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VÇSTISPreiļu 
Novada

Šobrīd Preiļu parkā norit pils atjaunošanas
darbi un tiek plānota arī kompleksa parka sakop-
šana, tāpēc ir izstrādāts un saskaņots projekts «Prei -
ļu parka centrālās daļas (no bijušā zirgu staļ ļa līdz
Mehanizatoru ielai, dienvidu pusē no jaunās pils)
rekonstrukcijas korekcijas», kas pa redz izveidot
vēsturiskajam Preiļu pils apkārtnes izkārtojumam
tuvu risinājumu. 

Parka sakopšana noritēs videi saudzīgi
Lai veidotu pareizu parka ainavu, pēc visu nepie-

ciešamo saskaņojumu saņemšanas Valsts Kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijā, kā arī Dabas aiz-
sardzības pārvaldē janvāra vidū SIA «Preiļu saimnieks»
atbilstoši projektam ir uzsācis koku zāģēšanu teritori -
jas sakopšanai pils apkārtnē. Kā norādīja SIA «Preiļu
saim nieks» Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas
va dītāja Zenta Igolniece, nozāģēt paredzēts tikai bo -
jātos, nokaltušos, slimos, tostarp ošu slimības skartos,
un mazvērtīgos pašizsējas kokus. Darbus paredzēts
veikt saudzīgi, tostarp izmantojot pacēlāju, lai neno -
darītu kaitējumu parkā augošajiem dekoratīvajiem
krūmiem un lai nebojātu citu koku vainagu. Svarīgi,
ka izzāģēti tiks arī bīstamie koki, lai tie neapdraudētu
gājējus un parka viesus. 

Kā norādīts projekta aprakstā, vēsturiski parādes
pagalms ne vien Preiļu muižā, bet arī citur bijis klajš
un pārskatāms, lai jau no vārtiem, vai vismaz nonā -
kot pie apbraucamā ovāla, būtu skaidri un nepārprota -
mi redzams kungu nams. To apliecina arī Preiļu pils
vēsturiskās fotogrāfijas un zīmējumi, savukārt 19. gs.
2. puses plāni, kur attēlots parka ceļu tīkls, palīdz,
projektējot parka celiņu tīklojumu.

Sakopšanas darbus vada speciālists
Koku zāģēšanu 12. janvārī uzraudzīja arī projekta

autore ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis, kas pastās -
tīja par iecerēto un kā šai parka daļai būtu jāizskatās.
Stāstot par Preiļu muižas parka parādes laukumu,
projekta autore norādīja, ka vēl vecās kungu mājas
laikā galvenie iebraucamie vārti bijuši no Daugavpils
ceļa puses. Tuvojoties parādes pagalmam, vajadzētu
būt redzamai kungu māja, jo pēc etiķetes karietei ar
viesiem bijis jāapbrauc apkārt parādes laukumam, lai
pie durvīm pats muižas īpašnieks varētu iznākt sagai -
dīt savus viesus. Tāpēc parādes ovālam jābūt tādam,
lai skats uz galveno ēku būtu pietiekami reprezentabls.
Taču gadu gaitā šī Preiļu parka teritorija ir nekontrolēti
aizaugusi ar kokiem un krūmiem, un tie liedz pilnībā
saskatīt pili. Tāpēc projektā parādes pagalma vidu
paredzēts atbrīvot no slimajiem, bojātajiem, kā arī
blīvi saaugušajiem pašizsējas kokiem, kā arī saglabāt un

rekonstruēt parādes pagalma plānojumu ar piekļūšanu
gan no Daugavpils ielas puses, gan no Raiņa bulvāra
un Pils ielas. Lai gan vēsturiski parādes pagalmam
vajadzētu būt brīvam no kokiem, arhitekte norāda, ka
veselīgos kokus, vairums no kuriem aug gar parādes
pagalma malām, kā arī krūmu pudurus paredzēts
atstāt. Dekoratīvos krūmus paredzēts saudzēt arī citās
vietās, jo, kā norāda arhitekte, arī tie ir svarīgi, vei -
dojot muižas parka ainavu. 

Tā kā ainavu parkā pie pils ir jābūt arī skaistai,
zaļai laucei, arhitekte to ir ieplānojusi pils otrā pusē,
kur aug daudzas veselīgas liepas, kā arī ceriņu pudu -
ri, ko var ļoti veiksmīgi atjaunot. Runājot par parka
malu uz Daugavpils ielas pusi, kur šobrīd ir ļoti biezi
saauguši sīki koki, kas noēnojuši agrākos laikos stā -
dītos dekoratīvos krūmus, arhitekte norāda, ka, lai gan
šajā zonā sīkie pašizsējas koki ir jāretina, būtu jāat -
stāj sava veida nožogojums no ceļa puses, jo muižas
laikos parks tomēr bija īpašnieka privātā ārtelpa. 

Lai gan kopā projektā paredzēts izzāģēt 403 ko -
kus, jāņem vērā, ka lielāko vairumu no tiem veido
sīki, neliela stumbra diametra haotiski un biezi saaugu -
ši pašizsējas koki. Tie koki, kam nav nekādu bojā -
jumu vai slimību, kas nerada bīstamību cilvēkiem,
vai neaizēno citus kokus, tiks saglabāti.

Jāsaglabā parka vēsturiskais izskats 
Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs

Ivanovs pastāstīja, ka visi nozāģētie koki tiks uzskai -
tīti, un iegūtā malka nodota kā kurināmais novada pa-
gastu pārvalžu katlu mājām. Darbu ilgums atkarīgs
no laikapstākļiem, orientējoši tie varētu turpināties
visu janvāri un februāri. Izpilddirektors arī atklāja, ka
plānots rīkot talku zaru un krūmu novākšanai, kurā
tiks aicināti iesaistīties arī novada iedzīvotāji, lai Preiļu
pils varētu būt apskatāma visā tās spozmē un lai Lat -
vijas simtgades salūtu 2018. gadā preilieši un pilsētas
viesi varētu netraucēti vērot pie atjaunotās pils. 

Preiļu parks nenoliedzami ir mūsu pilsētas zaļā rota
un lepnums, un arī pieredzējusī ainavu arhitekte atzīst,
ka tam lielos vilcienos būtu jāizskatās tādam kā šo -
brīd, vienīgi būtu nepieciešams iztīrīt dīķus, kā arī atjau -
not visas tās taciņas, kas kādreiz vedušas gar kanāla
malām, jo cilvēkam allaž ir bijis patīkami pastaigāties
gar ūdens tilpnēm. Savukārt īpaši lepni visas Latvijas
mērogā mēs varam būt ar parka lielo lauci, kas aina -
vu arhitektes vērtējumā ir tieši tāda, kādai tai būtu jā -
būt 19. gs. muižas parkā – ar ziedo šām pīpenēm, debes -
 tiņām, vanagzirņiem, sveķenēm, neaizmirstulēm, uguns -
puķēm, vīgriezēm – zaļa un vi su vasaru ziedoša pļava!  

Ilona Vilcāne
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Iesākta Preiļu pils
apkārtnes sakopšana

Būs pieejams ERAF līdzfinansējums
Preiļu pils atjaunošanai un pašvaldības
ēku energoefektivitātes uzlabošanai
Kultūras ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrija ir izvērtējusi un izraudzījusi vairāku Latgales pašvaldību, tai
skaitā Preiļu novada pašvaldības, kopprojekta «RĪTEIROPAS vēr -
tības» priekšatlases ideju, kas pretendēs uz ERAF līdzfinansējumu
nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai, aizsardzībai un
attīstībai Latgalē. Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1 «Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus» ietvaros tiek plānotas investīcijas Preiļu pils
atjaunošanai – komunikāciju sistēmu uzstādīšana pilī (elektrība, kana-
lizācija, ūdensvads, siltumtrase). Kopprojekta iesniedzējs ir Daugavpils
pilsētas dome, sadarbības partneri – Aglonas bazilikas draudze, Dau -
gavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada paš -
valdība, Preiļu novada dome. Priekšatlasē atbalstītais ERAF finan sē -
jums pašvaldībām kopprojekta «RĪTEIROPAS vērtības» īsteno šanai
sastāda 5 000 000 EUR (85% no projekta attiecināmām izmaksām). Pro -
jekta iesniegums Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai pašvaldībām
jāsagatavo līdz 2017. gada 31. decembrim.

2016. gada decembrī Preiļu novada dome saņēmusi Centrālās fi nan šu
un līgumu aģentūras uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumus «Prei-
ļunovadapašvaldībasēkasenergoefektivitātesuzlabošanaRaiņabul-
vārī19,Preiļos» ar kopējo ERAF finansējumu ne vairāk kā EUR 240 952
un projekta iesniegumu «Preiļunovadapašvaldībasēkasenergoefekti-
vitātesuzlabošanaRēzeknesielā26,Preiļos» ar kopējo ERAF finan -
sējumu ne vairāk kā EUR 102 987. Darbus plānots veikt 2017. gada
būv niecības sezonas laikā.

Līga Upeniece, projektu koordinatore

2016. gada pašā noslēgumā, 30. decembrī, trīspusējo līgumu ar
Preiļu novada domi un nodibinājumu «Viduslatgales pārnovadu
fonds» parakstīja piektā Preiļu novada domes stipendijas saņēmēja
Ksenija Stefanova, kas Rīgas 1. medicīnas koledžā apgūst farmaceita
asistenta amatu un jau šobrīd strādā vienā no Preiļu aptiekām.
Jauniete ir apņēmības pilna arī pēc studiju beigšanas saistīt savu
dzī vi ar mūsu novadu. Līguma parakstīšanā stipendiāti sveica Prei -
ļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un «Viduslatgales
pārnovadu fonda» pārstāve Janīna Beča.

Četri pārējie Preiļu novada domes stipendiju ieguvēji trīspusējos
līgumus parakstīja jau novembra beigās. 

Preiļu novada pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas pirmo gadu. No -
li kums nosaka, ka vienam stipendiātam, studējošam pilna laika augstā -
kās izglītības programmā, tiek piešķirta stipendija 90% no valstī noteik -
tās minimālās mēnešalgas mēnesī, maģistrantūrā un rezidentūrā studē -
jošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

Stipendijas mērķis ir sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu
Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot
Preiļu novada pašvaldības, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti
kvalifi cētiem speciālistiem. Nākamā pieteikšanās paredzēta 2017. gada
vasarā. 

Ilona Vilcāne

Preiļu novada domes stipendiju
saņems Ksenija Stefanova

No kreisās: Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Vidus lat gales
pārnovadu fonda pārstāve Janīna Beča un stipendiāte Ksenija Stefanova

3. februārī  plkst. 19.00 Preiļu kultūras namā Preiļu novada lauksaimnieku un uzņēmēju

GADA BALLE
kopā ar Daini Skuteli un mūzikas grupu.

Aktivitātes un konkursi ar improvizācijas teātra «Spiediens» aktieriem. Darbosies foto stends.
Preiļu novada lauksaimniekus un uzņēmējus aicinām pieteikties līdz 28. janvārim
pa  tālruni 26636243 – Ineta Liepniece vai tālruni 29426188 – Elza Spodra Elste.

Igora Pliča foto
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Kā katru gadu, arī 2016. ga -
da nogalē Preiļu novadā tika vēr -
tēti skaistākie Ziemassvētku no-
formējumi. Šajā gadā konkursā
«Skaistākais Ziemassvētku no-
formējums 2016» pieteikti bija
24 objekti, ko svētku laikā apse-
koja un vērtēja žūrija – Preiļu
novada domes Nekustamā īpa-
šuma daļas vadītāja Vita Patmal -
niece, Attīstības daļas projektu
vadītāja Sanita Meļko un Būv-
valdes vadītājs Andrejs Anins.

Objekti tika vērtēti 3 katego -
rijās – «Privātmāju noformējums»,
«Uzņēmumu un sabiedrisko ēku no -
formējums», «Pašvaldības un valsts
iestādes». Kategorijā «Daudzstā -
vu dzīvojamo māju noformējums»
šajā gadā objekti nebija pieteikti.
Žūrijas vadītāja Vita Patmalniece
atzina, ka šogad, tāpat kā citus
gadus, konkursam bija liela atsau-
cība, jo šajā tumšajā laikā cilvēki,
acīmredzot, grib radīt svētku sajūtu
gan sev, gan citiem. 

