināšanu vai
tūlīt pēc tam, lai iegādātos izstrā-
dājumus (svilpauniekus, svečturus,

vāzes). mākslinieks parasti izvēlē -
jies arhaiskas formas izstrādāju -
mus, tāpat izvēle kritusi  par labu
svilpauniekiem «jo jautrāk, jo la-
bāk». Daži izstrādājumi ir pabijuši
arī izstādē Jasmuižā, kura bija
veltīta Andrejam Paulānam. Savu-
kārt Polikarps Čerņavskis uz drau-
dzības rēķina ļāvis Jāzepam katrā
tikšanās reizē izvēlēties kādu no
saviem darbiem. Tā Jāzepa Pīgožņa
kolekcijā nonāca dažāda izmēra
krūzes un vāzes, vienu vāzi izvē-
lējusies arī meita Ieva.

Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs ir pateicīgs Leon-

tīnei Pīgoznei par šiem muzeja
krājuma jaunieguvumiem, kuri pa-
pildinās jau muzejā esošās Jāzepam
Pīgoznim piederošās lietas.

Septembrī, kad Preiļos būs
skatāma izstāde «Jāzepa Pīgožņa
balva Latvijas ainavu glezniecībā»
un tiks nosaukti galvenās balvas
nominanti, varēs iepazīties arī ar
keramikas izstrādājumiem, kuri
daudzu gadu garumā atradušies
Jāzepa Pīgožņa darbnīcā kā maza
daļiņa no dzimtās Latgales.

Anda Mihailova,
PVLmm krājuma glabātāja

Saeimas deputātu grupa darba vizītē Preiļu novadā

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
saņem vērtīgu dāvinājumu

7. jūnijā Preiļus darba vizītē apmeklēja ASV vēstniecības Lat -
vijā pārstāvji. Delegāciju triju cilvēku sastāvā vadīja ASV vēstnie -
cības Politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Vanessa
Acker (attēlā no labās puses). Vizītē piedalījās arī ASV Vēstniecības
Latvijā Politikas speciālists Mārtiņš Spravņiks un Politikas un eko-
nomikas nodaļas praktikante Sintija Broka. Preiļu novada domē
ciemiņi tikās ar Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāju Marutu
Plivdu, domes deputātiem, iestāžu vadītājiem un speciālistiem. 

maruta Plivda iepazīstināja vēstniecības pārstāvjus ar Preiļu novadu,
pastāstīja par novada attīstību, Eiropas Savienības fondu finansējuma
piesaisti, informēja par lielākajiem ieviestajiem projektiem un šī brīža
darbiem. Tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas ar pašvaldību. 

Viesi bija ieinteresēti uzzināt vairāk par Preiļu novadu. Preiļu Valsts
ģimnāzijas apmeklējuma laikā izglītības iestādes direktore Ligita Pau -
niņa iepazīstināja ar ģimnāzijas darbu, audzēkņu iespējām iegūt kva -
litatīvu izglītību Preiļos. Ar interesi vēstniecības pārstāvji aplūkoja Prei -
ļu Valsts ģimnāzijas muzeja materiālus, atzīstot, ka muzeja izveidošana
un uzturēšana ir lielisks projekts, lai vienkopus saglabātu izglītības
iestādes vēsturi, bet šāda pieeja nav sastopama katrā skolā. 

Dienas otrajā pusē Vēstniecības pārstāvji NVO centra telpās tikās ar
Preiļu novada biedrību un jaunatnes pārstāvjiem, uzzināja par dažādajām
jomām, kurās darbojas nevalstiskās organizācijas Preiļos. Viesi augstu
novērtēja pašvaldības sadarbību ar nevalstisko sektoru un domes at -
balstu biedrību aktivitātēm novadā. Vēstniecības pārstāvji guva ieskatu
par Leļļu galeriju un sniedza interviju avīzē «Vietējā». 

