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VÇSTISPreiļu 
Novada

No 6. marta līdz 12. martam
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnā-
zijas un Preiļu novada Kultūras
centra deju kopas «Gaida» dejo-
tāji kopā ar vadītāju Gaidu Iva-
novu, Preiļu Kultūras centra va-
dītāju Gunti Skrimbli piedalījās
ICCN (Inter–City Intangible Cul-
tural Cooperation Network) kon-
ferences ietvaros organizētajā Man -
deļu ziedēšanas festivālā Agridžen -
to, Sicīlijas reģionā.

Gaida Ivanova pastāstīja, ka brau-
ciena mērķis bija prezentēt UNES-
CO mantojuma sarakstā iekļautos
dziesmu un deju svētkus Latvijā,
parādot citām tautām latviešu tautas
dejas tradīcijas. Latvijas Pašvaldību
savienība šo uzdevumu bija uzti-
cējusi deju kopai «Gaida».

Festivālā piedalījās 11 valstu
delegācijas no Izraēlas, Palestīnas,
Čehijas, Irānas, Slovākijas, Dienvid -
korejas, Indijas, Itālijas un Jordāni -
jas. Festivāla norises laikā tika pre-
zentēti katras valsts nacionālie tēr -
 pi un valstu folkloras mantojums.
Īpa ši tika godināti pasākuma rīko -
tā ju – Agridžento pilsētas – kultū -
ras dārgumi: Korkondija un Valleu
templis. 

Festivāla programma bija ļoti
piesātināta. Dalībnieki sniedza trīs
koncertus Pirandello teātrī, katru
dienu vairāki koncerti norisinājās
pilsētas centrā un pie tempļiem,

notika trīs svētku gājieni pa Agri-
džento pilsētas ielām. 

Gaida Ivanova atzina, ka Man-
deļu ziedēšanas festivāls deju kopas
dalībniekiem paliks atmiņā ar itā -
liešu pozitīvo attieksmi pret latviešu
dejotājiem, ar Sicīlijas dabas krāš-
ņumu un lepnumu par savu zemi.
Dejotāji apmeklēja slaveno Turku
klinti, kas ir viens no populārākajiem
apskates objektiem Sicīlijā, prie-
cājāmies par mandeļu, citronu un
apelsīnu kokiem, par viesmīlīgajiem
itāliešiem. Dalībniekus vienaldzīgus
neatstāja transporta plūsma pilsētas
ielās, vietējo iedzīvotāju interese
par Latviju un vēlēšanās nofotog-
rāfēties ar latvie šu meitenēm.

Preiļu novada dome ir saņēmu -
si Latvijas Pašvaldību savienības

priekšsēža Andra Jaunsleiņa vēstuli
ar pateicību par veiksmīgo sadar-
bību, piedaloties ICCN organi zē -
 ta jā konferencē un festivāla norisē.
Atzinīgi novērtēts dalībnieku un
speciālistu profesionālais snie -
gums. Īpa ša pateicība izteikta Prei -
ļu no vada Kultūras centra vadītā -
jam Guntim Skrimblim un deju
ko pas «Gaida» vadītājai Gaidai
Ivanovai par veiksmīgo sadarbī bu
pasākuma sagata vošanas posmā un
tā norises laikā. 

Savukārt deju kopa «Gaida»
pateicas Latvijas Pašvaldību savie -
nībai par uzticēšanos un iespēju
pārstāvēt Latviju festivālā Sicīlijā. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste

Deju kopa «Gaida» 
pārstāv Latviju festivālā Sicīlijā

Jau gandrīz mēnesi darbojas
paplašinātās pansionāta «Preiļi»
telpas. Šobrīd sociālās aprūpes
iestādē varēs mitināties 48 cilvēki.
Puse no vietām – 24 – tiek nodro -
šinātas SIA «Preiļu slimnīca» vecā
korpusa telpās 1. stāvā, kur arī
iepriekš darbojās pansionāts, vēl
24 vietas atrodas paplašinātajās
telpās – SIA «Preiļu slimnīca» 
2. stāvā. Pansionāta iemītniekiem
tur iekārtotas vienvietīgas, div-
vietīgas un trīsvietīgas istabiņas. 

14. februārī pansionāta jauno
telpu svinīgajā atklāšanā piedalījās
Preiļu Romas Katoļu draudzes de-
kāns Jānis Stepiņš, Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Pliv -
da, Preiļu novada domes izpilddirek -
tors Vladimirs Ivanovs, sociālo, izglī -
tības un kultūras jautājumu komite -
jas priekšsēdētāja Ineta Liepniece,
SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekš-
sēdētāja Iveta Stare, Preiļu novada
Labklājības pārvaldes direktors Lau -
ris Pastars, pakalpojuma centra «Lī -
či» vadītāja Inta Pelše, slimnīcas,
Lab klājības pārvaldes un pansionāta
«Preiļi» darbinieki. Preiļu Romas
Katoļu draudzes dekāns J. Stepiņš
deva svētību pansionātam ar novēlē -
jumu darbiniekiem būt garā stipriem
un nezaudēt labestīgumu, sapratni
un vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem.

Pansionātā tiek uzņemtas per-
sonas, kurām ir nepieciešami sociā -
lās aprūpes pakalpojumi ilgstošas
sociālās aprūpes vai sociālās reha-
bilitācijas institūcijā, un, kā atzina
pansionāta «Preiļi» vadītāja Inga
Vilcāne, pieprasījums pēc šāda vei -
da pakalpojumiem arvien palielinās.
Līdz pansionāta paplašināšanai uz

pakalpojumu bija izveidojusies
krietna rinda, bet neatliekamos ga-
dījumos Preiļu novada iedzīvotājus
nācās ievietot kaimiņu pašvaldību
pansionātos. Tādā veidā vietējie
iedzīvotāji tika attālināti no radiem,
draugiem, kas radīja emocionālu
diskomfortu vecajos cilvēkos. 

Preiļu novada Labklājības pār-
valdes vadītājs Lauris Pastars pa-
stāstīja, ka pansionāta paplašināša -
nai izmantoti 14 000 eiro. Līdzekļi
tika ieguldīti dušas remontam, ēdi-
nāšanas sadales punkta izveidoša -
nai, elektroinstalācijas nomaiņai un
vairākiem sīkiem darbiem, kas bi ja
nepieciešami, lai paplašinātais pan-
sionāts spētu pilnvērtīgi funk cio -
nēt. Pašvaldības iedalītais finan -
sējums bija nepieciešams arī tualešu
un istabiņu pielāgošanai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, kuri pārvie -
tojas ratiņkrēslos. Tuvākajā laikā
vēl ieplānots arī is tabiņu kosmē-
tiskais remonts.   

Šobrīd paplašinātās pansionāta
telpas jau tiek apdzīvotas, uzņemti
12 jauni iemītnieki no Preiļu no va -
da, uz pansionātu pārvietoti Preiļu
novada iedzīvotāji, kuri bija ievietoti
Dagdas pašvaldības pansionātā. Pa -
visam drīz iemītnieku skaitu pa-
pildinās arī Preiļu iedzīvotāji, kuri
vietu trūkuma dēļ tika ievietoti Rie -
biņu novada Gailīšu pansionātā. 