Īpaši par svētku noformējumu
piedomā laukos, un tam apliecinā-
jums ir tas, ka visas trīs pirmās
vietas privātmāju kategorijā šogad
piešķirtas lauku teritoriju īpašu -
miem – 1. vieta piešķirta īpašumam
«Staburadze» Preiļu pagastā (īpaš-
nieki Puzaku ģimene), 2. vieta –

īpašumam «Avotu Ozoli» Preiļu
pagastā (īpašnieki Buku ģimene),
savukārt 3. vieta īpašumam Raiņa
ielā 23, Aizkalnē (īpašnieki Šņeps -
tu ģimene).

Grupā «Uzņēmumu un sabied-
risko ēku noformējums» 1. vieta pie -
šķirta Ž.Osipovai un I.Osipovam
par tiesu izpildītāju biroja ēkas fa-
sādes noformējumu Raiņa bulvārī
3, Preiļos, 2. vieta – Viduslatgales
pārnovadu fondam par ēkas fasā -
des noformējumu Tirgus laukumā
1, Preiļos, bet 3. vieta – SIA «Prei -
ļu saimnieks» (valdes priekšsēdē -
tājs Jānis Mūrnieks) par svētku no -

formējumu Rīgas ielā 4, Preiļos.
Grupā «Pašvaldības un valsts

iestādes» 1. vieta Preiļu Galvenajai
bibliotēkai (vadītāja Sigita Trūpa)
par fasādes un priekšlaukuma no-
formējumu, 2. vieta Pelēču pamat-
skolai (direktore Anna Karčevska),
bet 3. vieta Aizkalnes Tautas na -
mam (vadītāja Māra Rožinska).

Diplomi konkursa laureātiem
tika piešķirti 29. decembrī Gada lie -
lajā ballē Preiļu Kultūras namā. Pal -
dies visiem, kas piedalījās, un aici -
nām arī 2017. gada nogalē darīt gai-
šāku un krāšņāku mūsu novadu!

Ilona Vilcāne 

Apbalvoti konkursa «Skaistākais Ziemassvētku
noformējums 2016. gadā» uzvarētāji

9. janvārī Preiļu novada domes sēžu zālē bija pulcē -
jušies Preiļu novada pašvaldības iestāžu vadītāji, lai
pārrunātu par aktivitātēm un pasākumiem, kas novadā
notiks Latgales kongresa simtgades un Latvijas valsts
100. dzimšanas dienas zīmē. Sarunā piedalījās Preiļu no -
vada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu
nova da domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs. 

Latgales kongresa simtgade ievadīs Latvijas
valsts simtgades svinības

Par pasākumiem, kuri ieplānoti Latgales reģionā un tiks
finansēti no valsts budžeta, klātesošos informēja Latvijas
simtgades pasākumu koordinators Preiļu novadā, Preiļu
novada kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis. Sanāksmes
dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pasākumiem, kas ietverti
kultūras centra darba plānā: 3. maijā paredzēts Igora Pliča
vadībā veidotā fotoalbuma «Latgalietis 21. gadsimtā» prezen -
tācijas pasākums, 4. maijā – «Baltā galdauta svētki»,  8. jūlijā –
«Novadu sasaukšanās», valsts svētku pasākumu cikls rudenī –
no Lāčplēša die nas līdz Latvijas Republikas dzimšanas die nas
svinībām. Sa gai dot Latgales kongresa simtgadi, vai rāki pa-
sākumi martā un aprīlī ieplānoti par godu izcilajam Lat gales
kultūras un garīgajam darbiniekam Francim Trasu nam – lite -
rārais pasā kums ar rakstnieces Ingas Ābeles piedalīšanos,
Rēzeknes Tautas teātra izrāde, Franča Trasuna muzeja «Kol-
nasāta» apmeklējums dažādām novada iedzīvotāju grupām. 

Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda informēja, ka, sagai -
dot svarīgās jubilejas, novadā jāizdara kaut kas paliekošs.
Viena no iecerēm ir tējnīcas atjaunošana uz Mīlestības kal -
niņa Preiļu parkā. Tur varētu izveidot laulību reģistrācijas

vietu, un  jau nākamajā gadā visas laulību reģistrācijas varē -
tu notikt svinīgi vienā datumā. Otra ideja ir laukuma labie-
kārtošana pie pašvaldības ēkas. Tur svētkos notiek pasākumi,
koncerti, tiek organizēti amatnieku tirdziņi. Tehniskais pro -
jekts laukuma sakārtošanai jau ir gatavs. Savukārt Latgales
plānošanas reģiona vadība aicinās uz kopējo pasākumu –
katrā pašvaldībā iestādīt 100 ozolus.

Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs
kā svarīgāko pasākumu minēja  iesākto Preiļu pils renovā -
cijas projektu. Tā būtu galvenā un lielākā dāvana, sagaidot
valsts jubileju. Izpilddirektors vērsa uzmanību uz to, lai
svētku aktivitātēs tiktu iesaistīti skolu audzēkņi un jaunieši,
jo tādā veidā jaunā paaudze smelsies informāciju par mūsu
valsts vēsturi un iepazīs pagātnes notikumus.  

Pašvaldības iestādes aktīvi iesaistās 
valsts simtgades sagaidīšanā

Par pašvaldības iestādēs ieplānotajiem pasākumiem in-
formēja vairāku iestāžu vadītāji. Preiļu 1. pamatskolas di -
rek tore, Vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītāja
Nora Šņepste pavēstīja, ka izglītības iestādes pilsoniskās
audzināšanas ietvaros aktualizēs Latgales kongresa simtgades
notikumus gan mācību stundās, gan pasākumos. Sadarbībā
ar Vēstures un lietišķās mākslas muzeju iecerēta semināru
un radošo darbu sērija vēstures skolotājiem, uz kuriem tiks
pieaicināti speciālisti, ieplānoti arī izbraukumu semināri. 

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore
Tekla Bekeša pie lielākajiem pasākumiem minēja Simts
priekšmetu stāstus, muzeja suvenīra izveidošanu valsts
simtgadei, muižas kapeņu atvēršanu tūristiem. Muzeja spe-

ciālisti iecerējuši rīkot arī vēsturisku kinoseansu un perfor -
manci «Lomu spēles vēsturē». Preiļu novada politiski
repre sēto biedrība turpinās pagājušā gada darbu – kopā ar
iedzīvotājiem atkal iestādīs 100 rozes.  

Preilieši kuplinās pasākumus arī ārpus novada
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktore Aija

Caune iepazīstināja ar pasākumiem, kuri notiks sadarbībā
ar Izglītības ministriju un Valsts izglītības satura centru.
Aprīlī Preiļos norisināsies 5. mākslas un mūzikas festivāla
«Toņi un pustoņi» 2. kārta, maijā jauniešu pašdarbības kolek -
tīvi piedalīsies pasākumos Rīgā, savukārt bērnu un jauniešu
deju kolektīvi dosies uz Cēsīm, lai piedalītos festivālā «Latv -
ju bērni danci veda». Ieplānota piedalīšanās vides izglītības
projektos un skolēnu pašpārvalžu salidojumos. Sadarbībā
ar Kultūras centru un Preiļu 1. pamatskolu 12. maijā Preiļos
paredzēts Latvijas novadu sadraudzības pasākums.  

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Ilona Sko-
rodihina informēja, ka daudzi pasākumi tiek organizēti, lai at -
klātu Latgales vēstures lappuses, bet trīs pasākumu cikli vel -
 tīti Latvijas simtgadei: UNESCO Stāstu bibliotēkas ietva ros
tiks vēstīts par novada stiprajiem cilvēkiem, notiks Latvi jas na -
cio nālās enciklopēdijas prezentācijas pasākums, bet informa -
tīvi izglītojošajā ciklā labāk iepazīsim Latvijas reģionus. 

Līdz janvāra beigām tiks apkopota pašvaldības iestāžu
informācija par valsts simtgades pasākumiem un ieplānotajām
aktivitātēm, un tā būs pieejama kopīgajā pasākumu plānā
mājas lapā www.preili.lv un bukletu veidā.

Maija Paegle, 
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Latvijas simtgadi sagaidīsim ar daudziem interesantiem pasākumiem

2016. gads Preiļu novada 
dzimtsarakstu nodaļā

Dzimšanas reģistru skaits  –  95 (iepriekšējā gadā – 107). 2016. gadā
reģistrētas 45 meitenes (iepriekšējā gadā – 52 meitenes) un 50 zēni (ie-
priekšējā gadā – 55 zēni). 

Reģistrējot bērna dzimšanu, dzīvesvietu Preiļu novadā vecāki no rā -
dījuši 84 jaundzimušajiem, pārējiem 11 jaundzimušajiem dzīvesvieta
norādīta citu novadu teritorijās. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies dzimšanas reģistru
skaits bez ziņām par bērna tēvu  – no 5  uz  3. Paternitāte atzīta 35 bēr -
nam (2015. gadā – 41 bērnam). Pēc ģimenē dzimušo bērnu skaita: pir -
mais – 40, otrais – 38, trešais – 9, ceturtais – 6, piektais – 1, sestais – 1,
dvīņi piedzimuši  1 ģimenē (iepriekšējā gadā – 1 ģimenē).

Populārākie vārdi meitenēm: Amanda, Evelīna, Dārta, Marija.
Iepriek šējos gados vecāki vairāk izvēlējās meiteņu vārdus: Alīna,
Anastasija, Karolīna, Patrīcija, Sofija.                   

Zēniem populārākie vārdi 2016. gadā: Dominiks, Adrians, Emīls,
Alens, Artjoms, Kārlis, Renārs. Iepriekšējos gados visbiežāk dotie vārdi
zēniem: Jānis,  Daniels, Roberts, Adrians, Dominiks, Rolands, Konstantīns.

Retākie vārdi 2016. gadā: Amē(ā)lija, Ance, Asja, Arina, Endija,
Olīvija, Signe, Edijs, Enriko, Gļebs, Mairis, Rafaēls, Zemgus. Divi
vārdi doti  vienam  bērnam – Rūta Madara. Jāpiezīmē, ka  ar katru gadu
divu vārdu došanas tendence samazinās.

Reģistrēto laulību skaits – 41 (iepriekšējā gadā – 49 laulības), tai
skaitā baznīcā – 1 laulība (2015. gadā – 4 laulības). Laulību ar ārzem -
niekiem pagājušajā gadā nebija, 2015. gadā – 3. Dzimtsarakstu nodaļā
visas laulības tika reģistrētas svinīgi. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas
telpām laulības ne 2015. gadā, ne 2016. gadā netika reģistrētas, jo ne -
bija izteikta šāda vēlēšanās.

Laulības vecums – 18 gadi – netika samazināts nevienā gadījumā.
Vienā gadījumā bija saīsināts mēneša termiņš   laulības noslēgšanai. Kopā
tika saņemti 60 iesniegumi laulības reģistrācijai (iepriekšējā gadā – 75
iesniegumi). Uz laulības reģistrāciju neieradās 3 pāri, arī 2015. gadā – 3.
Uz 16  iesniegumu pamata tika izsniegtas izziņas par laulības noslēg -
šanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās
vai citās dzimtsarakstu nodaļās, iepriekšējā gadā – 19.

Pēc vecuma laulībā stājušies: līdz 30 gadiem – 18 vīrieši un 24 sie -
vietes, līdz 40 gadiem – 12 vīrieši un 6 sievietes, līdz 50 gadiem – 5 vī -
rieši un 9 sievietes, pēc 50 gadiem – 6 vīrieši un 2 sievietes. Jaunākā
līga va – 18 gadu vecumā, vecākā – 72 gadu vecumā. Jaunākais līgavai -
nis – 20 gadu vecumā, vecākais – 68 gadu vecumā.

Pēc laulību skaita: abi stājušies pirmajā laulībā  –  27 pāri, abi stāju -
šies atkārtotā laulībā – 3 pāri, viens stājies pirmajā, otrs atkārtotā laulībā –
11 pāri. Datu analīze liecina, ka vīrieši atkārtotā laulībā stājušies 7
reizes, sievietes – 10  reizes.

Miršanas reģistru skaits  –  166, iepriekšējā gadā – 182 miršanas
reģistri, tai skaitā, vīrieši – 82, sievietes – 84. 