Vizītes noslēgumā Vanessa Acker pauda savu redzējumu par
Preiļiem kā vienu no Latgales mazpilsētām, kas attīstās ļoti dinamiski.
Tā kā par Latgali dažkārt izplatās dažādas nepamatotas baumas, vēst -
niecības pārstāvjiem bija radusies interese pašiem iepazīties ar reālo
situāciju, satikt Latgales cilvēkus, atbildēt uz jautājumiem un arī
mazināt stereotipus, kas radušies par dzīvi ASV. Vanessa Acker izteica
pārliecību, ka preilieši turpmāk aktīvi piedalīsies Jauniešu un skolotāju
izglītības programmās, biedrības un novada iedzīvotāji dažādu projektu
īstenošanai var izmantot mazo grantu programmu, ko piedāvā ASV
vēstniecība Latvijā. Lai Preiļu jauniešus labāk sagatavotu darba tirgum,
vēstniecības pārstāvji piedāvāja izmantot Start strong programmu, bet
labdarības projektos pašvaldībā, par piemēru minot parku sakopšanas
pieredzi dažās Latvijas pilsētās, ir iespēja iesaistīt ASV armijas
cilvēkus. 

Maija Paegle

27. maijā Preiļu novadu darba
vizītē apmeklēja Latvijas Re-
publikas 12. Saeimas deputāti,
kuri ievēlēti no Latgales reģiona.
Vizīti vadīja Saeimas deputāts
Aldis Adamovičs. Dienas pirmajā
pusē Preiļu novada domes zālē
norisinājās arī Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Latgales
padomes izbraukuma sēde, kuras
darba sākuma daļā piedalījās
arī Saeimas deputāti. Uz tikšanos
ar ciemiņiem un bija ieradušies
domes deputāti un speciālisti. 

Domes Attīstības daļas vadī -
tājs Zigmārs Erts prezentācijā snie-

dza ieskatu par Preiļu novadu, ie-
pazīstināja ar realizētajiem pro-
jektiem, piesaistīto Eiropas Savie-
nības fondu finansējumu. Tika
likts uzsvars uz šobrīd iesāktajiem
lielākajiem projektiem un aktuāla-
jiem jautāju miem, kas risināmi tu-
vākajā nākotnē. Aldis Adamovičs
ieskicēja Preiļu novada šī gada un
tuvākās nākotnes prioritātes, sa -
sais tot tās ar visa Latgales reģiona
attīstību. 

Kopējā darba gaitā tika diskutēts
par dažādiem jautājumiem, kas ir
nozīmīgi gan Preiļiem, gan pārē jām
Latgales reģiona pašvaldībām –

par finansējumu mūzikas un māk -
slas skolu pedagogu algām, daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju siltinā-
šanu, ceļu rekonstrukciju Latgalē.
Viena no tēmām, par kuru radās
vērienīga viedokļu apmaiņa, bija
jautājums par Latgales Speciālās
ekonomis kās zonas likumu, stratē-
ģiski sva rīgs jautājums ir arī lielo
maģistrālo ceļu sakārtošana valstī.
mazākas iespējas esot reģionālo
ceļu rekon strukcijai, kas ir bijuši
asfaltēti padomju gados, bet šobrīd
ir bēdīgā stāvoklī. Tomēr atbalsts
dažiem projektiem ir panākts. 

Saeimas pārstāvji atzina, ka
no zīmīgas ir tikšanās ar pašvaldību
pārstāvjiem, uzklausot viņu vie -
dokli, tāpēc deputāti vienreiz mē -
nesī dodas vizītēs uz Latgales re-
ģiona pašvaldībām.

Pēc tikšanās ar pašvaldības va-
dību un speciālistiem Tirdzniecības
un rūpniecības kameras padome
turpināja darbu, bet Saeimas depu -
tāti iepazinās ar lielāko šūšanas
uzņēmumu Preiļos – SIA VS Teks.
Domes priekšsēdētājas marutas
Plivdas vadībā ciemiņi apmeklēja
Preiļu Valsts ģimnāziju, iepazinās
ar Robotikas kluba darbu, pabija
tūristu iecienītajos objektos no -
vadā – Vīngliemežu audzētavā un
Leļļu galerijā. 

Maija Paegle

ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji
iepazīstas ar Preiļu novadu 

27. maijā Pelēču pamatskolā
notika projekta «Sporto, kusties,
skrien un lec, esi kustīgs, lustīgs,
veselīgs» prezentācija un Sporta
svētki. 