Par pansionāta «Preiļi» papla-
šināšanu domes deputāti vienbalsī -
gi pieņēma lēmumu 2016. gada 
24. no vembra Preiļu novada domes
sēdē, iznomājot papildu telpas SIA
«Prei ļu slimnīca» ēkas 2. stāvā.
Iepriekš pansionāts nodrošināja 10
darbavie tas, sakarā ar paplašināša -
nu izvei do tas vēl 7 jaunas darba
vietas. Paš val  dība pansionāta uz-
turēšanai 2017. gadā paredzējusi
296 000 eiro. Šo brīd pansionāta
«Preiļi» pa kal po jumus izmanto arī
kaimiņu novadu pašvaldības. 

Maija Paegle

Paplašināts pansionāts «Preiļi» 

19. martā Rīgas Svētā Pētera baznīcā tika atklāta trešā izstāde
«Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā». Šogad balvai
125 mākslinieki bija iesnieguši 242 darbus, no tiem žūrija izstādei
izraudzījusi 98 autoru 127 darbus, kas apskatāmi izstādē līdz 4. jū -
nijam. 

Kā atzina pagājušā gada laureāte Silva Linarte, šī ir viena no demo -
krātiskākajām izstādēm, jo tajā vecākajam māksliniekam, kas pie dalās,
ir 89 gadi, jaunākajam – 20, ir apskatāmi gan augstskolu profesoru, gan
1. kursa studentu darbi, un pārstāvētas ir 6 tautības. 

«Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā» galvenajai
balvai tika nominēti septiņi mākslinieki. 2017. gada laureāts kļūs zi -
nāms 16. septembrī Preiļos, kad notiks Preiļu novada domes finansētās
galvenās balvas pasniegšana. Rīgas domes simpātiju balvu šogad
saņēma mākslinieks Jānis Anmanis, savukārt Preiļu novada domes sim -
pātiju balvu – Pēteris Postažs. 

Visi nominanti saņēma uzaicinājumu piedalīties trešajā Jāzepa Pī -
gožņa vārdā nosauktajā mākslas plenērā Preiļos, kas šogad jau tra -
dicionāli notiks pirms izstādes atklāšanas no 11. līdz 16. septembrim un
kura laikā norisināsies arī meistarklases bērniem.

Konkursu jau trešo gadu rīko Preiļu novada dome, Rīgas dome,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs un Rīgas pašvaldības kul -
tūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvalde ar Pīgožņu
dzimtas atbalstu.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Atklāta izstāde «Jāzepa Pīgožņa
balva Latvijas ainavu glezniecībā»

Projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam
Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu MAZO UN

VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK)  UN SAIMNIECISKĀS
DARBĪBAS VEICĒJU (SDV)  PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI.
Projektu iesniegšana no 2. maija līdz 1. jūnijam.

Projekta konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa, projekta
atskaites veidlapa mājas lapā www.preili.lv būs pieejamas no 1. aprīļa. 

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

Akcija «Atrodi savu darba devēju
Preiļu novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģen -

tūras (NVA) Preiļu filiāli un Preiļu novada uzņēmējdarbības
centru rīko akciju «Atrodi savu darba devēju». Akcija nori -
sināsies 20. aprīlī plkst. 10.00 – 13.00 Preiļu novada domes zālē,
Raiņa bulvāris 19, Preiļi.

Lai veicinātu bezdarbnieku un darba meklētāju darbā iekārtoša -
nos, jau otro gadu Preiļos tiek rīkota akcija, kurā satiekas darba de -
vēji un dar ba ņēmēji. Pagājušā gada akcijā «Esi nodarbināts laukos»
piedalījās 12 darba devēji, kas piedāvāja 26 vakances gan pilsētās,
gan lauku teritorijā. 

Akcijas ietvaros darba devēji no Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārka -
vas, Riebiņu novadiem tiek aicināti pieteikt vakances, savukārt darba
meklētājiem būs iespēja iepazīties ar brīvajām darba vietām, klātienē
tikties ar potenciālajiem darba devējiem un piedalīties darba devēju
intervijās. Ikviens interesents varēs iegūt informāciju par profesionālās
pilnveides iespējām. Akcijas laikā būs pieejams karjeras konsultants,
kas darba meklētājiem sniegs ieteikumus CV un pieteikuma vēstules
sagatavošanā, kā arī konsultēs  profesionālās piemērotības jautājumos.

Dalība akcijā «Atrodi savu darba devēju» gan darba devējiem, gan
darba meklētājiem ir bez maksas. Pieteikt vakances akcijai «Atrodi
savu darba devēju» var sazinoties ar NVA Preiļu filiāles darbiniekiem:
Vitu Znotiņu, tālr. 65314023, mob. tālr.  25685343, Antru Šolku,
tālr. 65314042, mob. tālr. 28234153, Preiļu novada uzņēmējdarbības
centra konsultanti Inetu Liepnieci, tālr. 26636243, vai nosūtot
rakstisku pieteikumu uz e-pastu Preiļi@nva.gov.lv. 
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Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu novadu
nevalstiskajām organizācijām, iniciatīvu grupām,
sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi
«Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un
piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorgani-
zējošus procesus un sadarbību».

Ideja var tikt īstenota VLPF darbības teritorijā –
Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.

Ideju veidi:
• lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un

jauniešiem, 
• sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un

aktīvās atpūtas vietu veidošana, 
• sporta aktivitātes un pasākumi,
• izglītojoši un informatīvi pasākumi.
Pieejamais finansējums: vienai idejai maksimālā

summa – līdz 100 eiro, kopējais konkursa budžets
sastāda 1250 eiro.

Ideju konkursa kalendārs:
• konkurss izsludināts 2017. gada 7. martā,
• projekta Idejas iesniegšana: līdz 7. aprīlim plkst.

23.59, sūtot uz e-pastu: viduslatgales.jil@gmail.com
• tikšanās ar Ideju autoriem projektu īstenošanas

vietās – līdz 26. aprīlim, 
• rezultātu paziņošana – 26. aprīlis, 
• projektu īstenošanas laiks: 1. maijs – 1. au-

gusts,
• atskaišu iesniegšana – līdz 2017. gada 15. au-

gustam.

Papildu jautājumus par konkursa norisi rakstīt uz
e-pastu: viduslatgales.jil@gmail.com ar norādi «Jau-
tājums par JIL MINI ideju konkursu 2017», meklēt
http://www.vlpf.lv/mini-ideju-konkurss/mini-ideju-konkurss-
krasainas-bumbas-dod-iespeju-jauniesiem-2017 vai zvanīt,
tālruņi: 27130411 (Inese), 24919686 (Sarmīte).

27. februārī Preiļu novada domē notika Vispa-
saules Nevalstisko organizāciju (NVO) dienai vel -
tīts pasākums, kurā tika sumināti Preiļu novada
NVO pārstāvji, pārrunāta NVO darbības loma
no vada iedzīvotāju dzīvē, kā arī aktīvā veidā iz -
spēlēts sadarbības tīklojums starp nevalstiskajām
organizācijām un pašvaldību. Latvijas Pilsonis -
kās alianses pārstāve Evija Caune klātesošajiem
at klā ja, ka Vispasaules NVO dienas atzīmēšanas
ini ciatori bijuši tieši Latvijas pārstāvji! 