Mirušie  pēc dzīvesvietām: Preiļu pilsēta – 70, Aizkalnes pagasts –
7, Pelēču pagasts – 9, Preiļu pagasts – 23, Saunas pagasts – 27, citi
novadi – 30. Mirušie pēc vecuma: jaunākā sieviete – 43 gadus veca,
vecākā sieviete – 99 gadus veca, jaunākais vīrietis – 35 gadu vecumā,
vecākais vīrietis – 92 gadus vecs. Pēc vecuma grupām: līdz 50 gadu ve-
cumam – 5 vīrieši un 2 sievietes, līdz 60 gadiem – 8 vīrieši un 4
sievietes, līdz 70 gadiem – 20 vīrieši un 8 sievietes, līdz 80 gadiem – 29
vīrieši un 25 sievietes, līdz 90 gadiem – 19 vīrieši un 30 sievietes, pēc
90 gadiem – 1 vīrietis un 15 sievietes.                          

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemti 697 iesniegumi no fiziskām
un juridiskām personām, pēc kuru lūguma izgatavoti un izsniegti dažādi
dokumenti, kopskaitā – 681. Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti
36 papildinājumi, labojumi, 35 laulības reģistros izdarīta atzīme par
laulības šķiršanu (iepriekšējā gadā – 37 laulības reģistros). Dzimtsarakstu
nodaļā noformēta  viena vārda, uzvārda maiņas lieta, 2015. gadā bija
noformētas 3 lietas.

Anita Loginova, Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pelēču pamatskolas noformējums

No 9. līdz 31. janvārim mākslinieki aicināti ie-
sniegt pēdējo trīs gadu laikā tapušos darbus
2017. gada Jāzepa Pīgožņa balvai Lat vijas ainavu
glezniecībā. Darbu iesniegšana notiek Sv. Pētera
baz nī cā darba dienās no 10.00 līdz 18.00. Iesniegtos
darbus izvērtēs žūrija, atlasītie darbi piedalīsies
balvas izstādē Rīgā un novados.

Lai veicinātu attīstību izstādes organizēšanā un
balvas piešķiršanas procesā, šogad veikti uzlabojumi
balvas nolikumā, no kuriem galvenie paredz žūrijas
sastāva atlasi tikai no mākslas profesionāļiem un to,
ka izstādes atklāšanā Rīgā tiek paziņoti līdz pat septi -
ņiem balvas nomi nantiem. Galveno balvu EUR 3000
apmērā un zelta medaļu tāpat kā iepriekš finansē
Preiļu novada dome, un tās pasniegšana notiek rude nī
Preiļos. Šogad izstādes žūrijas priekšsēdētāja ir 2016.
gada balvas ieguvēja māksliniece Silva Linarte, vi -
ņas uzaicinātā žūrijas locekle ir māksliniece Vita Mer -
ca. Preiļu novada domes izvirzītā žūrijas locekle ir
mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, Rīgas Domes Kul -
tūras pārvaldes delegāts ir mākslinieks Juris Ģērma -
nis un Pīgožņu dzimtas deleģētais žūrijas loceklis ir
māksli nieks Kārlis Siliņš. Žūrijā darbosies arī Jāzepa

Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā iniciatori
mākslinieki Jānis Anmanis un Jānis Strupulis.

Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā
šogad notiek jau trešo reizi. Iepriekš balvas ieguvuši
mākslinieki Roberts Muzis un Sil va Linarte. Balva
ir iedibināta, lai glezniecībā turpinātu popularizēt un
attīstīt Latvijas ainavu un lai vienotu galvaspilsētas
un novadu kultū ras procesus. Balvas žūrētās izstādes
sniedz iespēju māksliniekiem vienko pus izstādīt
Latvijas ainavai veltītos darbus un skatītājiem novērtēt
aina vu žanra attīstību Latvijas mākslā. Latvijā ainavas
žanrā strādā dau dzi un ļoti dažādi mākslinieki, taču
izstādēs visus autorus vienojošais kods ir mīlestība
uz savu zemi, kuru katrs atklāj caur savu skatu priz -
mu un ar saviem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem.
Tādēļ skatī tā jiem vien mēr ir interesanti, un izstādes
apmeklējums ļauj saslēgties ar skaistāko un pozitīvāko
no tā, ko darbu autori ieraudzījuši Latvijas ainavā.

Ar balvas nolikumu iespējams iepazīties 
jazepspigoznis.blogspot.com,Sv. Pētera baznīcas mājas
lapā un Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv
Sagatavoja:IevaPīgozne,e-pasts:pigozne@inbox.lv.
Rīgā,2017.gada9.janvārī

Mākslinieki aicināti iesniegt darbus 2017. gada 
Jāzepa Pīgožņa balvai Latvijas ainavu glezniecībā
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Preiļu novada VÇSTIS

DOMES SĒDES LĒMUMI
Turpinās sadarbību ar Riebiņu novadu tūrisma jomā

29. decembra Preiļu novada domes sēdē deputāti, izskatot Riebiņu
novada domes piedāvājumu par sadarbību tūrisma jomā, nolēma slēgt
sadarbības līgumu ar Riebiņu novada pašvaldību par kopīgu Tūrisma
informācijas centra (TIC) darbības nodrošināšanu arī 2017. gadā. 

Kopīgā Preiļu un Riebiņu novadu TIC mērķis ir attīstīt un veicināt
tūrismu abu pašvaldību administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem no-
vadiem vienotu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares
attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi izveidotu tūrisma
objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību, koordinēt tūrisma pa-
kalpojumu sniegšanu abu novadu iedzīvotājiem un viesiem, vienlaicīgi
rūpējoties par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāšanu
ar tūrismu saistītajās abu novadu teritorijās. 

Preiļu un Riebiņu TIC 2016. gada sezonā apkalpots par ~12% ap-
meklētāju vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ir ievērojami pieaudzis pie -
teikto ekskursiju pa Preiļiem skaits. Apmeklējumu statistika liecina, ka
2016. gadā ir pieaudzis ārvalstu tūristu skaits ne vien TIC, bet arī tūris -
ma objektos. Turklāt to ģeogrāfiskā izcelsme ir plašāka. Ja 2015. gadā
TIC tika apkalpoti tikai Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Nīderlandes
tūristi, tad 2016. gadā papildus iepriekšminētajām valstīm tūristi bija arī
no Vācijas, Francijas, Igaunijas, Moldovas un Ungārijas.

Kopīgs Preiļu un Riebiņu TIC darbojas jau no 2014. gada un tas at -
rodas Preiļos, Kārsavas ielā 4. 

Apstiprina nolikumu sporta atbalsta programmas 
finansējuma piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem
Preiļu novada domes deputāti izskatīja jautājumu par finansējuma

piešķiršanas kārtību no sporta atbalsta programmas un apstiprināja
izstrādāto Preiļu novada domes nolikumu «Sporta atbalsta programmas
finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem». 

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt Preiļu novada augsta
līmeņa sportistus un sekmēt viņu rezultātu izaugsmi. Tas ļaus sportis -
tiem veiksmīgāk sagatavoties sezonas atbildīgākajiem startiem, kā arī
sniegs atbalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalību sacensībās, ceļa
izdevumiem un sporta inventāra iegādi. 

Pieteikumu, kas adresēts Preiļu novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejai, iesniedz sportists vai viņa treneris, pievie -
nojot nolikumā minētos dokumentus. Pieteikumu vērtēšanu veic Preiļu
novada Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) padome. Skolas pado -
mes lēmums par finansējuma piešķiršanu tiek izskatīts Sociālo, izglītī -
bas un kultūras jautājumu komitejā, izskatīts un apstiprināts Preiļu no -
va da domes sēdē.

Pieteikumi atbalsta saņemšanai tiek pieņemti katru gadu no 15. de -
cembra līdz 15. janvārim. Nolikums pieejams www.preili.lv.

Nosaka uzturēšanās maksu pakalpojumu centrā «Līči» 
Preiļu novada domes deputāti 29. decembra domes sēdē apstiprināja

uzturēšanās maksu Labklājības pārvaldes pakalpojumu centrā «Līči»,
kā arī noteica Preiļu novadā deklarētiem, atsevišķi dzīvojošiem, nestrā-
dājošiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuriem ir no -
teikts trūcīgas personas statuss, uzturēšanās maksu 17,75 eiro mēnesī,
kas ir 25% no viena iemītnieka pilnas maksas (71,00 eiro mēnesī).
Iepriekš šai iedzīvotāju grupai, tāpat kā maznodrošinātām personām,
bija jāmaksā 53,00 eiro mēnesī. Ģimenei ar bērniem vecumā līdz 18 ga -
diem, kas mācās vispārizglītojošā vai profesionālajā izglītības iestādē,
uzturēšanās maksa noteikta 71,00 eiro mēnesī. 

Pieņemti saistošie noteikumi par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Domes sēdē tika apstiprināti Preiļu novada domes saistošie notei -

kumi «Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu li-
cencēšanas kārtību». Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada
paš valdība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pagarināts licenču
derīguma termiņš un kādā tās tiek anulētas.

Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu īstenošanai izsniegs Preiļu novada Izglī -
tības pārvaldes izveidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisija. Izsniegtās licences termiņš ir 2 gadi,
izņemot, ja nodrošinājums ar vietu un telpām licencējamās programmas
īstenošanai izsniegts uz īsāku termiņu. 

Noteikumi stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas «Preiļu Novada vēstīs». 

Izsniedz licenci interešu izglītības programmai
«Programmēšana sākumskolēniem»

Deputāti, izskatot SIA «Learn IT» valdes priekšsēdētājas Elīnas In-
gelandes iesniegumu, nolēma izsniegt licenci interešu izglītības program -
mai «Programmēšana sākumskolēniem». Kā norādīts programmas ap -
rakstā, tās mērķis ir attīstīt skolēnu algoritmisko domāšanu ar praktisko
uzdevumu palīdzību, veicināt audzēkņu vidū interesi un izpratni par
programmēšanu.  

Ilona Vilcāne

29. decembra domes sēdē
Prei ļu novada domes deputāti
nolēma piešķirt papildu finansē-
jumu 11307,65 eiro apmērā SIA
«Preiļu saimnieks» bīstamo ko -
ku zāģēšanai un par papildus
veiktajiem labiekārtošanas dar-
biem.

Kā iesniegumā norādījis SIA
«Preiļu saimnieks», 2016. gada ok -
tobrī SIA «Arborists» veica 16 bīs -
ta mo koku apsekošanu Raiņa bul -
vārī un 2 bīstamo koku apsekošanu
Aglonas ielā. Pēc SIA «Arborists»
novērtējuma nepieciešams nozā -
ģēt 4 bīstamos kokus (kļavas un

liepas) Raiņa bulvārī un 2 kļavas
Aglonas ielā, šiem darbiem nepie-
ciešami 1271,65 eiro. Līdzekļus
deputāti nolēma paredzēt no novada
domes budžeta ieņēmumiem no
NĪN par zemi. 

Bīstamo koku zāģēšana ir sa-
skaņota visās nepieciešamajās in-
stancēs. Bīstamās kļavas Aglonas
ielā tika nozāģētas jau janvāra pir-
majā pusē, savukārt Raiņa ielā ko -
kus zāģēt paredzēts janvāra beigās
vai februārī. Preiļu novada domes
izpilddirektors Vladimirs Ivanovs
arī norādīja, ka tuvākajā laikā tiks
veikts iepirkums koku vainagu
veidošanai Raiņa bulvārī.

Atgādinām, ka augusta vētra,
kas Preiļos nolauza un izgāza vai-
rākus kokus, tostarp Raiņa bulvārī,
apliecināja, ka nepieciešams vērsties
pie speciālistiem, lai novērtētu ko -
ku stāvokli. Arī iedzīvotāji ir iztei-
kuši bažas par iespējamu apdrau-
dējumu ēkām un gājējiem. SIA
«Preiļu saimnieks» norādījis, ka
vētras laikā bojāto koku novākša -
nai tika iztērēti 2000 eiro. 

Ilona Vilcāne

Paldies par nesavtīgo rīcību!
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) izsaka sirsnīgu pateicību

visiem Preiļu donoriem par viņu pašaizliedzīgumu un ieguldījumu
asins donoru kustībā.  

2016. gadā VADC četros izbraukumos kopumā donori asinis zie -
dojuši 271 reizi. Īpašs prieks par 28 jauniem donoru kustības biedriem.

Aicinām būt tikpat labestīgiem un aktīviem arī 2017. gadā!
Paldies par jūsu nesavtīgo rīcību !

Valsts asinsdonoru centrs

Piešķirts papildu finansējums
bīstamo koku zāģēšanai

Domājot par ģimenēm un to
vajadzībām, Eiropas Atbalsta fon -
da vistrūcīgākajām personām
ietvaros ir rasta iespēja papildus
atbalstīt tās trūcīgās un krīzes
situācijā nonākušās ģimenes, ku-
rās aug bērni vecumā līdz 2 ga-
diem. 