Sporta svētku diena tika saplā-
nota divās daļās. No rīta līdz pus-
dienām notika 7 stafetes sporta lau -
kumā – granātas mešana mērķī,
pavasara ārstniecības augu noteik-
šana, basketbola soda metieni,
telts celšana, lidojošā šķīvīša lidi-
nāšana mērķī, ugunskura kurinā -
šana un šaušana mērķī. Tiesnešu
lomās bija 7. klases skolēni. 

Katras klases komandā startēja
arī divi vecāki, sacensībās pieda -
lījās pagasta jauniešu komanda. 

Kad visas stafetes bija veiktas,
mūs gaidīja garšīgas pusdienas.

Pēc tām devāmies orientēties un
meklēt 10 kontrolpunktus, ko 7.
klases organizatori bija izvietojuši
Pelēču ciemata teritorijā. Kad visi
kontrolpunkti bija atrasti, no kon-
trolpunktos paņemtajām lapiņām
bija jāizveido un jāuzraksta projek -
ta nosaukums. 

1. vietu Sporta spēlēs ieguva
jauniešu (skolas absolventu) ko-
manda (Uldis Cīrulītis, Aija Juh-
neviča, Uldis Dmitrijevs), 2. vie -
tā – 3. klases skolēni ar vecākiem –
māri Klodānu, Kristofera tēti, un
Andri Guzu, Kristiāna tēti. 3. vietu
ieguva 4. klase ar Oskara krusttēvu
Jāni Kokinu un mairi Norkārkli. 

Paldies par atbalstu vecākiem,
kuri piedalījās sacensībās kopā ar
bērniem: Evas mammai Gitai Kur-

mei,  Andra Abiševa tētim, Kristo-
fera un Adriana tētim mārim Klo-
dānam, Kristiāna un maira tētim
Andrim Guzam, markusa mammai
Elitai mainulei  un tētim modrim
mainulim, Lāsmas un Arnolda
mammai Ingūnai Višņevskai, Sa-
bīnes, Dagnijas, Lienes un Rolanda
mammai Jeļenai Sparānei un tētim
Ērikam Sparānam, Armanda mam-
mai Kristīnei Karčevskai, Linarda
brālim Ilgonim Valainim, Renāra
un megijas māsai madarai Danivai,
Aleksandra, Ruslana, Denisa, mak-
sima brālim Vjačeslavam, Lāsmas
un Arnolda brālim Armandam,
mūsu skolas absolventiem un jau-
niešiem. 

Projektu izstrādāja 7. klases
skolēni ar audzinātāju mariju Zī -
meli. Viduslatgales pārnovadu fon -
da mini ideju konkursā «Krāsai -
nās bumbas dod jauniešiem iespē -
ju» projekts tika atbalstīts un pie-
šķirts finansējums 100 eiro apmērā.
Par šo naudu tika iegādātas 2 bas-
ketbola bumbas sporta nodarbībām
un katrai klasei Sporta svētku no-
slēgumā balvā – galda tenisa lāp-
stiņas un bumbiņas turpmākām
aktivitātēm.

Paldies Viduslatgales pārnova -
du fondam par finansiālu projekta
atbalstu ! 

Marija Zīmele, 
projekta koordinatore, 

Pelēču pamatskolas 
7. klases audzinātāja

Sporta svētki 
Pelēču pamatskolā

Atbalstīts biedrības «Mēs – bibliotēkai»
projekts «Veidojam vidi ap mums»

Biedrība  «Mēs – bibliotēkai»  piedalījās Preiļu novada domes
un nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» Mazo grantu
projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2016» un guva fi-
nansiālu atbalstu projekta «Veidojam vidi ap mums» realizēšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR  860,00, no kuriem EUR  550,00
ir projektā piešķirtā dotācija un EUR  310,00 ir citi finansējuma
avoti, no kuriem EUR  210,00 Preiļu Galvenās bibliotēkas līdzfi-
nansējums.

Projekta mērķis ir Preiļu pilsētas vides labiekārtošana pilsētas ie-
dzīvotāju un viesu ērtībām. Projekta ietvaros iecerēts ēkas Kārsavas
ielā 4 priekšplānā uzstādīt divus āra koka soliņus un izveidot atpūtas
zonu ar puķu dobēm. 