Pasākumā Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda pasniedza pateicības par ieguldījumu
pilsoniskās sabiedrības attīstībā un stiprināšanā Preiļu
novadā. Tās saņēma biedrības «Sabiedriskais centrs
«Līči», «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»», «Nī-
dermuižas draudze», «Preiļu rajona partnerība»,
«Preiļu Sieviešu klubs», «Sabiedriskais centrs «NIAN-
SE», «Sabiedriskais centrs «Aizkalne», «Skalbīši»,
«Preiļi izglītotai Latvijai», «Likteņa ceļš», «Raduga»,
«Preiļu Alternatīvās kultūras atbalsta centrs» jeb
PAKAC, «Mūsmājas», «Preiļu novada pensionāru
biedrība», «Preiļu novada invalīdu biedrība», nodibi-
nājums «Viduslatgales pārnovadu fonds», biedrības
«Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» valdes priekš-
sēdētājs Artis Utināns un direktore Ineta Liepniece,
kā arī Iveta Stare un Anna Briška. Šo brīd Preiļu

novadā darbojas 87 nevalstiskās organizācijas, no
kurām senākās ir biedrība «Preiļu Sieviešu klubs»,
«Preiļu novada pensionāru biedrība», ««Preiļu novada
invalīdu biedrība»  un biedrība «Mūsmājas».

Daļu Preiļu novada organizāciju apvieno biedrība
«Preiļu nevalstisko organizāciju centrs», kas šogad
svinēs savas pastāvēšanas divdesmitgadi. Kā norāda
«Preiļu NVO centrs» direktore Ineta Liepniece,
katras teritorijas attīstība lielā mērā atkarīga no tā,
cik pilsoniski aktīva ir sabiedrība, un Preiļu novadā
pilsoniskā aktivitāte lēnām, bet stabili aug. Iespēja
līdzdarboties sabiedriskajos procesos ir ikvienam sa-
biedrības pārstāvim, tomēr lielākas iespējas ietekmēt
lēmumu sagatavošanas procesu ir tiem, kuri ir apvie-
nojušies kādā nevalstiskajā organizācijā.

Ineta Liepniece, stāstot par ieguvumiem no ie-
saistīšanās nevalstiskajās organizācijās, norāda: «Tas
dod iespēju līdzdarboties dažādos projektos, iegūt
jaunu pieredzi – gan sociālu, gan  profesionālu, iegūt
jaunas zināšanas, parādīt savus talantus un prasmes,
iegūt jaunus sociālos kontaktus, redzēt pasauli un sa-
biedrību, īstenot savas idejas. Ne viens vien brīvprātīgā
darba veicējs ir atzinis, ka tieši brīvprātīgā darbs tam
ir devis prasmes un zināšanas, pieredzi un kontaktus,
kas palīdzējuši turpmākajā dzīvē un karjerā.»

Ilona Vilcāne

Vispasaules NVO dienā Preiļos 
suminātas nevalstiskās organizācijas

Informatīvais seminārs lauksaimniekiem
4. aprīlī plkst. 10.00 Preiļu novada zālē, Raiņa bulvāris 19,  no -

tiks informatīvais seminārs lauksaimniekiem.
Programma tiks publicēta Preiļu novada domes mājas lapā

www.preili.lv . Vairāk informācijas, zvanot uz tālruni 29426188 – Elza
Spodra Elste, Preiļu novada lauku attīstības konsultante. Noslēdzies konkurss «Latvijas labākais tirgotājs

2016». Preiļu novada pašvaldība konkursam bija
izvirzījusi 3 novada uzņēmumus: SIA «Sātys», IK
«Multiflora» un  SIA «Preiļu Ainava».

Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante Ineta
Liepniece pastāstīja, ka 16. februārī noslēguma pa -
sākumā Rīgā tika paziņoti konkursa rezultāti, un visi
trīs Preiļu novada uzņēmumi saņēma nomināciju «Uz -
varētājs». 

Konkursa finālam tika izvirzīti 57 uzņēmumi, no
ku riem 13 bija tirdzniecības uzņēmumi, 24 ēdināšanas
uzņēmumi, 15 aptiekas, 3 viesu mājas un viesnīcas, 
2 degvielas uzpildes stacijas. Maksimālais punktu
skaits, ko bija iespējams saņemt konkursā – 100
punkti. Gal ve nā balva saskaņā ar nolikumu paredzēta
uzņēmumiem, kuri kopvērtējumā saņem 98 – 100
punktus, nominācija «Uzvarētājs» pienākas dalībnie -
kiem, kuri iegūst 92 – 97 punktus, 81 – 91 punktu sa-
ņēmēji kļūst par kon kur sa laureātiem, 65 – 80 punktu
kopskaits norāda uz to, ka konkursants saņem dalīb -
nieka nomināciju. 

Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas
Pašvaldību savienību konkursu «Latvijas Labākais

tirgotājs» rīko ik gadu. Konkursa mērķis ir panākt
pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaug-
stināšanu, tirgotāju profesionalitātes pieaugumu, kā
arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un
pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus.

Maija Paegle

Konkursā «Latvijas labākais tirgotājs» 
nominācijas iegūst novada uzņēmumi

24. februārī Preiļu novada Labklājības pārvaldes
zālē norisinājās ikgadējā Preiļu novada Pensionāru
biedrības atskaites sapulce, ko vadīja Pensionāru
biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko.

Lielais apmeklētāju – interesentu skaits ieklausījās
viesu teiktajās uzrunās. Sapulcē piedalījās Latvijas
Republikas 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda,
SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja Iveta
Stare, SIA «Preiļu slimnīca» galvenā ārste Viktorija
Šmukste, Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktors Lauris Pastars. Īpašs paldies par ieguldīto
darbu un aktivitāti tika teikts pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētājai Irēnai Timošenko, biedrības

priekšsēdētājas vietniecei Marijai Briškai, valdes
loceklei Janīnai Eidukai. Sapulces apmeklētāji izrādīja
lielu interesi un izmantoja iespēju dzirdēt atbildes uz
dažādiem sev aktuāliem jautājumiem, jo ikviens
sapulces viesis izklāstīja jaunāko informāciju, kas
skar Preiļu novada iedzīvotājus – par aktuālāko pa-
švaldībā, medicīnas un sociālajā jomā. 

Atskaiti par paveikto klātesošajiem sniedza Irēna
Timošenko, par darbu lauku teritorijās stāstīja pagastu
seniori, bet ar Pensionāru biedrības darba revīzijas ak -
tu klātesošos iepazīstināja revidente Anna Brūvere.

Jāteic, ka seniori ir ļoti aktīva, radoša un čakla sa-
biedrības daļa, par ko norāda izdarītais gada griezumā. 

Liene Gžibovska, Dienas centra vadītāja

No kreisās: Henriks Danusēvičs, Latvijas tirgotāju aso -
ciācijas prezidents, un Valentīna Mūrniece, SIA «Preiļu
ainava»

Piektdien, 10. martā, Preiļu novada Labklājības pārvaldes zālē
norisinājās informatīva sanāksme – seminārs  profesionāļiem – so-
ciālajiem un bāriņtiesas darbiniekiem. Semināra tēma «Pašpalīdzības
grupas atkarīgajiem no alkohola», ko klausījās Preiļu novada Lab-
klājības pārvaldes speciālisti, Preiļu novada bāriņtiesas darbinieki
un Vārkavas novada sociālie darbinieki. 

Tikšanās reizē piedalījās vairāki Latvijas Anonīmo alkoholiķu (AA)
sadraudzības dalībnieki, kuri dalījās pieredzē par savu strupceļu dzīvē
alkohola dēļ un stāstīja par dzīvi pēc atveseļošanās. Klātesošie tika ie-
pazīstināti ar Anonīmo alkoholiķu sadraudzības principiem, semināra
dalībnieki noskatījās 15 minūšu filmu par AA sadraudzības darbību un
saņēma informatīvos materiālus, lai saprastu AA kustības mērķus un
izprastu alkoholisma problēmu.  