Šī gada janvārī uzsākta papil -
dus pārtikas preču komplektu ma-
ziem bērniem vecumā no 7 līdz 24
mēnešiem izdale. Komplektos trīs
vecuma grupām iekļautas tādas

pārtikas preces kā mākslīgie pa -
pildu ēdināšanas maisījumi zīdai-
ņiem un maziem bērniem, biezput -
ras maisījums, augļu un dārzeņu
biezeņi, biezeņi ar gaļu un sausiņi.
No komplektos esošām precēm
piecas ir BIO preces, tādējādi no-
drošinot kvalitatīvu, ekoloģiski tī -
ru, pilnvērtīgu pārtiku ar augstu uz -
turvērtību un bez mākslīgām pie -
devām. 

Pārtikas komplektus maziem
bērniem piegādās iepirkuma rezul -

tātā uzvarējusī SIA «Lat Eko
Food». Par komplektu izdali rūpē -
sies 21 partnerorganizācija vairāk
nekā 470 atbalsta sniegšanas vie -
tās visā Latvijas teritorijā. 

Preiļu novadā pārtikas pakas
var saņemt Preiļu novada Labklā-
jības pārvaldē, Aglonas iela 1a,
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz
plkst. 12.00, kontaktinformācija –
Irēna Stašulāne, 65323200, e-pasts:
irena.stasulane@preili.lv.

Trūcīgās ģimenes ar maziem bērniem 
var saņemt pārtikas komplektus

13. janvārī Jāņa Eglīša Prei -
ļu Valsts ģimnāzija notika kon-
kursa «Labā kais skolotājs 2016»
laureātu ap balvošanas pasākums.
AS «Swedbank» dāvanu kartes
EUR 100  apmērā saņēma divi
jaunie skolotāji - Preiļu Mūzikas
un māks las skolas pedagogs
Oļegs Koļesničenko un Pelēču pa -
matskolas angļu valodas skolotā -
ja Jolanta Macenko. 

AS «Swedbank» veicināšanas
balva par radošu pedagoģisko dar -
bu tika pasniegta Salas pamatsko -
las mūzikas skolotājam Aigaram
Krekelam. Visi trīs pedagogi sa ņē -
ma arī AS «Swedbank»  un Preiļu
novada Izglītības pārvaldes Atzi -
nības rakstus. Izglītības iestāžu
direk tori, kuri pieteica konkur -
sam ta lan tīgos pedagogus, saņē -
ma AS «Swedbank»  Pateicības
rakstus.

Šogad 10 interesenti izrādīja
vēlmi iesniegt pieteikumus kon-
kursam, bet trīs konkursam izvir -
zītie jaunie pedagogi tika finālā.
Komisijai izvēlēties labāko nebija
viegli, jo tika ņemti vērā gan pe-
dagogu darba rezultāti, gan ie-
sniegtais videomateriāls.  

Preiļu Mūzikas un mākslas sko -
las pedagogs Oļegs Koļesničenko
ar labiem rezultātiem vada arī sko -
las pūtēju orķestri, dzied Preiļu
novada skolotāju korī «Latgale»,
īpaši pozitīvas atsauksmes par
skolotāju ir no viņa audzēkņiem.
Pelēču pamatskolas angļu valo das
skolotāja Jolanta Macenko aktīvi
darbojas projektos, piesaista lī-
dzekļus papildu nodarbībām un
darbojas skolas pašdarbībā. Sko-
lotāja ir mīļa un tuva visiem au-
dzēkņiem. Trešais finālists – Salas
pamatskolas mūzikas skolotājs Ai-

gars Krekels – skolā ir izveidojis
folkloras kopu, dzied Preiļu novada
skolotāju korī «Latgale», tāpat ak -
tīvi darbojas pašdarbībā. Video si -
žeti par katru pedagogu būs ap-
skatāmi Preiļu novada Izglītības
pārvaldes mājas lapā http://
www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html

Preiļu novada Izglītības pār-
valdes vadītājs Andrejs Zagorskis
pastāstīja, ka visi konkursa pre-
tendenti ir spēcīgi un interesanti.
Tā kā sabiedrībā skolotāja profe -
sijas pārstāves vairāk ir sievietes,
patīkami ir tas, ka finālā tika divi
pedagogi vīrieši. 

Izglītības pārvalde kopā ar AS
«Swedbank» šādu konkursu rīko
jau otro gadu. Konkursa nolikums
paredz, ka dalībai konkursā var
pieteikt jaunos pedagogus ar dar -
ba stāžu līdz desmit gadiem. Par
katru pretendentu jāiesniedz ap -
raksts un jāizveido pieteikums arī
video formātā. Saskaņā ar konkur -
sa komisijas vērtējumu divi no fi-
nālistiem iegūst AS «Swedbank»
bal vu – dāvanu karti EUR 100 ap-
mērā. Tā kā Preiļu novada Izglītī -
bas pārvaldei ir ilggadēja sadar -
bība ar Aglonas un Vārkavas no-
vadiem, konkursā tiek aicināti pie-
dalīties visu triju pašvaldību pār-
stāvji. 

Pateicamies AS «Swedbank»
par sadarbību konkursa organizē-
šanā, jo šādas aktivitātes ļauj no
malas paskatīties, cik spēcīgi ir
sko lu jaunie pedagogi un, kā atzina
Andrejs Zagorskis, jaunie ir spējīgi
strādāt radoši un ir skolēnu mīlēti
un cienīti.  

Maija Paegle

Zināmi «Swedbank» konkursa 
«Labākais skolotājs 2016» laureāti

Pirmajā rindā no kreisās: Andrejs Zagorskis, Aigars Krekels, Jolanta
Macenko, Oļegs Koļesņičenko un Lilita Šostaka; otrajā rindā no kreisās:
Anita Vjakse, Anna Karčevska un Alberts Vucāns 

2016. gada augusta vētras postījumi Raiņa bulvārī, Preiļos
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APSTIPRINĀTI
Ar Preiļu novada domes

2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumu,
protokols Nr.16., 27.§.

Preiļu novada domeS
saistošie noteikumi nr. 2016/14

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas noteikumiem un atbildību par to  pārkāpšanu

Izdotisaskaņāarlikuma“Parpašvaldībām”
43.pantapirmāsdaļas13.punktu
Meliorācijaslikuma
22.2 pantaotrodaļu.

1. Šie saistošie noteikumu nosaka zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildību par
Preiļu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un
uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu.

2. Preiļu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu (novadgrāvji,
nosusināšanas grāvji, novadkolektori un drenas) ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina
attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, proporcionāli kopīpašuma daļai,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Par Preiļu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu (turpmāk
– pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma) ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kuru īpašuma
(valdījuma) robežās atrodas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma, tiek
saukts pie administratīvās atbildības.

4. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par
noteikumu pārkāpšanu: 

4.1. Preiļu novada pašvaldības policijas darbinieks; 
4.2. Preiļu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs.
5. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un

uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR
70,00. 

6. Ja pārkāpumi pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijā
un uzturēšanā tiek izdarīti atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda piemērošanas –
uzliek naudas sodu  līdz EUR 200,00.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2016/14

«Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas noteikumiem un atbildību par to  pārkāpšanu»

SAIS TO ÐIE NO TEI KU MI

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Preiļu skola izvēlējās modernizēt latvie -
šu valodas un literatūras kabinetu, kurā iz -
vieto ta 75 collu digitāla skārienjutīga tāfele,
30 planšetdatori un divi skaļruņi. «Mūsu
latviešu valodas un literatūras skolotāja Sil -
vija Kivko daudz un radoši izmanto tehno-
loģijas mācību procesā, tādēļ arī viņas kabi -
nets tiek aprīkots ar Samsung projektā iegū-
tajām ierīcēm, taču tās noteikti varēs lietot
arī citi pedagogi. Digitālā tāfele un iespēja
visai klasei izmantot planšetdatorus ļaus
mācīšanos padarīt mūsdienīgāku un skolē -
niem saistošāku,» atklāj Jāņa Eglīša Prei ļu
Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa.

Laureātus uzrunāja izglītības un zinātnes
ministrs Kārlis Šadurskis: «Man ir patiess
prieks, ka jaunās ierīces, ko jūs ieguldīsiet
izglītības procesā, dos lielu atdevi – jo 21. gs.
tehnoloģijām ir patiesa jēga tikai tad, ja ar
tām strādā radoši un mūsdienīgi cilvēki. Un
ar savu darbu jūs pierādījāt, ka tādi esat.» 

Žūrijas vadītāja, bijusī izglītības un zi-
nātnes ministre Mārīte Seile atklāja, ka
«Preiļu skolas vienmēr ir bijušas starp labā-
kajām Latvijā, un arī šī konkursa sasniegumi
ir tam apliecinājums. Novēlu, lai visiem – sko -
lēniem un skolotājiem – sadarbojoties, iz -
dotos mācību procesu padarīt aizraujošāku
un mērķtiecīgāku, un lai tehnoloģijas radītu
vēl nopietnāku bāzi skolēnu nākotnes iz-
augsmei un panākumiem.»

Katrs mācās savā vietā,
laikā un tempā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pār -
maiņu projek tu izstrādāja komanda trīs sko-
lotāju un direktores sastāvā – tajā piedalījās
Ligita Pauniņa, Juris Erts, Silvija Kivko un
Ineta Ivanova. Viņu piedāvātais risinājums
paredz jaunu pieeju mācībām, ļaujot skolē -
niem mācīties savā ritmā. Piemēram, kom-

binējot tradicio nālo stundu apmeklējumu 
ar iespēju noskatī ties tās video formātā, ap-
spriest uz zināto domubiedru grupās, kā arī
apgūt vielu individuāli sev piemērotā vie tā,
laikā un tempā. 

Pilotprojektā piedalījās 9 skolotāji un 
62 skolēni – lielākā daļa iesaistīto skolēnu
atzina, ka mācību process kļuvis mūsdienī -
gāks, puse skolēnu mācību laiku izmantojoši
optimālāk un ceturtdaļai skolēnu uzlabo ju -
šās sekmes.

Ligita Pauniņa stāsta, ka pārmaiņu pro -
jektu plānots realizēt trīs mācību gadu laikā,
iesaistot visus skolēnus un vismaz 75% sko-
lotāju. Pirmie soļi jau sperti: «Šajā mācību
gadā mēs vairāk fokusējāmies uz skolotāju
izglītošanu, uzkrājam materiālus, strādājam
pie digitālās bibliotēkas izveides. Jau pavasarī
dažu klašu skolēniem piedāvāsim mācību
procesā aprobēt mūsu izstrādāto pārmaiņu
projektu,» prognozē direktore. 

«Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
pār maiņu projektā nozīmīga vieta atvēlēta
tehnoloģijām. Un ne velti – izmantojot to
snieg tās iespējas savā labā, var panākt augstā -
 kus rezultātus mācībās. Lielākā daļa pro jek -
tā iesaistīto sko lotāju un viņu skolēnu ap -
galvo, ka mā cību vielu ir vieglāk uztvert un
sa prast, ja tās apguvē tiek izmantotas teh no -
loģijas – tāpēc ceru, ka šī būs vieta, kurā
Preiļu pedagogu digitālās kompeten ces tiks
attīstītas vēl plašāk un iniciatīvu mā cīties
izrādīs arī skolēni. Novēlu, lai ikviena digi -
tālajā klasē aizvadītā stunda padara jauniešus
arvien motivētākus un apņēmības pilnus
do māt, vērtēt un analizēt,» pasākuma noslē-
gumā teica «Samsung Skola nākotnei»
program mas vadītāja Baltijā Līga Bite.

Apsveikumiem pievienojas arī Preiļu no -
vada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda:
«Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedago -
giem novēlu spēt nemitīgi mainīties un ap -
gūt jauno. Audzēkņiem vēlu būt zinātkāriem
un par galveno mērķi izvirzīt labu izglītību!»

Kopumā 2016. gadā programmā «Sam-
sung Skola nākotnei. Jaunais skolēns» pie-
dalījās 60 pedagogi no 15 Latvijas skolām,
kuri četrus mēnešus bez maksas apguva
mūsdienu mācību procesā noderīgas prasmes
un zināšanas. Tās ietver jēgpilnu tehnoloģiju
lietošanu mācībās, pārmaiņu vadību, diskusiju
prasmes, komandas veidošanu un daudz
citu tēmu. Paralēli komandas izstrādāja
savas skolas pārmaiņu projektus. 