Ilgtermiņā ieguvēji no šī projekta īstenošanas būs Preiļu pilsētas ie-
dzīvotāji un viesi – bibliotēkas, Tūrisma informācijas centra, Preiļu
novada Jauniešu centra «Četri»  un citu apkārtējo iestāžu apmeklētāji,
bezvadu interneta (WiFi) izmantotāji, garāmgājēji. Pateicoties mūsu
projekta idejas atbalstam, tiks radīta pievilcīga, estētiska vide pie ēkas
Preiļos, Kārsavas ielā 4.

Jāpiebilst, ka sakārtojamā teritorija ir svarīga Preiļu pilsētas tēla
veidošanai, jo šeit atrodas Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas
centrs – tūristu pulcēšanās vieta, kur tiek uzsāktas ekskursijas pa Preiļu
pilsētu.

Atpūtas zonas izveide būs laba iespēja pašiem iekārtot pilsētvidi,
lai cilvēkiem būtu iespēja satikties un kopā pavadīt laiku.

Velta Popa,
biedrības «mēs – bibliotēkai» valdes locekle
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Sveicam «aPaļajāS» jubilejāS jūnijā dzimušoS PenSionāruS:
Olgu Mironovu, Valentīnu Litvinovu, Vyacheslav Nikulin, Pēteri Daukštu,

jāni Ertu, Viktoru Aleksejevu, Emīliju Kivlenieci, Pelageju Prokofjevu, Vero -
niku Znotiņu Preiļos, Emīliju Zarāni Pelēču pagastā, Venerandu Skuteli,
Teklu Pūdži, Antonu Bogoto, Genovefu Krivenogu, Mihalinu Buku,

Valfrīdu Griboniku un Bronislavu Mičuli 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

Futbols
30. jūnijā plkst. 16.00 Preiļu Bērnu un jauniešu

sporta skolā futbols – LČ 1. līga: Preiļi – Ogre.

Preiļu jaunieši Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā 

5. jūnijā Iecavas stadionā startēja U-14 vecuma
grupa – 2003. un 2004. gadā dzimuši zēni un mei -
tenes. 

Kā pastāstīja Preiļu novada bērnu un jauniešu spor -
ta skolas (BJSS) vieglatlētikas treneris Jānis Upe -
nieks, šogad sacensībās varēja piedalīties tikai tie au-
dzēkņi, kas no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada
2. jūnijam bija izpildījuši noteiktās normatīva prasības:
Raivo Liniņš (1000 m un 2000 m), Dairis Keziks
(1000 m), Ainārs Sarks (augstlēkšana), Iļja Beļajevs
(2000 m), Kristīne Saleniece (1000 m), Anastasija
Volkova (augstlēkšana), Elīna Aizpurviete (lodes
grūšana), Evelīna Upeniece (80 m), Anastasija Dek-
terjova (300 m), Daniils Ļedovskojs (lodes grūšana). 

Gandrīz visi preilieši čempionāta uzlaboja savus
personīgos rezultātus. Bronzas medaļu mūsu komandai
1000 m skrējienā izcīnīja Raivo Liniņš. 

Vieglatlētiem kārtīgs medaļu pūrs 
Rīgas čempionātā

Ar kārtīgi padarīta darba sajūtu no Rīgas atgriezās
Preiļu vieglatlēti. 3. un 4. jūnijā Daugavas stadionā
notika Rīgas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem
(2000. g. dz. un vecāki) un junioriem  (1997. – 98. g.
dz.), kurā pirms Latvijas čempionāta savu varējumu
pārbaudīja daudzu novadu atlēti. 