Semināra noslēgumā profesionāļiem bija iespēja saņemt atbildes un
sīkāku informāciju par AA sadraudzības aktivitātēm un pasākumiem.
Raisījās diskusija par sociālo darbinieku lomu palīdzības sniegšanā no
alkohola atkarīgajiem cilvēkiem. AA aicināja sociālos darbiniekus,
kuri, pildot darba pienākumus, nonāk saskarē ar alkoholiķiem, ieteikt
tiem apmeklēt Anonīmo alkoholiķu sapulces. Šādas sapulces un tikša -
nās reizes ir daudz efektīvākas par teorētiski apgūtām zināšanām. 

Kā pavēstīja Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris
Pastars, pārvaldes darbinieki apsver domu un iespējas sākt sadarbību ar
AA sadraudzības pārstāvjiem un organizēt AA sapulces arī Preiļos. 

Pāris gadu laikā AA kustības dalībnieki jau pabijuši vairāk nekā 20
Latvijas novados un pilsētās. Vairākās pilsētās Latvijā jau ir sākušas vai
pēc ilgāka pārtraukuma atsākušas darbību anonīmo alkoholiķu grupas,
darbojas arī alkoholiķu draugu un tuvinieku kustība, kurā apvienojušies
vīrieši un sievietes, kuri uzskata, ka viņu dzīvi ir iespaidojis tuva cil -
vēka alkoholisms.

Alkoholisms ir slimība, kuru var apturēt, taču pilnībā to izārstēt nav
iespējams. Taču Anonīmo alkoholiķu sapulces ir gadiem pārbaudīts,
efektīvs veids, kā ar šo apsēstību cīnīties. Latvijā, tāpat kā citur pasaulē,
Anonīmo alkoholiķu sadraudzība guvusi unikālus panākumus, palīdzot
daudziem izglābties no dzeršanas. Mūsu valstī patlaban jau ir ap 70
aktīvi darbojošos anonīmo alkoholiķu grupu, kur dalībnieki tiekas, lai
dalītos pieredzē, spēkā un cerībās par savu atveseļošanās procesu. 

Maija Paegle

Sociālie darbinieki izglītojas
par palīdzības sniegšanu 
atkarīgajiem no alkohola

Preiļu 2. vidusskola aicina nākamos pirmklasniekus
30. martā plkst. 10.00 aicinām nākamos pirmklasniekus un

viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar skolas kolektīvu.

Preiļu parka kapelā iespēja baudīt dziedājumu
Šī gada starptautiskajā tūrisma izstādē «Balttour 2017» Preiļu un

Riebiņu novada TIC apmeklētājus iepazīstināja ar šīs tūrisma sezonas
jaunumu – dziedājumu Preiļu parka kapelā, ko izpilda TIC gide Irēna
Kjarkuža. Iepriekš piesakoties, var dzirdēt Irēnas Kjarkužas 30 mi nū -
šu dziedājumu. Repertuārā iekļautas gan garīgās, gan laicīgās dzies -
mas. Pieteikšanās dziedājumam kapelā vai pilsētas apskates ekskursijai
pa tel. 29116431, 65322041, e-pasts: tic@preili.lv .

Preiļu parka kapela šogad svinēs 200 gadu jubileju, tā ir pilnībā re-
konstruēta, ar fantastisku akustiku. 

Iveta Šņepste, Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Pavasara tirgus – stādu diena Preiļos
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā 

ar Preiļu novada Kultūras centru un Preiļu novada domi 
29. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 laukumā Raiņa 

bulvārī 19, Preiļos, organizē pavasara tirgu – stādu dienu.
Aicinām piedalīties amatniekus, mājražotājus un lauksaimniekus. 

Sīkāka informācija par tālruni 26636243. 

Pensionāru biedrība atskatās uz paveikto 

Mini Ideju konkurss «Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017»
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Preiļu novada VÇSTIS

25. februārī Siguldā notika `Siguldas Robotu
kauss 2017`, kurā piedalījās arī Preiļu robotikas
kluba dalībnieki. No Preiļiem sacensībās piedalījās
16 dalībnieki dažādās disciplīnās ar 24 robotiem:
MiniSumo, līnijsekošanas, folkrace, Lego Sumo un
elektronikas darbu izstādē.

Šogad sacensībās tika gūti ļoti labi panākumi un
mūsu komanda kopvērtējumā izcīnīja `Siguldas ro bo -
tu kausu 2017`. Komandas sastāvā bija Aldis Buks,
Armands Upenieks, Linards Šmeiksts, Matīss Dambītis,
Matīss Buks, Ilja Isajevs, Eduards Lipiniks, Lauris Ma-
tisāns, Iļja Martinovs, Toms Vilcāns, Jānis Ziemelis,
Reinis Ķiberis, Valdis Mihailovs, Solvita Ragauša,
Santa Vojevodska, Agris Vojevodskis, Guntis Bogotais
un Egīls Sirmais.

Matīss Buks (10.V klase) izcīnīja 1. vietu un 3. vietu
folkrace, 3. vietu MiniSumo sacensībās, Matīss Dam -

bītis (12.D klase) – 2. vietu līnijsekošanas disciplīnā
skolēnu un 2. vietu studentu/amatieru grupās, Tomam
Vilcānam (10.D klase) – 2. vieta folkrace disciplīnā,
Iļja Martinovs 2. vietā MiniSumo sacensībās, Linards
Šmeiksts (RTU, 3. kursa students) ieguva 1. vietu lī-
nijsekošanas disciplīnā studentu/ amatieru grupā un
piedalījās elektronikas darbu izstādē. 

Sacensības Siguldā ir vienas no lielākajām Lat vi -
jas robotikas sacensībām, kas notiek Latvijā, un tās
no tiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.
Šogad sacensībās bija reģistrēti 208 roboti. 

Preiļu robotikas kluba nodarbī bas notiek Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās. Paldies gim -
nāzijas absolventiem, tagad RTU studentiem Arman -
dam Upeniekam un Linar dam Šmeikstam, par iegul -
dīto dar bu skolēnu konsultēšanā! 

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

Preiļu robotikas kluba komanda izcīna «Siguldas robotu kausu 2017»

Piešķirts finansējums sportistiem
23. februāra Preiļu novada domes sēdē, izskatot Preiļu novada Bēr -

nu un jauniešu sporta skolas (BJSS) padomes 2017. gada 9. februāra sēdes
protokolu par finansiālu atbalstu augsta līmeņa sportistiem, saskaņā ar
pašvaldības nolikumu par sporta atbalsta programmas finansējuma pie-
šķiršanu Preiļu novada iedzīvotājiem, deputāti nolēma piešķirt finansiālu
atbalstu 11 Preiļu novada sportistiem. 

Kā iesniegumā norādījusi Preiļu novada BJSS, atbalsta programmai
tika iedalīti 8000 eiro. Pieteikumi uz atbalsta saņemšanu tika izvērtēti
pēc 3 kritērijiem – olimpiskie sporta veidi, sacensību rezultāti, Preiļu no -
vada vārda nešana pasaulē. Olimpiskajos sporta veidos atbalsts piešķirts:
Anitai Kažemākai ar mērķi sagatavoties Pasaules čempionātam mara -
tonā, Dairim Rinčam – gatavoties Eiropas čempionātam tāllēkšanā, Ro-
naldam Vucānam, lai sasniegtu augstus rezultātus kārtslēkšanā, Rū -
dolfam Vucānam, kurš var pretendēt uz Eiropas čempionātu U–20
kārtslēkšanā, kā arī Normundam Ivzānam dalībai Pasaules veterānu
čempionātā soļošanā. Neolimpiskajos sporta veidos: Artim Plivdam,
lai sagatavotos spēkavīru sezonai, Tomam Vucānam un Lūkasam Vu-
cānam, lai veiksmīgi sagatavotos Latvijas čempionātam un Starptautiskām
sacensībām ūdensslēpošanā. Tāpat finansējums piešķirts trim jauniešiem
līdz 18 gadiem – Raineram Trubačam, lai veiksmīgi sagatavotos atla ses
sacensībām uz ISF Pasaules skolēnu čempionātu krosā, Diānai Afanas -
jevai, lai sagatavotos Eiropas jaunatnes čempionātam galda tenisā, kā arī
Raivo Liniņam, lai sagatavotos Eiropas čempionātam U–16 soļošanā. 