Trīs gadu laikā «Samsung Skola nākotnei»
digitālās izglītības iniciatīvā piedalījušies
jau vairāk nekā 235 skolotāji un direktori no
visas Latvijas. Programmas mērķis ir palīdzēt
skolotājiem atrast pieeju, kā veicināt skolēnu
iesaisti mācību plānošanā, kritisko un
analītisko domāšanu, kā arī patstāvīgumu,
ikdienas darbā integrējot tehnoloģijas.

Līga Bite «Samsung Skola 
nākotnei» programmas vadītāja Baltijā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 
atklāta digitālā latviešu valodas un literatūras klase

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā –
izglītības programmas «Samsung Sko -
la nākotnei» 2016. gada laureātu sko -
lā – atklāta digitālā latviešu valodas un
literatūras klase. Skolas izstrādātais
pārmaiņu projekts, kas paredz iespēju
skolēniem pašiem izvēlēties mācību
vietu, laiku un tempu, tika atzīts par la-
bāko 15 komandu konkurencē, iegūstot
iespēju uzlabot mācību procesa nodro-
šinājumu ar Samsung tehnoloģijām
10 000 eiro vērtībā. 
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11. janvārī izskanēja Preiļu
novada pensionāru atpūtas pa-
sākums, uz kuru tradicionāli
novada seniori pulcējas katru
gadu. Klātesošos sveica Preiļu
novada do mes priekšsēdētāja
Maruta Plivda. Īpašu paldies
pašvaldības vadītāja teica pensio -
nāru biedrības valdes priekšsē-
dētājai Irē nai Timošenko, valdes
loceklei Janīnai Eidu kai, pensio-
nāru brīvā laika aktivitāšu vadī-
tājiem pagastos: Ligitai Popen-
kovai Aizkalnes pagastā, Monikai
Kivleniecei Sau nas pagastā, Bro-
ņislavai Sondorei Prei  ļu pagastā
un Regīnai Bricei Pelēču pagastā. 

Jaunā gada sveiciens novada
pensionā riem tika nodots no Latvijas

Republikas 12. Saeimas deputāta
Alda Adamoviča. Preiļu novada
Labklājības pārvaldes vārdā seniorus
uzrunāja Dienas centra vadītāja
Liene Gžibovska. 

Pensionāru biedrības valdes
priekšsēdē tāja Irēna Timošenko
pateicās visai kuplajai novada pen-
sionāru saimei par aktivitāti ie-
priekšējā gadā un novēlēja laimīgu
un ve selīgu 2017. gadu. 

Seniorus priecēja Kultūras nama
māksli nieciskās pašdarbības ko-
lektīvu priekšnesu mi. Novada pen-
sionāri muzikālus un teatrā lus svei-
cienus saņēma arī no pagastiem –
Preiļu, Pelēču, Aizkalnes un Saunas
pa gasta pašdarbniekiem. Pasākuma
noskaņu jaunajā gadā priecīgi ie-

skandināja Aizkalnes pagasta sie-
viešu vokālais ansamblis «Visiem
dzīves gadījumiem» Ilzes Rožinskas
vadībā, Pelēču pagasta deju kolektīvs
ar vadītāju Evitu Kiv riņu, senioru
vokālais ansamblis «Kaļinuška»
un kolektīva vadītāja Svetlana Ste-
panova. 

Dziesmotu un muzikālu jauno
gadu iesā ka arī paši seniori – dzie-
dāja senioru vokā lie ansambļi «Vir-
ši» (vadītāja Santa Karina Oša),
un «Kaļinuška» (vadītāja Svetlana
Ste panova), dejoja senioru deju
grupa «Brūklenājs» (vadītāja Va-
lentīna Brice). Sarīkojumu atklāja
un vadīja Lapsas tēlā iejutusies
Preiļu novada kultūras nama spe-
ciāliste Ināra Urča.

Svētku uzkodas ar tēju un
kafiju pasā kumā bija sarūpējusi
Preiļu novada dome, arī paši pen-
sionāri bija paņēmuši no mā -
jām groziņos našķus. Pasākuma

otrajā daļā skanē ja deju mūzika
Lilitas Livdānes un Laimas Sondores
izpildījumā, sprēgāja jautrība un
joki. 

Maija Paegle

Preiļu novada pensionāri atpūtas 
pasākumā ieskandina jauno gadu

Aizvadīts sirsnīgs skolas jubilejas pasākums
Pelēču pamatskolā Ziemassvētku laiks pagājušā

gada nogalē cieši savijās ar skolas jubilejas salidojumu,
jo tieši pirms 25 gadiem Ziemassvētku vakarā tika ie-
svētīta skolas ēka. Uz izglītības iestādes dzimšanas
dienas sarīkojumu ieradās viesi,  absolventi, pagasta
iedzīvotāji un skolas draugi. Pasākuma sagatavošanā,
vadīšanā un tā norisē draudzīgi iesaistījās skolas ab-
solventi un vecāki. 

Svētkus vadīja Sniegbaltīte un Princis – absolventi
Iluta Kudle un Dairis Štagers. Tika teiktas uzrunas,
apsveikumi un vēlējumi skolas kolektīvam turpmāka -
jiem darba gadiem. 

Koncertā klātesošos ar skanīgām dziesmām prie -
cēja absolventes – Līga Reliņa, Sintija Kudle un Lau -
ma Višņevska, skolas absolventes Gunas Silenieces
vadītais ansamblis «Iedvesma», mūzikas skolas ab-
solventu kolektīvs skolotāja Alberta Rusiņa vadībā.
Priecīgu svētku noskaņu radīja skolotāju, vecāku un
absolventu skeča dalībnieki, pagasta folkloras kopa,
kā arī skolas kolektīvi – pāru un tautu dejas, ans -
amblis, folkloras kopa. Sveicienus ikvienam no Zie-
massvētku vecīša bija atnesusi absolvente Kristīne
Karčevska. 

Pēc sirsnīgā koncerta visi devās ārā vērot svētku
salūtu, par kura organizēšanu īpašu pateicību skola
sa ka absolventam Andim Šmukstam. Vēlāk visi cie -
nājās ar jubilejas torti un lustējās ballē, kurā līdz «rīta
gaiļiem» jestri  spēlēja skolotājs Romualds Kairāns.

Pelēču pamatskolas kolektīvs sirsnīgi pateicas
visiem, kuri atrada laiku un iespēju ierasties, satikt
savus skolas biedrus, skolotājus, draugus, lai kopīgi
dalītos atmiņās. Ikviens tiek mīļi gaidīts ciemos arī
citos pasākumos.  

Nedaudz no skolas vēstures
Pelēču pamatskola iesvētīta 1991. gada 25. de -

cemb rī. Vairāki pedagogi skolā strādā jau no izglītības
iestādes dibināšanas sākuma – 25 gadus: direktore
Anna Karčevska, direktores vietniece izglītības jomā
Ināra Štagere, skolotāji Silvija Rubine, Elvīra Spūle,
Osvalds Šņepsts, Romualds Kairāns un Marija
Zīmele. Skolā strādā divi bijušās Niedru astoņgadīgās
skolas un trīs Pelēču pamatskolas absolventi: Osvalds
Šņepsts, Silvija Rubine, Gita Kurme, Jolanta Macenko
un Sandra Stendere–Šteinberga. 

25 gadu laikā Pelēču pamatskolu absolvējis 221
audzēknis. 18 gadus skolā darbojās Preiļu Mūzikas

un mākslas skolas filiāle, audzēkņi varēja apgūt kla -
vieru, akordeona, pūšamo instrumentu spēli. Šajā
laikā Preiļu Mūzikas un mākslas skolu pabeidza vai -
rāk nekā 40 Pelēču pamatskolas  skolēnu. Vadošie
skolotāji – Alberts Rūsiņš, Antoņina Sivakova un Ga -
lina Savicka.

15 gadus skolā tika veidota avīze «Garā Pupa»,
kuras redkolēģiju vadīja Marija Zīmele, tagad visu
informāciju un foto materiālu var atrast skolas mājas
lapā www.pelecupamatskola.ienac.eu. 

No 1998. gada līdz 2009. gadam skolā darbojās
mazpulks «Cerība», kura dibinātāja un vadītāja bija
skolotāja H.Žuņa, vēlāk mazpulku vadīja Marija
Zīmele. Mazpulka dalībnieki ar labiem rezultātiem
piedalījās Preiļu rajona un Latgales novada rudens
darbu skatēs, kā arī valsts mazpulku forumos.

Skola šodien
2016./2017. mācību gadā Pelēču pamatskolā mā -

cās 61 skolēns un 17 bērni apmeklē pirmsskolas sa-
gatavošanas grupu. Skolā strādā 16 skolotāji.

Skolā regulāri darbojas jaunāko klašu koris (va -
dītājs R. Kairāns), vokālais ansamblis (vadītājs 
R. Kai rāns), tautu deju pulciņš (vadītāji E. Spūle, 
V. Kondratjeva), sporta pulciņš (vadītāji O. Šņepsts,
I. Ļedovskaja), folkloras kopa (vadītājs R. Kairāns),
kokapstrādes pulciņš (vadītājs I. Karčevskis), floristi -
kas pulciņš (vadītāja D. Utināne), skolotājas A. Vil -
cānes vadībā skolēni gatavojas Pirmajai Komūnijai.  

Skolā ir noturīgas daudzas tradīcijas: Ziedu un
ražas izstāde, Rudens tirdziņš, Tēvzemes nedēļa,
Lāč plēša dienas pasākumi, gadskārtu ieražu svētku
pasākumi, Vecāku nedēļa, Ritmikas pēcpusdiena, Ab-
solventu salidojums, Mātes dienas koncerts. 

Mēs lepojamies ar tiem skolēniem, kuri veiksmīgi
ir piedalījušies ne tikai Preiļu rajona, Preiļu novada,
Latgales reģiona, bet arī valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs: A. Kļavinskis – mājturības, A. Kivriņš –
mājturības, U. Putāns (visus sagatavoja skolotājs
Ilmārs Karčevskis), vēstures – P. Ceplis, M. Skuķis,
K. Kasicka (sagatavoja skolotāja Anna Karčevska),
M. Džeriņa – bioloģijas (sagatavoja skolotāja 
S. Rubine), vēstures (skolotāja A. Karčevska), māj -
turības un tehnoloģiju (skolotāja E. Spūle), matemāti -
kas (skolotāja I. Štagere).

Informāciju iesūtīja 
Pelēču pamatskolas skolotājas Marija Zīmele

un Sandra Stendere–Šteinberga

Pelēču skolai – 25

Izvērtēti foto konkursa 
«Latgalietis 21. gadsimtā» 

iesūtītie darbi
Pagājušā gada nogalē, 17. decembrī, viesu mājā pie Preiļu fo-

tomākslinieka, Latgales fotogrāfu biedrības vadītāja Igora Pli -
ča bija pulcējusies žūrija, lai izvērtētu konkursam «Latgalietis
21. gad simtā» iesūtītos foto darbus.

Žūrija strādāja ilgi, darbs pie iesūtīto fotogrāfiju izvērtēšanas no-
slēdzās tikai vakarpusē, kad pēc spraigām diskusijām un viedokļu
apmaiņas tika izvēlēti četri foto darbi, kuri saņems konkursa balvas.
Šobrīd saglabājas intriga, un uzvarējušo autoru vārdi tiks nosaukti
konkursa noslēgumā, kad tiks atklāta labāko foto darbu izstāde.  

Žūrijā darbojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētājs,
dizai ners Ēriks Zlatkus, Preiļu kultūras centra māksliniece Silvija
Berezovska, Rēzeknes novada mājas lapas redaktore, dzejniece
Anna Rancāne, Daugavpils fotokluba «Ezerzeme F» vadītājs Li -
nards Onzuls, Daugavpils Universitātes docents Valentīns Lu ka še -
vičs, Krāslavas foto māksli nieks, Ukrainas foto mākslinieku sa vie -
nības biedrs Anatols Kauškalis, Rēzeknes kultūras un tūrisma centra
māksliniece Daina Salmiņa. Žūrijas sastāvu pagājušajā gadā apstipri -
nāja Latgales plā nošanas reģions.

Žūrijas pārstāvis Ēriks Zlatkus pastāstīja, ka darbu vērtēšana bija
grūts un spraigs darbs, jo iesūtīts bija ļoti daudz fotogrāfiju, un visas
tika izskatītas. Tās sašķirot un izvēlēties labākos un profesionālākos
uzņēmumus nebija vienkārši. Portreta žanrs fotogrāfijā neesot viegls
žanrs, un vēl pie tam – latgalieša portrets. 