Pirmajā sacensību dienā divas medaļas mūsu pie-
redzējušajiem vieglatlētiem – Ronaldam Vucānam
uzvara kārtslēkšanā (4 m 80 cm ) un Dairim Rinčam
otrā vieta tāllēkšanā (7 m 38 cm). Arī jaunie nevē -
lējās piekāpties, un pirmajā sacensību dienā uz goda
pjedestāla tika aicināti trīs mūsu juniori – Santa
Prikule, krietni uzspodrinot savu personīgo rekordu,
400 m gludajā (1.01,73) kāpa uz goda pjedestāla
trešā pakāpiena, bet otrajā sacensību dienā 400 m/b
(1.10,08) iespētais ļāva pakāpties par vienu pakāpienu

augstāk. Arī vēl pavisam nesen nopietnus treniņus
uzsākušais Raivis Pudulis uz goda pjedestāla kāpa
divreiz: ar jaunu savu personīgo 1500 m (4.22,78) un
800 m (2.05,69). Pirmajā dienā negaidīti sudrabs tāl-
lēkšanā tika mūsu junioram Kārlim Sondoram (6 m
12 cm). 3000 m kavēkļu skrējienā (10.10,76) no kon-
kurenta tīkojuma uzvaru nosargāja Guntis Pastors
(foto). Krietni uzlabots personīgais 1500 m distancē
Raineram Trubačam, bet ar visiem sacensību rezul -
tātiem un mūsējo iespēto var iepazīties, atverot LVS
mājas lapu: www.lat-athletics.lv. 

Normundam Ivzānam medaļu birums 
Eiropas čempionātā 

No 20. maija līdz 22. maijam Portugāles pilsētā
monte Gordo norisinājās 16. Eiropas čempionāts ve-
terāniem garajās soļošanas distancēs un krosā šosejā.
Latviju pārstāvēja 22 sportisti, starp viņiem preilietis
Normunds Ivzāns. Arī no šī čempionāta, tāpat kā no
daudziem aizvadītajiem, Normunds Ivzāns atgriezies
mājās ar īstu medaļu birumu. 

10 km distancē ar rezultātu 46 minūtes un 49 se-
kundes Normunds Ivzāns ieguva sudraba medaļu,
piekāpjoties tikai portugālim, kurš ir bijušais olimpisko
spēļu dalībnieks. Sudraba medaļu izcīnīja arī Latvijas
komanda, kuras sastāvā startēja Normunds Ivzāns,
madars Brēde un Ivars Lapiņš. 

Sudraba godalgu Normunds izcīnīja arī 30 km
distancē ar rezultātu 2 stundas, 37 minūtes un 45 se-
kundes, par 1 minūti labojot pagājušā gada rezultātu
Itālijā. Toties komandas sastāvā, veicot 30 km dis -
tanci, puiši ieguva 1. vietu, un Latvijas valsts himna
skanēja apbalvošanas ceremoniju laikā.  

Sportists pateicas par finansiālu atbalstu Preiļu
novada domei, AS «Preiļu siers», draugiem un ģime -
nei par atbalstu pirms sacensībām, trenerei Anitai
Kažemākai par ieguldīto darbu.

Preiļu jaunie džudo sportisti ar medaļām 
no Ulbrokas

28. maijā Preiļu džudo kluba «Jaunība LV» spor -
tisti trenera Alekseja Sapegina vadībā piedalījās I Va -
saras džudo turnīrā «Outdoor Judo 2016», kas nori -
sinājās Stopiņu novadā Ulbrokā. 

Aleksejs Sapegins pastāstīja, ka turnīrs bija inte-
resants un tā dalībniekiem – augts cīņasspars. Labus
rezultātus uzrādīja gan pieredzējušie džudisti, gan arī
iesācēji. Tā kā sacensības notika brīvā dabā, tā vien -
laikus bija gan atpūta, gan cīņa.  

No Preiļu sportistiem augstākus rezultātus uzrādīja
U-10 grupas jaunieši (2007.–2008. g. dzimuši) – 
1. vietu izcīnīja Arturs Valters un Iļja Volkovs, 
3. vietu –  Dāvids Verze, bet Vjačeslavs Sondors ierin -
 dojās 7. vietā. U-12 grupā (2005.–2006. g. dzimušie)
labāku sniegumu uzrādīja Ričards Jakovļevs, kas
izcīnīja 2. vietu, un Aleksandrs Rukmans – 3. vieta,
savukārt Iļja Lavrenovs ieguva 7. vietu. 