Piešķir līdzfinansējumu 
Nolemts piešķirt līdzfinansējumu 300,00 eiro apmērā Moskvinas

vecticībnieku draudzei projekta «Tehniskā projekta izstrāde stāvlaukuma
izbūvei pie Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nama» atbalsta gadījumā
(projekta kopējā summa 7038,39 eiro).  

Iesniegs projektu Zivju fonda pasākumā
Deputāti nolēma sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu «Zivju

resursu pavairošana Preiļu novada Pelēču ezerā». Projekta kopsumma
nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru – 6 000 eiro. Projektam pare -
dzēts simtprocentīgs Zivju fonda finansējums. 

Pagarinās līgumu 
Deputāti nolēma noslēgt vienošanos par objekta «Veselības uzlabo -

šanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūves, Liepājas ielā 46, Prei -
ļos» projektēšanas darbu pagarināšanu par 2,5 mēnešiem, kas saistīts ar
virkni neparedzētu faktoru un papildu projektēšanas darbiem, kā arī
pagarināt starp Preiļu novada domi un SIA «REM PRO» noslēgtajā
2016. gada 3. maija līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildes ter -
miņu līdz 2017. gada 18. aprīlim. 

Ilona Vilcāne

DOMES SĒDES LĒMUMI

Preiļu un Riebiņu novada TIC pieejama informācija
par tūrisma piedāvājumiem visā Latvijā

Gatavojoties nākamajai tūrisma sezonai, Preiļu un Riebiņu novada
TIC ir atjaunojis tūrisma informatīvo izdevumu klāstu. Kā katru gadu,
arī šogad starptautiskās tūrisma izstādes «Balttour» laikā visas Latvijas
tūrisma informācijas centri apmainījās ar jaunākajiem tūrisma mate -
riāliem, konsultēja un ieteica savus interesantākos objektus, paziņoja
par sezonas jaunajiem piedāvājumiem. Plašā klāstā TIC ir pieejami
gandrīz visu Latvijas novadu aktuālākie tūrisma informatīvie izdevu -
mi – tūrisma ceļveži, kartes, pasākumu plāni, tematiskie maršruti un
citi izdevumi. Tāpat esam atveduši arī tuvāko kaimiņvalstu inte re -
santākos piedāvājumus un kartes. Labprāt ieteiksim, pakonsultēsim,
palīdzēsim izplānot Jūsu skaistākos ceļojumus!

Ja pie Jums atbrauc viesi vai paši vēlaties iepazīstināt ar novadu, TIC
var iegūt Preiļu un Riebiņu novada tūrisma ceļvežus. Tūrisma ma te riā li
ir pieejami bez maksas Preiļu un Riebiņu novada TIC, Kārsavas ielā 4,
Preiļos. 

Iveta Šņepste, Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Konkursā «Skani, tēvu zeme»
Dagnim Stikānam – 1. vieta, Sol -
vitai Ragaušai – 2. vieta, Santa Va -
jevodska un Viktorija Jakovļeva
ieguva 3. vietu. Konkursā «Dāvana
Latvijai» Dagnis Stikāns saņē -
ma Diplomu par uzvaru! Solvita
Ragauša guva uzvaru un naudas
balvu konkursā «Esmu PRET ko-

rupciju». Liela nozīme audzēkņu
sasaniegumos ir pedagoga Kazi -
mira Anspoka atbalstam un profe-
sionalitātei.

Jau otro gadu februārī piedalī-
jāmies netradicionālās modes skatē
– konkursā, ko rīko Špoģu Mūzikas
un mākslas skola. Šī gada tēma –
«Rakstu rakstus izrakstījām», kas

bija veltījums Latvijas jubilejai.
Mums izdevās savu augsto 2. vie -
tu noturēt arī šogad! Paldies sko-
lotājai Veronikai Smanei un mei-
tenēm Ilgai Kivleniecei, Alīdai
Anspokai  un Vladai Aleksejevai
par brīvajā laikā ieguldīto darbu,
izdomu un materiāliem. Konkursu
var uzskatīt par starptautisku, jo
tajā piedalās ne tikai Latgales pro-
fesionālās ievirzes mākslas skolu
audzēkņi, bet arī mākslas skolas
komanda no Baltkrievijas. Kon -
kurss ir lieliski organizēts, tā lī -
menis ar katru gadu pieaug, kon-
kurence ir arvien lielāka.

Latvijas izglītības iestāžu pro-
fesionālās ievirzes mākslas un di-
zaina izglītības programmu au-
dzēkņu Valsts konkursa 2. kārtā
Rīgā  piedalījās 633 dalībnieki, no
kuriem apbalvoja tikai 23 labākos.
Preiļu Mākslas nodaļas audzēkņu
Ances Paulas Onužānes, Sindijas
Ķīles, Martas Finogejevas, Rū tas
Loginas, Solvitas Ragaušas un
Gabrielas Saulišas sniegums bija
izcils! Visas meitenes ir uzaicinātas
uz 3. kārtu, Rūta un Gabriela iz-
virzītas apbalvošanai. Meitenes ie-
guva vērtējuma lielāko iespējamo
punktu skaitu. Paldies audzēknēm
un skolotājai Anitai Punculei par
pacietīgo ārpusstundu darbu. Šādi
rezultāti ir sasniedzami tikai ar
profesionālu, sistemātisku un ne-
atlaidīgu pedagogu kolektīva sa-
darbību ar audzēkņiem. Pateicos
vecākiem par sapratni un atbalstu!

Marianna Abricka,
Preiļu Mūzikas un mākslas

skolas direktora vietniece

Mākslas nodaļas audzēkņi
gūst izcilus sasniegumus 

Šis mācību gads Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas
nodaļā ir izciliem sasniegumiem bagāts. Jau vasarā saņēmām ziņu,
ka mūsu skolas audzēknis Dagnis Stikāns ir saņēmis galveno balvu
un medaļu starptautiskajā konkursā «Lidice 2016» Čehijā.  Šī lielā
uzvara iedvesmoja audzēkņus aktīvi iesaistīties dažādos starptautiskos
un Latvijā organizētos konkursos. Arī šī gada konkursa «Lidice
2017» Latvijas atlases  kārtā mūsu audzēkņi Viktorija Jakovļeva
un Dagnis Stikāns ir laureātu godā, un viņu darbi tiks vērtēti
Čehijā. Ļoti ceram, ka sasniegumi neizpaliks.

Fizioterapeiti, masieri, fizikā -
lās terapijas speciālisti ir tie, pie
kuriem vērsties gan lai veicinātu
atveseļošanās procesu, gan lai veik -
tu profilaktiskus pasākumus sa -
vas veselības nostiprināšanai.