Anna Rancāne un Linards Onzuls aicina cilvēkus, kuri piedalās
konkursos, attiekties nopietnāk pret sevi un citiem un iesūtīt darbus,
kas atbilst konkursa nolikumam. Šajā reizē  žūrijas pārstāvjiem
daudz laika bija jāvelta, pārskatot daudzas mapes ar fotoattēliem,
kuri ne atbilda ne kvalitātei, ne noteiktajam žanram. Tomēr ir liels
gandarījums, ka noslēgumā radīsies laba grāmata, no kuras lappusēm
uz mums skatīsies latgalietis, kāds tas ir šobrīd – 21. gadsimtā. Tie
būs gan jauni, gan veci dažādas izcelsmes cilvēki. Anatols Kauškalis
par ļoti labu atzīst realizēto ideju savākt vienkopus latgaliešu
portretus, jo starp visām iesūtītajām fotogrāfijām ir ļoti vērtīgi darbi. 

Gandarījums par padarīto ir katram žūrijas pārstāvim, jo, kā pa -
vēstīja konkursa organizētājs Igors Pličs, pirmo reizi pie darbu vēr -
tēšanas darbojās tik kompetenta žūrija. Darbs bija atbildīgs, domas
dalījās, bet ātri tika atrasts kopsaucējs. Latgales fotogrāfu biedrības
va dītājs pateicas žūrijas pārstāvjiem un atzīst, ka nav žēl ne laika, ne
līdzekļu, ne iekšējo resursu tam, lai pavasarī ikviens varētu baudīt
skaistu rezultātu un varētu sveikt uzvarētājus, kuri ir nominēti. 

Kopumā konkursam tika iesūtītas 130 autoru 2 618 fotogrāfijas.
Saskaņā ar apstiprināto fotokonkursa «Latgalietis 21. gadsimtā»
noli kumu žūrijas uzdevums bija izvērtēt iesūtītos darbus, izvēloties
tos, kuri tiks godalgoti. Pēc konkursa ieplānots izdot grāmatu ar
Latgales cilvēku portretiem un organizēt ceļojošo foto izstādi. 

Maija Paegle

4. februārī – Absolventu
vakars Preiļu 2. vidusskolā 

4. februārī plkst. 17.00 aicinām mūsu skolas absolventus un
skolotājus uz tradicionālo vakaru «Vai atceries...» Preiļu 2. vi-
dusskolā.

Programmā:
• plkst. 17.00 – reģistrācija, izstāde skolas muzejā
• plkst. 18.00 – skolas pašdarbības kolektīvu koncerts aktu zālē
• plkst. 20.00 – tikšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem klasēs
• plkst. 21.00 – diskotēka visām paaudzēm.

Dalības maksa – 2 eiro.
Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs
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Preiļu novada VÇSTIS

Patiess prieks ir par visiem cie-
miņiem, kuri ierodas pansionātā ar
savu labestīgo un dzīvespriecīgo no-
skaņojumu, piedalās organizētajos
pasākumos un atbalsta mūsu senio -
rus. Preiļu novada Labklājības pār-
valdes pansionāta «Preiļi» iemīt -
nieku un arī darbinieku vārdā sir -
snīgi pateicamies visiem aktīvajiem
cilvēkiem, kuri atlicina kādu brīvā -
ku brīdi, apciemo mūs  un uzmun-
drina ar skaistām dziesmām, dejām,
dzejas rindām un dažādiem dāvinā-
jumiem. 

Pagājušā gada nogalē pansionāta
iemītniekus apmeklēja Preiļu novada
pagastu pārvalžu, sabiedrisko organi-
zāciju, Preiļu novada izglītības iestā -
žu pārstāvji: pedagogi un skolēni no
Preiļu mūzikas un mākslas skolas,
Preiļu 2. vidusskolas 10. – 12. klašu sko -
 lēnu ansamblis, skolotāju trio «LIRA»
un skolas direktore Nadežda Hļeb -
ņikova, Preiļu novada bērnu un jau -
niešu popgrupas «Lāsītes» mazās, vi-
dējās un vecākās grupas mākslinieki
(vadītāja Daina Erte), Pelēču pamat-
skolas skolēni, pedagogi un folkloras
kopa «Pelēcīši» (vadītājs Romualds
Kairāns), Salas pamatskolas folklo -
ras kopa «Dzeipureņš» ar skolas di -
rektori Anitu Vjaksi, Aizkalnes pa -
gasta sievie šu vokālais ansamblis (va-
dītāja Lilita Livdāne) un pagasta pār-
valdes vadītā ja Gunta Uzuleviča, fol-
kloras kopa «Lei či» ar tās vadītāju
Romualdu Kairānu, muzikanti Lauris
Kokorišs un Arvīds Meļko, Pensio -
nāru biedrības valdes locekle Janīna

Eiduka un Preiļu novada Kultūras
cent ra senioru vokālais ansamblis
«Virši» ar vadītāju Santu Ka rinu Ošu,
senioru vokālais ansambļis «Kalinuš -
ka» ar vadītāju Svetlanu Stepanovu,
biedrī bas «Mūsmājas» pārstā ves El -
mas Aksjonovas vadībā, senioru de -
ju kopa «Brūklenājs» ar vadītāju Va -
len  tīnu Bri ci.

Esam pateicīgi mūsu sponsoriem:
Latvijas Republikas 12. Saeimas de-
putātam Aldim Adamovičam, Preiļu
novada domei, Preiļu novada Labklā -
jības pārvaldei, SIA «Preiļu slimnīca»
valdei un personālam, Preiļu novada
domes deputātam Aigaram Zīmelim,
AS SEB banka Rēzeknes filiāles vadī-
tājam Jānim Belkovskim, Modra Krū -
zes ģimenei, bērniem un mazbērniem,

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma struktūrvienības «Preiļi»
audzēkņiem un pasniedzējai  Antonijai
Rubinei, kā arī visiem pārējiem par
sniegto palīdzību.

Sirsnīgi pateicamies Preiļu Romas
katoļu draudzes, Preiļu pareizticīgo un
Preiļu vecticībnieku draudzes pārstāv-
jiem par patiesajiem, uzmundrinoša -
jiem  vārdiem un doto svētību mums
visiem. Esiet vienmēr laipni gaidīti
pie mums pansionātā «Preiļi»!

Lai Jaunā gada vēsmas ienes mieru
katra sirdī un mājās, dāvājot veiksmi,
sa ticību un daudz gaišu notikumu
2017. gadā!

Pansionāta «Preiļi» 
iemītnieku un kolektīva vārdā 

vadītāja Inga Vilcāne

Pateicamies par Ziemassvētku labdarības 
pasākumiem pansionātā

«Puķuzirnis» sniedz 
palīdzību ģimenēm 

ar zemiem ienākumiem
Ziemassvētku un gadu mijas laiks tradicionāli sais -

tās ar dāvināšanu. Saņemt dāvanu, protams, ir milzu
prieks, taču tas ir dubults, ja dāvana bijusi ļoti nepie -
ciešama un nedaudz negaidīta. Labi padarīta darba
sajūta tad ir arī dāvanas sniedzējam. 

29. decembrī bagātīgas dāvanas biedrības «Ģimeņu
atbalsta centrs «Puķuzirnis»» valdes priekšsēdētāja Inese
Matisāne nogādāja divām ģimenēm Preiļu novada Sau -
nas pagastā, kuras audzina bērnus līdz 2 gadu vecumam.
Dāvanas bija īpaši piemērotas mazuļiem – gan dažādas
higiēnas preces (autiņbiksītes, bērnu šķēres, digitālie ter-
mometri, mitrās salvetes, līdzekļi zobu kopšanai u.c.), gan
pārtikas produkti (putras, biezeņi) un galda piederumi
patīkamai un ērtai maltītei.  Tas bijis iespējams, pateico-
ties «Puķuzirņa» sadarbībai ar biedrību «Latviešu Sama-
riešu apvienība», kura sedza visus izdevumus minēto preču
iegādei.

Jāatzīst, ka tas nav vienīgais palīdzības veids, kas ir pie-
ejams Preiļu un Riebiņu novadu iedzīvotājiem, kurš pie -
ejams, pateicoties sadarbībai ar Samariešu apvienību. Kopš
novembra «Puķuzirnī» iespējams saņemt pārtikas pakas ģi-
menēm ar bērniem, kurām pašvaldība dažādu apstākļu dēļ
nevar piešķirt trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu
un kuru ienākumi ir zem iztikas minimuma – EUR 252 uz
1 ģimenes locekli. 

Divu mēnešu laikā pārtikas pakas saņē mušas 16 ģime -
nes, kopā 69 personas – vairāk gan no Preiļu pil sētas un
pagasta, bet pamazām aktivitāti izrāda arī Rušonas, Ga -
lē nu un Sīļukalna pagastu iedzīvotāji. Lai arī ienākumu lī -
meņa slieksnis, ar kādu ģimene var pre tendēt uz palīdzības
saņemšanu, ir gana liels, «Puķuzirnī» vēršas arī tādas ģi me -
nes, kuru ienākumi atbilst valstī noteiktajam trūcīgas per -
sonas statusam, taču dažādu apsvērumu dēļ palīdzību no
pašvaldības šīs ģimenes nesaņem – kādā ģimenē ienākumi
uz vienu ģimenes locekli mēnesī sastāda nepilnus EUR 40.
Arī ģimeņu stāsti ir visdažādākie, bet būtiski atzī mēt, ka
pēc palīdzības vairāk vēršas daudzbērnu ģimenes (no 16 ģi-
menēm 3 un vairāk bērni ir 10 ģimenēs) un ģime nes, kurās
vai nu bērnam, vai pieaugušajiem ir noteikta invaliditāte 
(5 ģimenēs). Augstāk minetais norāda, ka tieši šīs sociālās
grupas ir pakļautas lielākam sociālās atstumtības un na -
badzības riskam, un, iespēju robežās, ik vienam, kas iesais -
tīts sociālās palīdzības sniegšanā – vai tā ir pašvaldība, vai
nevalstiskā sektora pārstāvji, ir jārod iespēja papildu pa -
līdzībai. Pārtikas paku izsniegšana, kā atzinušas ģimenes, 
ir būtiska palīdzība, jo to saturs ir gana bagātīgs –  dažāda
vei da putraimi, konservi, kafija, tēja, cukurs, sula, sausiņi,
kukurūzas nūjiņas, žāvēti augļi u.tml. Lai arī lielveikalu
tīkla Rimiun Latvijas Samariešu apvienības rīkotā kampaņa
«Pārtikas banka Paēdušai Latvijai»», kuras ietvaros šīs
pār tikas pakas tika saziedotas, norit jau ne pirmo gadu, no
līdzcilvēkiem atkarīgs, vai un cik lielā apmērā būs iespēja
palīdzēt arī turpmāk.

Paku izsniegšana turpinās. Lai saņemtu pārtikas pro-
duktus, pieaugušajam ģimenes pārstāvim personīgi jā-
ierodas Biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos
(Preiļu 1. pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā, ieeja no spor -
ta laukuma puses), jāaizpilda noteikta parauga iesniegums,
kurā jānorāda dati par sevi, kopējie ģimenes ienākumi
mēnesī (jāuzrāda arī tos apliecinoši dokumenti, piemēram,
izziņa no darba vietas vai izdruka no internetbankas).
Aicinām gan sekot informācijai «Puķuzirņa» mājas lapā
www.pukuzirnis.lv, jo, dažādu apsvērumu dēļ,  paku jūsu
ieplānotajā dienā var nebūt iespējas saņemt. Papildus jan -
vārī iespējams saņemt gaismu atstarojošās vestes. Tās
paredzētas bērniem, pieaugušajiem, senioriem un inva-
līdiem ar zemiem ienākumiem, kuriem tiek sniegta palī-
dzība kampaņas Paēdušai Latvijai ietvaros vai piešķirts
trūcīgā/ maznodrošinātā statuss. Vestes ir domātas cilvē -
kiem, kuriem tās ikdienā ir tiešām nepieciešamas (pārvietojas
pa neapgaismotiem ceļiem diennakts tumšajā laikā), taču
finansiāli nav iespējams tās iegādāties. Informācija par
konkrētu datumu, sākot ar kuru būs iespēja vestes saņemt,
būs pieejama «Puķuzirņa» mājas lapā.