Informāciju sagatavoja Ilona Vilcāne, Maija
Paegle, Leonīds Valdonis

Kultūras centra pasākumi jūlijā 
v 2. jūlijā Pelēču KN Pagasta svētki «Kad liepziedos bites san».

Programmā: plkst. 6.00 –9.00 makšķernieku sacensības, plkst. 10.00 –
individuālās sporta sacensības dažādās disciplīnās, plkst. 12.00 –
16.00 darbosies piepūšamās atrakcijas bērniem un sejiņu apgleznošanas
darbnīca, plkst. 12.00 tikšanās ar dabas zālīšu  zinātāju Kristīni Šišlo,
plkst. 13.00 Svētku zupas baudīšana, plkst. 13.10 postfolkloras
grupas «Rikši» koncerts, plkst. 20.00 Lielais svētku koncerts, pie -
dalās pašmāju un viesu kolektīvi no Feimaņiem, Daugavpils un citi.

v 3. jūlijā plkst. 13.00 Preiļu KN terasē LATVIJAS KULTŪRU
FESTIVĀLA  «Pynu, pynu sītu» KONCERTS. Piedalās: Ventspils
kultūras centra vokālais ansamblis «TATJANAS DIENA», Latvijas
Poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu koris «Jutrzenka», Preiļu
novada kultūras centra vīru vokālais ansamblis, Preiļu novada kultū -
ras centra senioru deju kolektīvs «BRŪKLENĀJS»

v 5. jūlijā plkst. 10.00 Ārdavas Saietu namā radošā darbnīca
«Sie nas dekori no augiem»

v 8. jūlijā plkst. 20.00 Preiļu parka estrādē grupas  «LABVĒLĪGAIS
TIPS» KONCERTS. Koncertā skanēs dziesmas no jaunākās program -
mas «Brīvības nianses», kā arī iepriekšējo gadu grāvēji. Pēc koncerta
– ZAĻUmBALLE  kopā ar grupu «ZENĪTS». Biļešu iepriekšpārdoša -
na Preiļu kultūras nama un www.bilesuparadize.lv kasēs. Biļešu
cenas iepriekšpārdošanā: EUR 5.00, pasākuma dienā – EUR 8,00.
Bērniem līdz 12 gadiem ieeja brīva. Cilvēkiem ar ierobe žotām spē -
jām, uz rādot apliecību, ieeja – brīva.

v 9. jūlijā plkst. 20.00 Saunas TN atpūtas laukumā Jaunības
svētki. Plkst. 22.00 ZAĻUmBALLE. Ieeja – brīva

v 14. jūlijā plkst. 22.00 Preiļu KN terasē Brīvdabas kino seanss,
veltīts kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai – kinofilma «LIK-
TEŅDZIRNAS».  Ieeja – brīva

v 19. jūlijā plkst. 11.00 Ārdavas Saietu namā sportisks pasā -
kums ar fizioterapeita piedalīšanos

v 21. jūlijā plkst. 22.00 Preiļu KN terasē brīvdabas kino seanss,
veltīts kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai – kinofilma «TIK-
ŠANĀS UZ PIENA CEĻA».  Ieeja – brīva

v 23. jūlijā plkst. 12.00 Priekuļu pamatskolas sporta laukumā
Preiļu novada sporta diena

v 29. jūlijā plkst. 18.00 – 21.00 Preiļu parka estrādē PUTU
BAL LĪTE BĒRNIEm ar dejām putās, uzpūšamajām atrakcijām, cu-
kurvati, popkornu, konkursiem un balvām, sejiņu apgleznošanu un
pasākuma vadītāju Pasaku Feju. Ieejas maksa – EUR 2,00, bērniem
līdz 7 gadiem ieeja bezmaksas. 

v 29. jūlijā plkst. 22.00 – 04.00 Preiļu parka estrādē Vasaras
Krāsu Festivāls jauniešiem. modernākā un populārākā deju mūzika
no labi pazīstamiem un iemīļotiem dīdžejiem, 2 krāsu lielgabali,
fotogrāfs, bufete, konkursi, balvas un labs noskaņojums. Nakts gaitā
uzstāsies: Dj Gunchs, BmFm, Dj Andrew Skroma, un Dj Rooad.
Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – EUR 4,00, vēlāk – EUR 5.00.
Plâ nâ ir ie spç ja mas iz mai òas, lû dzam se kot pa sâ ku mu afi ðâm!