Kā liecina prakse, biežākie ie-
mesli, kad tiek nozīmēta fiziotera-
peita konsultācija, ir muguras sā -
pes, locītavu pataloģijas un saslim -
šanas, traumas, lūzumi, elpošanas
sistēmas saslimšanas, sirds asinsva -
du sistēmas saslimšanas, zīdaiņa
motorās attīstības traucējumi, grūt-
niecība un pēcdzemdību periods.
Savukārt fizioterapeitu prakse dar -
bā ar bērniem un jauniešiem norā -
da uz tendenci, ka stājas asimetrija
ir kļuvusi jau par normu, nevis par
pataloģiju, kā tas ir būtībā. Pēc ie-
spējas agrākā vecumā uzsākts, pro -
fesionāli pamatots un sistemātisks
darbs pie stājas traucējumiem ir
iespēja mazināt un pat novērst
stājas asimetriju. Fizioterapeits iz-
vērtē pacienta veselības stāvokli
un izstrādā individuālu vingroša -
nas kompleksu.

SIA «Preiļu slimnīca» speciālis ti
nodrošina arī masāžas bērniem un
pieaugušajiem. Poliklīnikā strādā

divas sertificētas masieres. Savu -
kārt Fizikālās terapijas kabinets
Preiļos ir aprīkots ar ierīcēm dažā-
diem terapijas veidiem, kas veicina
vielmaiņu, uzlabo asinsriti, mazina
sāpes, tūsku, novērš iekaisumu, ka -
vē grumbu veidošanos, matu iz-
krišanu u.c. 

Preiļu poliklīnikā fizioterapei -
tu pakalpojumi tiek nodrošināti
darbdienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 18.00, masāžas – no plkst.
8.00 līdz plkst. 18.00, fizikālās te-
rapijas kabineta darba laiks no
plkst. 7.30 līdz plkst. 19.00, piekt-
dienās līdz plkst. 17.00. Fizikālās
terapijas ārste Viktorija Šmukste
pieņem katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz plkst. 10.00, ceturtdie nās
no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00. 

SIA «Preiļu slimnīca» medicī-
nisko rehabilitāciju nodrošina ne
tikai ambulatori poliklīnikā, bet arī
dienas stacionārā, stacionārā vai
mājās. To nosaka fizikālās un re-
habilitācijas medicīnas ārsts, izvēr -
tējot pacienta veselības stāvokli,
viņu izmeklējot vai izvērtējot me-
dicīnisko dokumentāciju.

Lai pieteiktos uz rehabilitācijas
procedūrām un pie Fizikālās terapi -

jas ārsta, ir nepieciešams ģimenes
ārs ta nosūtījums. Iepriekšēja pie-
teikšanās uz procedūrām un pie
ārsta ir reģistratūrā (poliklīnikas 
1. stāvā) vai zvanot uz tālruņiem
65307750, 65307757.

Rehabilitācijas procedūras un
ārsta apmeklējums pieaugušajiem
ir maksas pakalpojums saskaņā ar
SIA «Preiļu slimnīca» cenrādi, kas
elektroniski pieejams mājas lapā
http://preiluslimnica.lv/maksas_
pakalpojumi un drukātā formātā –
pie reģistratūras informācijas sten -
da. Bērniem līdz 18 gadu vecumam,
ja ir ārsta nosūtījums, visus rehabi -
litācijas pakalpojumus apmaksā Na -
cionālais veselības dienests. Savu -
kārt fizioterapeita nodarbības Prei -
ļu novada skolēniem notiek ar
Preiļu novada domes atbalstu.

SIA «Preiļu slimnīca» ir līgum -
iestāde vairākām apdrošināša nas
kompānijām, kuru polisēs (atka rī -
bā no veida) var tikt iekļautas arī
rehabilitācijas procedūras, kuras
tiek kompensētas saskaņā ar ap -
dro šināšanas līgumu.

Anna Briška, 
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko

attiecību speciāliste

Rehabilitācijas procedūras Preiļos

8. un 11. aprīlī atvērto durvju dienas 
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija aicina:
• 6. klašu skolēnus un viņu vecākus uz atvērto durvju dienu

2017. gada 8. aprīlī plkst. 11.00.
• 9. klašu skolēnus un viņu vecākus uz atvērto durvju dienu

2017. gada 11. aprīlī plkst. 10.00.
Būsiet laipni gaidīti Kooperatīvā ielā 6, Preiļos, 

tālr. uzziņām 65321663, 27837790.
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APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes

2016. gada 29. decembra sēdes lēmumu, protokols Nr.18., 19.§.
Precizēti ar Preiļu novada domes

2017. gada 23. februāra sēdes lēmumu, protokols Nr.3., 22.§.    

PREIĻU NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.2016/15

«Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kartību»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība izsniedz licences interešu

un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pa -
garināts licenču derīguma termiņš un kādā tās tiek anulētas.

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1. pielikumā) un pieaugu -
šo neformālās izglītības programmu īstenošanai (paraugs 2. pielikumā) izsniedz Preiļu
novada Izglītības pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde) izveidota Interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

3. Komisiju trīs cilvēku sastāvā ar rīkojumu izveido Pārvaldes vadītājs. Komisijai
adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Pārvaldē. Komisijas piešķirtās licences tiek
izsniegtas Pārvaldē.

II. LICENCES SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īste -

nošanai, licences pieprasītājs – juridiska persona Komisijai iesniedz:
4.1. iesniegumu (paraugs 3. pielikumā);
4.2. pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai, ja nepieciešams;
4.3. komersanta apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
4.4. Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot

oriģi nālu), 
4.5. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību

noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
4.6. licencējamo programmu valsts valodā (paraugs 5. pielikumā);
4.7. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences iz -

sniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram.
5. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īsteno -

šanai, licences pieprasītājs – fiziska persona Komisijai iesniedz:
5.1. iesniegumu (paraugs 4. pielikumā);
5.2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu privātprakses sertifikāta kopiju (uz rā -

dot oriģinālu);
5.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja apliecības kopiju vai

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.4. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību

noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
5.5. licencējamo programmu valsts valodā;
5.6. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsnie -

dzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram.
6. Licencējamā programma sastāv no:
6.1. programmas mērķa formulējuma;
6.2. programmas uzdevumiem;
6.3. programmas ilguma stundās;
6.4. plānoto rezultātu apraksta;
6.5. izglītības satura apraksta;
6.6. programmas īstenošanas plāna;
6.7. programmas mērķauditorijas,
6.8. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta, jāiesniedz lektora pa -

rakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus
pievienot pedagoģisko izglītību un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās pa-
pildizglītības apliecinošu dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulko -
jumu kopijas (uzrādot oriģinālus).

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai
izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju,
10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums
tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti.

8. Komisijas sēdes notiek reizi mēnesī vai pēc nepieciešamības. Informācija par Komi -
sijas sēdi tiek publicēta tīmekļa vietnē www.preili.lv . Licences pieprasītājam nepieciešamie
dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Komisijas sēdes. Komisija izskata
dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Par
licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba
dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos

noteiktajām prasībām;
9.2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki nenodrošina programmu īstenošanu;
9.3. sniegtas nepatiesas ziņas;
9.4. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības kritē-

rijiem;
9.5. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 4. vai 5.punkta minētie dokumenti vai

iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši norādītajām prasībām.
10. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā

norādīto trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu
attiecīgās programmas īstenošanai.

11. Licenci paraksta Komisijas vadītājs.

12. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par
licences izsniegšanu.

13. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
14. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida ie snie -

guma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme «Dublikāts».
15. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, li -

cen ces īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozī -
jumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

III. LICENCES DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANAS KĀRTĪBA
16. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpaš -

nieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.
17. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:
17.1. izsniegtās licences kopiju;
17.2.Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu at bilstī -

bu noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
17.3. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā,

izmaiņu gadījumā jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot
interešu izglītības programmu, papildus pievienot pedagoģisko izglītību un iesniegtās
programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu latviešu
valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas (uzrādot oriģinālus).

18. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

19. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai attei -
kumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

IV. LICENCES ANULĒŠANAS KĀRTĪBA
20. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:
20.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto

interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;
20.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā

konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
20.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki nenodrošina kvalitatīvu program -

mas īstenošanu;
20.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;
20.5. juridiskā persona tiek likvidēta.
21. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā 10 darba

dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam
jāpārtrauc licencē norādītās programmas īstenošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Informācija par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licences
anulēšanu tiek publicēta tīmekļa vietnē www.preili.lv 10 darba dienu laikā pēc Komisijas
lēmuma pieņemšanas.

V. LICENCES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
23. Izsniegtās licences termiņš ir 2 gadi.
24. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu.

VI. FAKTISKĀS RĪCĪBAS 
UN ADMINISTRATĪVĀ AKTA APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

25. Amatpersonu izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Preiļu no -
va da domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Preiļu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā norma -
tīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

VII. NOSLĒGUMA JAUTAJUMS
Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stā -

ša nās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.
Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

1. pielikums
Preiļu novada domes 2016. gada 29. decembra

saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/15 
«Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības

programmu licencēšanas kartību»

LICENCE 
Preiļos

__.__.____. Nr.________
interešu izglītības programmas īstenošanai 

par interešu izglītības programmas īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta: _____________________________________

Licence derīga līdz __.__.____
Interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas komisijas __________________________
vadītājs (paraksta atšifrējums)
Z.v.

izdota__________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

___________________________________________________________________________
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai, personas kods – fiziskai personai)

________________________________________________________________________
(programmas nosaukums)

SAIS TO ÐIE NO TEI KU MI
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2. pielikums
Preiļu novada domes 2016. gada 29. decembra

saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/15 
«Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības

programmu licencēšanas kartību»

LICENCE 
Preiļos

__.__.____. Nr.________
pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai 

par pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta: _____________________________________

Licence derīga līdz __.__.____
Interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas komisijas __________________________
vadītājs (paraksta atšifrējums)

Z.v.

3. pielikums
Preiļu novada domes 

2016. gada 29. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/15 
«Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kartību»

Preiļu novada Izglītības pārvaldes
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

_________________________
(juridiskās personas nosaukums)

_________________________
(amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt licenci     pieaugušo neformālās izglītības /      interešu izglītības program-
mai (programmām)
________________________________________________________________________

(nosaukums)
________________________________________________________________________

(nosaukums)
________________________________________________________________________

(nosaukums)
Juridiskās personas nosaukums __________________________________________
Reģistrācijas Nr. __________________________________________
Juridiskā adrese __________________________________________

__________________________________________

Kontaktpersona (pilnvarotā persona) ____________________________________________
Tālruņa Nr. ______________________ 
E-pasta adrese ______________________ 

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
     __________________ Paraksts: /     _________________________/

(datums)                                                                                                (paraksta atšifrējums)

Pielikumā:
Aizpilda Pārvaldes Komisijas darbinieks

Visām programmām kopīgi:
pilnvara licences saņemšanai;
komersanta apliecības kopija;
Veselības inspekcijas atzinuma kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām un  
higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
programmas apguvi apliecinoša dokumenta paraugs;
Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju

Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1. Pieaugušo neformālās/interešu izglītības programma sastāv no:

programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
programmas mērķauditorija;

2. Programmas īstenošanai 
nepieciešamā personāla saraksts,
lektora parakstīts CV,
pedagoģisko izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas,

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
     __________________ Paraksts: /     _________________________/

(datums)                                                                                                (paraksta atšifrējums)

4. pielikums
Preiļu novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/15 

«Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kartību»
Preiļu novada Izglītības pārvaldes

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai
_________________________

(vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt licenci     pieaugušo neformālās izglītības /      interešu izglītības program-
mai (programmām)
________________________________________________________________________

(nosaukums)
________________________________________________________________________

(nosaukums)
________________________________________________________________________

(nosaukums)
Fiziskās personas nosaukums __________________________________________
Personas kods __________________________________________
Deklarētas dzīvesvietas adrese __________________________________________

__________________________________________
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) __________________________________________ 
Tālruņa Nr. ______________________ 
E-pasta adrese ______________________ 

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
     __________________ Paraksts: /     _________________________/

(datums)                                                                                                (paraksta atšifrējums)

Pielikumā:
Aizpilda Pārvaldes Komisijas darbinieks

Visām programmām kopīgi:
Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses sertifikāta kopija;
Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja apliecības kopija vai komersanta
apliecības kopija;
Veselības inspekcijas atzinuma kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām un
higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
programmas apguvi apliecinoša dokumenta paraugs;

Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1. Pieaugušo neformālās/interešu izglītības programma sastāv no:

programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
programmas mērķauditorija;

2. Programmas īstenošanai 
nepieciešamā personāla saraksts,
lektora parakstīts CV,
pedagoģisko izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas,

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
     __________________ Paraksts: /     _________________________/

(datums)                                                                                                (paraksta atšifrējums)

5. pielikums
Preiļu novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/15 

«Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kartību»

APSTIPRINU
juridiskās personas amatpersonas pilns amata nosaukums/

fiziskās personas vārds, uzvārds juridiskās personas amatpersonas/
fiziskās personas  personiskais paraksts un tā atšifrējums

apstiprinājuma vieta un datums zīmoga nospiedums

Pieaugušo neformālās /interešu izglītības programmas nosaukums
Programmas mērķis

Programmas uzdevumi

Plānoto rezultātu apraksts

Izglītības programmas materiālais nodrošinājums

Izglītības programmas satura apraksts un mērķauditorija

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts

Izglītības programmas īstenošanas plāns

________________________________________________________________________
(programmas nosaukums)

Nr.
p.k.

Tēmas 
nosaukums

Apakštēmas
nosaukums

Teorijas stun-
du skaits

Praktisko nodarbību 
stundu skaits

Kopējais stundu
skaits

izdota__________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

___________________________________________________________________________
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai, personas kods – fiziskai personai)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes saistošajiem  noteikumiem Nr.2016/15 
«Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtību»

Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Vadošās nozares novadā
Lielākais eksportējošais uzņēmums Preiļu novadā

joprojām ir AS «Preiļu siers», kas nemitīgi investē
uzņēmumā, ieviešot modernus tehnoloģiskos proce -
sus, tādējādi paaugstinot darba ražīgumu un uzņē -
muma konkurētspēju.

No jaunajiem «spēlētājiem» biznesa vidē  jāmin
SIA «Energy Manco Latgale», kas ir eksportējošs
uzņēmums, nodarbojas ar iekuru skalu ražošanu un
šobrīd ir viens no straujāk augošajiem uzņēmumiem
Preiļu novadā.

Šodien uzņēmumu atrašanās vietas izvēle mai -
nās. Uzņēmumiem vairs nav jāatrodas tuvu savam
klientam vai sadarbības partnerim. Digitālo iespēju
dēļ uzņēmējs var izvēlēties  attīstīt un organizēt savu
biznesu arī ārpus Rīgas, kur varētu būt zemākas no -
mas un nekustamo īpašumu izmaksas, kā arī ātrāks
lēmumu pieņemšanas process sadarbībā ar pašvaldību
un valsts reģionālajām iestādēm. Nav mazsvarīgas
arī uzņēmēja  iespējas pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku
un izglītot bērnus. Kāpēc lai tie nebūtu tieši Preiļi?