Sagaidot Jauno gadu, pateicīgus vārdus veltam Preiļu
novada Labklājības pārvaldei, tās direktoram Laurim Pas -
taram, kā arī personīgi sociālajām darbiniecēm Žannai Si-
lionovai un Ingai Skutelei, kuras sniedza būtisku atbalstu
ģimeņu, kurām būtu nepieciešana pārtikas paka, apzināšanā.
Paldies arī visiem brīvprātīgajiem, kuri snieguši būtisku
atbalstu «Puķuzirņa» darbības nodrošināšanai!

Biedrība dibināta 2014. gada 11. septembrī ar mērķi
veicināt ģimeņu ar bēr niem interešu aizsardzību. 2016. ga -
da 19. aprīlī Biedrība reģistrēta arī Labklā jī bas ministrijas
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Lai mums visiem veselīgs, bagātīgs, radošs un mierpilns
Jaunais gads!

Anita Gāga
Biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» 

valdes locekle

2016. gada nogalē Biedrība «Ģi-
meņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»
ir īstenojusi dažādas radošās, attīsto -
šās nodarbības projekta «Mācīsimies,
radoši izpaudīsimies un draudzēsi-
mies!» ietvaros.  No septembra līdz de-
cembrim dažādu tautību un vecu ma
bērniem bija iespēja apmeklēt ra -
došās nodarbības «Keramika», attīs -
tošās aktivitātes uz smilšu lampām
un nodarbības «Mākslas terapija». 

Nodarbības «Keramika» tika orga-
nizētas dažāda vecuma bērniem: viena
grupa no 5–8gadiem un otra grupa no
9–14 gadiem, nodarbības notika Prei -
ļu 2. vidusskolā. Šajās nodarbībās bērni
apguva jaunas amatu prasmes – kera-
mikas pamatus, izgatavojot savus pir -
mos keramikas darbiņus. Pirms Zie-
massvētkiem Preiļu 2. vidusskolā va -
rēja apskatīt bērnu sagatavotos kerami -
kas darbiņus, par kuriem paši bērni bi -
ja ļoti lepni.  Bērniem vecumā no 4 līdz
6 gadiem tika noorganizētas attīsto -
šās nodarbības uz smilšu lampām. At-
tīstošajās aktivitātēs uz smilšu lampām
bērni iemācījās darboties pa pāriem,
attīstījuši savas radošās iemaņas. Sa-
vukārt bērniem vecumā no 10 līdz 14
gadiem bija iespēja apmeklēt nodar bī -
bas «Mākslas terapija», kopumā noti -
ka 10 nodarbības. Apmeklējot mākslas

terapijas nodarbības, bērniem uzlabo -
jās prasmes, kas palīdz saprast līdzcil-
vēku uzskatus par pasauli, tajā notie-
košajiem procesiem. Bērniem tika pa-
plašināts redzesloks, kas savukārt mo -
tivē aktīvāk un produktīvāk iesais tī -
ties starpkultūru dialogā. 

Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» pateicas par atbalstu
Preiļu novada domei, Preiļu 2. vidus-
skolai, nodarbību pasniedzējām: Zanei
Ertai un Natālijai Rivžai, kā arī kera-
miķim Ēvaldam Vasiļevskim, kura

ceplī bērnu keramikas darbiņi tika ap-
dedzināti. 

Radošās un attīstošās nodarbības
tika organizēti projekta «Mācīsimies,
radoši izpaudīsimies un draudzēsi -
mies!» ietvaros. Projekta kopējais bu-
džets: EUR 1199,50 un tas ir 100%
Latvijas Republikas Kultūras ministri -
jas finansējums. 

Inese Matisāne, 
projekta vadītāja, biedrības «Ģimeņu

atbalsta centrs «Puķuzirnis»» 
valdes priekšsēdētāja

Biedrība «Puķuzirnis»  īstenoja projektu 
«Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies!»
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Preiļu novada VÇSTIS
SPORTS

31. janvārī sāksies Preiļu novada 
čempionāts novusā

31. janvārī plkst. 18.00 Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skolas (BJSS) telpās sāksies Preiļu novada čempionāts
novusā. Spēles turpināsies otrdienu vakaros plkst. 18.00,
kamēr dalībnieki nebūs izspēlējuši nolikumā atrunātās par -
tijas un setus. 

Laipni gaidīti tiek gan pagājušā gada dalībnieki, gan
jaunpienācēji. Pieteikšanās pa tel. 29556446 vai sacensību
vietā 31. janvārī līdz plkst. 17.30. Sacensību nolikums pie -
ejams www.preili.lv.

Sāksies slēpošanas seriāls 
«Parka sprints – 2017»

Janvāra beigās Preiļu parkā sāksies Preiļu novada
atklātās sacensības distanču slēpošanā «Parka sprints –
2017», kas norisināsies četrās kārtās līdz pat februāra
beigām. Sacensību pirmā kārta ieplānota 27. janvārī, sā -
kums plkst. 18.00. Nākamās kārtas paredzētas 3., 10. un 
24. februārī. Sacensībās var piedalīties visi slēpot gribētāji,
sākot ar jebkuru kārtu vairākās vecuma grupās un distancēs.
Sniega trūkuma dēļ posmi var tikt pārcelti uz citu datumu,
tāpēc sekojiet līdzi informācijai www.preili.lv/sports, kur
var iepazīties arī ar sacensību nolikumu.

Pirmie starti jaunajiem 
galda tenisistiem 2017. gadā

7. janvārī Viljandi Igaunijā notika XIX Igaunijas galda
tenisa federācijas jaunatnes «Grand Prix» 5. kārtas sacen -
sības. No Preiļu novada BJSS galda tenisa nodaļas (treneris
Anatolijs Isajevs) sacensībās piedalījās 5 audzēkņi  četrās
vecuma grupās. Vislabāk veicās Franciskai Liniņai, kas
2008. dzimušo grupā izcīnīja 1. vietu. 3. vieta 2004. dzi mu -
šo grupā – Raimondam Mūrniekam. Kaspars Šustovs
ieguva 5. vietu, Nellija Afanasjeva 7. vietu, savukārt Alek-
sandram Pahomovam – 11. vieta.  Informāciju var skatīt:
http://www.lauatennis.ee/web/node/1397

Preiļos aktīvi aizvadīta tradicionālā 
Pasaules sniega diena

Pasaules Sniega diena (World Snow Day) ir Starptautiskās
Slēpošanas federācijas ikgadējs sniega festivāls bērniem un
viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā
pasaulē, šogad jau sesto reizi. 15. janvārī arī Preiļos norisi -
nājās sniega dienai veltītas aktivitātes.

Preiļu novada sporta pasākumu organizētājs Leonīds
Valdonis pauda lielu prieku par aktīvajiem preiliešiem, kas
atsaucās aicinājumam iesaistīties Pasaules sniega dienas
ak cijā «Pievieno savu kilometru kopējā pūrā!». Preiļu no -
vada Bērnu un jauniešu sporta skolā akcijai reģistrējās 150
slēpot gribētāju, un vairums no viņiem izmantoja slēpju
nomas punkta pakalpojumu. Dalībnieki krāja kopējos vese -
lības kilometrus distanču slēpošanas sagatavotajās trasēs
gan stadionā, gan arī Preiļu parkā. Daudzi bija ieradušies
kuplā pulkā ar ģimenēm. Tāpat akcijā iesaistījās arī slē -
potāji no Līvāniem un Daugavpils. 

Uzskaitot noslēpoto kilometru skaitu, noskaidrojās, ka
visvairāk noslēpojis ir Latvijas IV olimpiādes dalībnieks
triatlonā no Preiļu novada Austris Bogdanovs, kurš pievarēja
25 km, un bijusī preilēniete, bijusī Preiļu BJSS vieglatlētikas
nodaļas audzēkne Natālija Savicka (Novikova), kurai arī pa
spēkam bija 25 km. Kopā šajā dienā tika savākti 700 km!
Dalībnieki akcijas noslēgumā saņēma apliecinājumu par
pie dalīšanos sniega dienā, aktīvākie – arī kādu piemiņas
velti. Visi dalībnieki par piemiņu atstāja autogrāfus uz lielās

sniega dienas afišas. Pēc slēpošanas bija iespēja nobaudīt
karstu tēju. Sniega dienas pasākumi notika arī Preiļu 1. pa-
matskolā, Preiļu 2. vidusskolā un Preiļu Brīvajā skolā.

Tikšanās ar volejbolisti Olgu Ativi (Točko)

Šī gada 5. janvārī Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skolā uz tikšanos ar jaunajām volejbolistēm bija iera-
dusies Olga Ativi (Točko), kas savā laikā bija labākā Lat -
vijas izlases volejboliste. Viņa volejbolistes gaitas bija
uzsākusi tieši Preiļu sporta skolā.

Olga pastāstīja par savām sportistes gaitām gan Latvijā,
gan ārzemju klubos, atbildēja uz vairākiem jautājumiem, ko
uzdeva meitenes. Tika rādīti video, fotogrāfijas ar Olgas pie -
dalīšanos daudzās starptautiska mēroga sacensībās. Savukārt
visas meitenes tika pie Olgas autogrāfa. Cerams, ka Preiļu
meitenēm šī tikšanās būs stimuls, lai labāk trenētos un
sasniegtu tikpat augstus rezultātus kā Olga Ativi (Točko). 

Veiksmīgs starts Dairim Rinčam

7. janvārī norisinājās Jēkabpils atklātās ziemas sacensības
vieglatlētikā telpās «Daugava 2017». Ziemas sezonu uz -
sākot, veiksmīgi startēja Preiļu novada vieglatlēts Dairis
Rinčs, tāllēkšanā aizlecot 7,21 un izcīnot 2. vietu.  Sacen -
sībās piedalījās Latvijas un Lietuvas vieglatlēti.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēk -
ņiem tā bija lieliska iespēja mēroties spēkiem un gūt spor -
tisku pieredzi, startējot ar Latvijas vadošiem vieglatlētiem –
Elviju Misānu, Guntu Latiševu–Čudari un citiem.

Preilieši piedalās «Madonas kausa – 2017»
izcīņā volejbolā

14. janvārī uz Madonas kausa – 2017 izcīņu volejbolā
devās divas mūsu novada komandas. Dāmas spēkojās S40+
grupā, kur sacentās septiņas komandas, bet kungi mērojās
spēkiem V45+ grupā, kura pulcēja astoņas komandas. Apakš-
grupās spēles norisinājās divos setos. 

Dāmas savā apakšgrupā nospēlēja ar Saulkrastiem 1 : 1,
tāds pats rezultāts bija spēlē ar Jelgavu. Izcīnījušas otro
vietu apakšgrupā, preilietes tālāk tikās ar Talsu meitenēm,
un šeit nu nācās atzīt kurzemnieču pārākumu ar 2 : 0. Spēlē
par bronzas godalgām atkal pretī stājās jelgavnieces. Sīvā
spēkošanās trijos setos punkts punktā noslēdzās ar zem -
galiešu uzvaru. Mūsu meitenēm – Intai Rumakai, Jeļenai
Kozerei, Dacei Liniņai, Ingai Ivanovai, Līgai Veipai un
Ilzei Viksei – nācās samierināties ar 4. vietu. 

Vīri pirmo spēli aizvadīja ar Priekuļu novada komandu.
Vēl īsti nepamodušies, tomēr divos setos piemocīja vid-
zemniekus. Tālāk sekoja diezgan «bezzobainas» spēles pret
Lubānu un Saulkrastiem, kurās nācās atzīt pretinieku pā -
rākumu meistarībā. Galarezultātā dalīta 5.–6. vieta. Komandā
spēlēja: Ilmārs Madelāns, Aldis Adamovičs, Andris Pastars,
Ivans Daņilovs, Ainārs Bernāns, Juris Pastars, Vadims
Vasiļjevs un Aleksandrs Davidovs. 

Feoktists Pušņakovs izcīna uzvaras Madonā

14. janvārī Madonas biatlona un slēpošanas bāzē «Sme -
ceres sils» norisinājās Baltijas kausa izcīņa biatlonā junio -
riem un jaunatnei, kur atsevišķi izdalītas bija arī veterānu
grupas – V40+, V50+ un V60+. Vecākajā veterānu grupā
piedalījās arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta sko -
lotājs Feoktists Pušņakovs. Pirmajā sacensību dienā indivi-
duālajā 10 km distancē mūsu novadnieks pārspēja savus
konkurentus. Arī otrajā sacensību dienā, savā 65. dzimšanas
dienā, preilietis sagādāja sev dzimšanas dienas dāvanu 6 km
sprinta distancē. Neveiksmīgo šaušanu kompensējot ar raito
soli slēpošanā, tika izcīnīta otrā uzvara!