Ir mūžs Tavs līdzīgs ābelei
Ar pilniem zariem zelta augļu,

Kur katru ābolu kā gudrību 
Var citiem dāvināt.                                               

/Rasma Zariņa/

Preiļos uzsākusi
darbību «Tetovēšanas 

un permanentā
meikapa darbnīca»

Piedāvājam individuālu
pieeju katram klientam, iespēju
iegūt kvalitatīvu un māksli-
niecisku tetovējumu, kā arī
veikt estētiskās mikropigmen-
tācijas procedūras.

Adrese: Aglonas iela 5, 
otrais stāvs. 

Darba laiks – pēc pieraksta. 
Informācija un pieraksts

pa tālruni 22185232,
29699477.

Pasākumu plāns Preiļu pludmalē vasaras sezonā
30. jūnijā pasākums jauniešiem «Aktīvā 4-diena», organizē BJSS
1. jūlijā Jauniešu diena 2016 un Pludmales Ballīte, organizē Jauniešu centrs «ČETRI»
7. jūlijā pasākums jauniešiem «Aktīvā 4-diena», organizē Jauniešu centrs «ČETRI»
11. jūlijā Starptautiskā šokolādes diena, organizē kafejnīca «Pampūkas»
14. jūlijā pasākums jauniešiem «Aktīvā 4-diena», organizē Jauniešu centrs «ČETRI»
17. jūlijā Starptautiskā Saldējuma diena, organizē kafejnīca «Pampūkas»
21 .jūlijā pasākums jauniešiem «Aktīvā 4-diena», organizē Jauniešu centrs «ČETRI»
28. jūlijā pasākums jauniešiem «Aktīvā 4-diena», organizē Jauniešu centrs «ČETRI»
30.–31. jūlijā pludmales volejbola turnīrs, organizē biedrība «Volejbola Attīstība Latgalē»
4. augustā badmintona turnīrs u.c. aktivitātes jauniešiem, organizē Jauniešu centrs «ČETRI»
13.–14. augustā Preiļu BmX kausa izcīņa un atpūtas pasākums pludmalē, organizē BJSS
20. augustā aktīvās atpūtas pasākums Preiļu novada svētku ietvaros, organizē BJSS
20. augustā Starptautiskā Limonādes diena, organizē kafejnīca «Pampūkas»
25. augustā volejbola turnīrs jauniešiem, organizē Jauniešu centrs «ČETRI»
30. augustā Vasaras Sezonas noslēgums Preiļu pludmalē, organizē Jauniešu centrs «ČETRI»

Semināra darba kārtība:
• Veikala atvēršana soli pa solim: Preču ievietošana. maksājumu

saņemšana par pārdotajām precēm. Preču sūtīšana un sūtīšanas
profili. Gatavās preces un pasūtījumi.

• Veikala noformēšana: veikala stāsts, dalībnieki un noteikumi.
• Kā gūt panākumus Etsy? meklētājprogrammu optimizācija. maksas

un bezmaksas reklāma. Komandas. Lietotnes – EtsyApp un Sell on Etsy.
Mājasdarbs tiem, kas nodarbības laikā grib atvērt veikalu –

uz nodarbību jāņem līdzi:
• Veikala nosaukums vai nosaukuma varianti,
• Vismaz vienas preces fotogrāfija,
• Ieskenēts personas identifikācijas dokuments ar foto – ID karte

vai pase,
• Bankas karte un konta numurs.

Semināru vada: Rasa Spulle, veikala http://happyment.etsy.com
īpašniece, Etsy Latvijas komandas kapteine. Semināra norises laiks:
6. jūlijs no plkst.  10.00 līdz 15.00. Semināra norises vieta – Koo-
peratīva iela 6 (3. stāvā), Preiļos.

Uz semināru obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243 pie
Inetas Liepnieces līdz 4. jūlijam.

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs rīko bezmaksas
semināru «Tirgošanās uzsākšana Etsy»