Preiliešiem medaļas Latvijas čempionātā
soļošanā telpās

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS)
audzēkņiem jau ir noticis pirmais Latvijas čempionāts – so-
ļošanā telpās, kurā piedalījās treneru Jāņa Upenieka un
Olgas Borisovas soļotāji. Vislabākie panākumi zēniem U–
14 grupā – 1. vieta Denisam Ivanovam 1000 m soļošanā ar
rezultātu 5:56,34 un zēniem U–16 grupā – 1. vieta Raivo
Liniņam 2000 m soļošanā ar rezultātu 9:46,23. 

U–14 grupā meitenēm 1000 m soļošanā 4. vietu izcīnīja
Elīna Usāne ar rezultātu 6:05,47, 10. vieta – Kristīnei Sale -
niecei. Var atzīmēt mūsu sporta skolas jaunākos sportistus
Sofju Kirillovu ar izcilu rezultātu 1000 m soļojumā 5:45,92
un Varvaru Kursīti ar rezultātu 6:27,35. Abas meitenes
soļoja ārpus konkurences, tāpēc ka viņu vecumā U–12
grupā Latvijas čempionāts nenotiek. 

Medaļa izcīnīta arī 3000 metru soļojumā U–18 grupā
meitenēm, kur trešā vieta  Ksenijai Zabalujevai ar rezul -
tātu 18:01,29. Vēl šajā grupā sestā vieta Žanetei Litavniecei
ar rezultātu 19:43,95. Bronzas medaļu 5000 metru soļoju -
mā U–20 grupā ieguva Maksims Semjonovs ar rezultātu
31:04,38.

Preiļu labākais soļotājs – veterāns Normunds Ivzāns
(trenere Anita Kažemāka) ar rezultātu 21:41,10 vīriešu gru -
pā, izpildot meistarkandidāta sporta klasi, izcīnīja bron  -
zas medaļu.

Informāciju sagatavoja Preiļu novada BJSS metodiķe
ViktorijaNeištadte,sportapasākumuorganizatorsLeonīds
Valdonis, mājaslapas redaktore Ilona Vilcāne, Preiļu no-
vadaBJSSvolejbolatrenereIntaRumaka
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Sveicam «apaļajāS» jubilejāS janvārī dzimušoS penSionāruS: 
Valentīnu Cakuli, Raisu Gobu, Veru Lisicinu, Gaļinu

Minalko, Vasiliju Fedotovu, Genovefu Pauniņu, Valentīnu
Sparāni, Annu Spūli, Afanasiju Andrejevu, Annu Jefremovu
Preiļos, Domniku Petrovu, Ivanu Haritonovu Preiļu pagastā,
Anatoliju Rubinu Saunas pagastā, Annu Rubini, Olgu Guzi
Pelēču pagastā un Mihailu Popenkovu Aizkalnes pagastā.     

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

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Jaukus sveicienus jums sūtam 
Un vēl nedaudz saules lūdzam,

Ielīksmo lai sirdis, prātus, 
Labām domām atver vārtus.

/Rasma Zariņa/

Preiļu 
Novada VÇSTIS

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766

e-pasts: maija.paegle@preili.lv  
Metiens – 5000 eks.

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka»,  Rē zek nē, Baz nīcas ielā 28. 
Laikraksts internetā: www.preili.lv

28. janvārī notiks
1. Preiļu robotikas 

čempionāts 
28. janvārī Jāņa Eglīša

Prei ļu Valsts ģimnāzijas telpās,
Kooperatīva ielā 6, Preiļos,
norisināsies 1. Preiļu roboti -
kas čempionāts. Sacensību at-
klāšana plkst. 10.30.

Čempionāta disciplīnas:
Sumo, Līnijsekošana, Folkrace
un iRobot sumo. Varēs skatīt
arī MegaSumo paraugdemons-
trējumus.

Informācija par sacensī -
bām, nolikums, reģistrācija, sa-
censību programma un pārējā
informācija pieejama vietnē:
http://www.pvg.edu.lv/?page_id=
5602vai http://ej.uz/Preili2017

Pasākuma kontaktpersona –
Juris Erts, 

juris.erts@preili.lv, 
tālrunis 29419475. 

26. februārī – «Masļenica» Preiļos
26. februārī plkst. 11.00 Preiļu 2. vi -

dus  kolas pagalmā – tradicionālais pasā-
kums «Masļenica». 

Aicinām paskatīties uzvedumu, 
piedalīties spēlēs, konkursos, 

pacienāties ar pankūkām un tēju.

Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs

v 3. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu
novada lauksaimnieku un uzņēmēju GADA BALLE
kopā ar Daini Skuteli un mūzikas grupu. Program -
mā aktivitātes un konkursi  ar  improvizācijas teātra
«Spiediens» aktieriem, darbosies foto stends

v 4. februārī plkst. 9.00 – 13.00 Pelēču ezerā
Zemledus makšķerēšanas sacensības komandām

v 8. februārī plkst. 14.00 Preiļu KN «Teātris un
es» – teātra izrāde bērniem un vecākiem «BURUN-
DUKU TV ŠOVS». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu
KN. Biļešu cena – EUR 3

v 10. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu
pilsētas 89. dzimšanas dienas koncerts. Ieeja – brīva

v 18. februārī plkst. 18.00 Preiļu KN deju kopa
«Talderi» aicina uz sadraudzības koncertu «Ai,
dzīve tomēr ir skaista...dažreiz!». Koncertā piedalās
deju kolektīvi: «Dārta» no Babītes novada, «Saime»
no Daugavpils, «Līksme» no Daugavpils, «Ozolāji»
no Kuldīgas, «Mārupieši» no Mārupes novada,
«Dziga» no Rēzeknes, «Stabulnieki» no Riebiņu
novada. Ieeja – brīva

v 21. februārī plkst. 13.30 pelēču KN Radošā
darbnīca

v 23. februārī plkst. 17.00 Preiļu KN Mūsdienu
deju festivāls. Ieeja – brīva

v 24. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Tijas
Bangas muzikālā komēdija «Septiņas vecmeitas».
Aktieru sastāvs: Olga Dreģe,Velta Straume, Raimon -
da Vazdika, Laila Kirmuška, Ginta Krievkalna,
Liene Šomase, Jūlija Ļaha, Dace Makovska, Maija
Romaško, Juris Jope. Biļešu iepriekšpārdošana Prei -
ļu KN un www.bilesuparadizekasēs. Biļešu cena:
EUR 7, 8, 9, 10

v 25. februārī plkst. 13.00 Aizkalnes TN pa sā -
kums «Sniega spēles»

v 25. februārī plkst. 18.00 Aizkalnes TN Ama-
tierteātra izrāde

v 25. februārī plkst. 12.00 Saunas TN atpūtas
sarīkojums senioriem «Krāšņa ledus ziedu balle». 
Ieeja – brīva.

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

Preiļu novada kultūras centra pasākumi februārī

Mācības lauksaimniekiem
LLKC Preiļu konsultāciju birojs rīko 3 dienu mācības  LAP

2014.–2020. gadam apakšpasākuma «Profesionālās izglītības un
prasmju apguves pasākumi» ietvaros.  

Mācību tēma – Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 8. feb -
ruārī un 9. februārī – teorētiskā daļa, 16. februārī – praktiskās ap -
mā cības zem nieku saimniecībā «Smilgas». Pēc mācībām tiks iz -
sniegts sertifikāts (apliecinājums) par piedalīšanos un kursa no klau -
sīšanos.  

Mācībām obligāta pieteikšanās līdz 6. februārim, 
zvanot uz tāl runi 26788681 Jolantai Augšpūlei vai rakstot 

uz e-pastu: jolanta.augspule@llkc.lv
Nenokavē! Piesakies! Vietu skaits ierobežots!
MācībasatbalstaZemkopībasministrijaun

Laukuatbalstadienests

Uzņēmēju un iedzīvotāju ikmēneša tikšanās
Preiļu novada uzņēmēji un iedzīvotāji tiek aicināti uz ikmē -

neša tikšanos otrdien, 7. februārī pulksten 15.00 Preiļu novada
domes zālē, Raiņa bulvārī 19.

Sarunas tēmas:
•Preiļunovadabudžets2017.gadam
• Swedbank digitālie risinājumi uzņēmējiem (AgritaDančenko,
uzņēmumanaudaspārvaldībasspeciāliste)

Domājot par darbu un atpūtas iespējām dabā
vasarā, februāris ir īstais laiks rīkoties un uzsākt
vakcināciju pret ērču encefalītu, lai pasargātu
sevi no saslim šanas ar šo infekcijas slimību. Pilns
vakcinācijas pamatkurss ietver 3 vakcīnas devas,
pēc tam jāvakcinējas atkārtoti ik pēc 3-5 gadiem.

Preiļu poliklīnikā vakcinācijas kabinetā ir iespēja
saņemt vakcīnu pret ērču ence falītu. Pieaugušajiem
viena vakcīna maksā 32,00 eiro, bērniem – 31,00
eiro. Bērniem no 12  līdz 24 mēnešu vecumam, ja ir
ģimenes ārsta izrakstīta recepte, 50% vakcīnas
summas tiek kompensēti.

Vakcinācijas kabinets Preiļu poliklīnikas 1. stāvā
strādā katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Dodoties uz vakcināciju, jābūt veselam, līdzi jāņem
potēšanas pase, personu apliecinošs dokuments un
veselības apdrošināšanas karte (ja apdrošināšanā
iekļauta vakcinācija). Iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.

SIA «Preiļu slimnīca» Vakcinācijas kabinets
sniedz valsts apmaksātu vakcinēšanos pret difteriju
un stingumkrampjiem. Kā maksas pakalpojums tiek
piedāvāta vakcīna pret vīrusa hepatītu «A», vīrusa
hepatītu «B», vīrusa hepatītu «A un B».

Vakcinācija pasargāšanai no saslimšanas ar ērču encefalītu

Papildus informācija mājas lapā www.preiluslimnica.lv vai reģistratūrā (tālr. 65307750).

Pateicas ilggadējiem izglītības
darbiniekiem

13. janvārī notika kārtējais Preiļu novada izglītības iestāžu
direktoru seminārs. Sākoties jaunajam gadam, darba kārtībā
bija iekļauti vairāki jautājumi, kas deva iespēju palūkoties uz
iepriekšējā gada rezultātiem. Seminārā piedalījās arī Aglonas
un Vārkavas novadu direktori, jo Preiļu novada Izglītības
pārvaldei izveidojusies laba sadarbība ar minēto kaimiņu
novadu izglītības speciālistiem. 

Semināra laikā Preiļu novada dome, Izglītības pārvalde un
Izglītības iestāžu direktoru metodiskā apvienība pateicās skolu di-
rektoriem un izglītības darbiniekiem, kuri pagājušajā gadā devušies
pensijā. Nesen izdoto Dairas Āboliņas grāmatu «Jāņa Streiča
maģiskais reālisms. 22 filmas» dāvanā saņēma Salas pamatskolas
bijusī direktore Valentīna Liniņa, ilggadējā Preiļu novada Izglītības
pārvaldes speciāliste skolu jautājumos Dzintra Šmukste un skolu
direktoru metodiskās apvienības vadītāja, Vārkavas vidusskolas
direktore Anita Vilcāne. Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs
Andrejs Zagorskis atzina, ka izglītības sistēmas attīstībā šo peda -
gogu ieguldījums ir vērā ņemams. 

Semināra informatīvajā daļā skolu direktori tikās ar VUGD pār-
stāvjiem, runāja par izmaiņām normatīvajos aktos un tika informēti
par prasībām evakuācijas normu ievērošanā izglītības iestādēs. 

Maija Paegle

Aicinām piedalīties Pensionāru biedrības biedru sapulcē
24. februārī plkst. 11.00 Preiļu novada Labklājības pārvaldes zālē, Aglonas ielā 1a, tiks sasaukta

kārtējā Preiļu novada Pensionāru biedrības biedru sapulce, lai izvērtētu 2016. gadā paveikto un
lemtu par biedrības turpmāko darbību. 

Lūdzam biedrības biedrus būt atsaucīgiem un aktīviem sapulces dalībniekiem! 
Pensionāru biedrības valde

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.