Pagājušajā gadā Preiļu novadā reģistrēti 11 jauni
uzņēmumi vairākās nozarēs: mežizstrāde, lauksaim-
niecība, mazumtirdzniecība, izmitināšanas un viesnīcu
pakalpojumi, personāla atlase, ēku un ražošanas ob -
jektu tīrīšanas darbības, būvniecība, automobiļu ap -
kope un remonts (VID dati). Pērnajā gadā notika vai -
rāku uzņēmumu darbības apturēšana. 42 Preiļu no -
va dā reģistrētie uzņēmumi slēdza savu darbību. Bie -
ži tas ir saistīts ar biznesa vides sakārtošanu, likvi -
dējot uzņēmumus, kas vairs nav ekonomiski aktīvi.

Preiļu novada ekonomisko platformu šobrīd vei -
do 679  uzņēmumi un 98 organizācijas (Lursoft dati
uz 20.02.2017). Vadošās nozares Preiļu novadā:
lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde,
trikotāžas izstrādājumu un tekstilizstrādājumu ra -
žo šana, auto transporta pakalpojumi, kokapstrāde,
būv niecība, netradicionālā lauksaimniecība un tū-
risms.

Uzņēmēji mācās un apgūst jaunu pieredzi
Par labu tradīciju kļuvušas pašvaldības un vie -

tējo uzņēmēju ikmēneša tikšanās, kuru laikā uzņē-
mējiem iespējams iegūt informāciju  par notiekošo
novadā, par plānotajiem projektiem, par uzņēmēju
līdzdarbošanās iespējām. Pērnajā gadā šīs tikšanās
ar noderīgu informāciju un zināšanām bagātināja
LAD speciālists N.Lāčaunieks, infomējot par ak tuā -
lāko ELFLA programmās, LTRK padomes loceklis
Andrejs Jermolajevs, iepazīstinot ar uzņēmējus at-
balstošās organizācijas darbību, Ilze Krēsliņa, Īri -
jas – Latvijas tirdzniecības kameras valdes priekšsē-
dētāja, protokola un etiķetes speciāliste Kristīne
Sprūdža un Ina Gudele, mācot e-komercijas noslē-
pumus.

Katru gadu Preiļu novada uzņēmēju kapacitātes
stiprināšanai tiek rīkoti informatīvi semināri. Aiz -
gājušajā gadā tika noorganizēti semināri par pamat-
kapitāla pārreģistrāciju uz eiro, par ES un LV fi nan -
šu atbalsta instrumentiem, apgūta EDS un EPS
prak tiskā lietošana, informējām par izmaiņām no -
dokļu politikā, par mazā biznesa uzsākšanu. Sadar -
bībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības
un veselības institūtu noorganizēts seminārs par fi -
zikālo darba vides risku novērtēšanu. 

Kupli apmeklēti bija semināri par e-komerciju
un elektroniskās vides iespējām un tirgošanās uz -
sākšanu ETSY sistēmā – interneta veikala atvēršanu.
Sadarbībā ar NVA Preiļu filiāli, ar VID, ar ALTUM

pārstāvjiem tika organizēti informatīvi semināri par
šo institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. Kopā tika
noorganizēti 10 semināri ar kopējo dalībnieku skai -
tu – 253 personas.

Klātienē tika sniegtas 73 konsultācijas par fi -
nanšu pieejamību, konsultatīvs atbalsts piemērotu
industriālo zonu un telpu atrašanā, biznesa uzsākša -
nā, finansējuma piesaistē,  projektu izstrādē un sa-
darbības partneru meklēšanā.           

Jau otro gadu Preiļu novads finansē novada uz-
ņēmēju stendu  Latgales uzņēmēju dienās. 2016. ga -
dā izstādē ļoti labi tika prezentētas Preiļu garšas,
krāsas un sajūtas, izveidojot novada stendu ar SIA
«Sātys» (desas un gaļas izstrādājumi), SIA «M&M
Co» (leļļu karaļvalsts), IK «VIMO» (mājas saldē -
jums), IK «Klerona» (smiltsērkšķu sulas ražošana),
Astrīdas Vucānes zīmola «MANA FAKTŪRA» un
Ilzes Atvaras Briškas zīmola «Ilzes gordumi» dalī -
bu. Piedalīšanās izstādē veicināja jaunu klientu un
sadarbības partneru apzināšanu un savas produkcijas
reklamēšanu. Minētie uzņēmēji ar savu darbošanos
stendā iedvesmoja gan izstādes apmeklētājus, gan
dalībniekus.

Pašvaldības atbalsts dalībai 
izstādēs un konkursos

Ikgadējā «Mazo vidējo komersantu un saimnie-
ciskās darbības veicēju  projektu līdzfinansēšanas
konkursā» tika saņemti 14 pieteikumi, visi tika at -
balstīti par kopējo summu 16897.44 eiro. No 2011.
gada kopā sniegts atbalsts 33 uzņēmēju projektiem
par kopējo summu  41 062.23 eiro.

23 pašvaldības uzņēmējiem tika nodrošināta iespē -
ja piedalīties lielākajā pārtikas izstādē – Berlīnes
Zaļajā nedēļā, kurā tika iegūts jauns skatījums gan
jaunu produktu izstrādē, gan noformēšanā un iepa-
kojuma izvēlē.

Amatnieku un mājražotāju tirgus kvalitatīvākas
norises nodrošināšanai tika  izstrādāts tirgus rīkošanas
nolikums, kā arī noorganizēti 5 tematiskie tirgi ar
kopējo dalībnieku skaits – 500 mazie ražotāji.

Tiek koordinēts darbs uzņēmēju dalībai dažādās
vietējā un starptautiskā mēroga izstādēs, forumos un
kontaktbiržās koordinēšana– Riga FOOD – 2016,
Tirdzniecības misijas sadarbībā ar LUC u.c.

Tāpat kā katru gadu tiek strādāts arī ar skolu jau-
natni. Sadarbībā ar LUC Biznesa mēneša ietvaros
Preiļu 2. vidusskolā tika noorganizēts informatīvs
pa sākums, kurā bija iespējams smelties zināšanas,
gūt nepieciešamo informāciju un praktisko pieredzi
par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā līdz tam
nonākt, vai tas ir sarežģīti, kā arī saņemt atbildes uz
aktuāliem jautājumiem.  

Arī pagājušajā gadā varējām lepoties ar uzņēmēju
godalgām – SIA Be&Be ieguva balvu nominācijā
«Gada jaunais komersants» konkursā «Latgales re -
ģio na uzņēmēju balva 2016». Savukārt, Latvijas tir-
gotāju asociācijas rīkotajā konkursā «Labākais
Latvijas tirgotājs» tika izvirzīti 3 uzņēmumi: SIA
«SĀTYS», IK «Multiflora» un  SIA «Preiļu Ainava».
Apbalvošanas ceremonijā Rīgā visi trīs uzņēmumi
saņēma  nomināciju «Uzvarētājs», kas ir ļoti tuvu
gal venajai balvai.  

Kā katru gadu, tiek rīkota novada lauksaimnieku
un uzņēmēju balle, kur vienkopus tiek aicināti Prei -
ļu novada uzņēmēji un lauksaimnieki, lai pašvaldība
pateiktu viņiem lielu «paldies».

Ineta Liepniece,
Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante

Preiļu novada e-prasmju nedēļas pasākumu
plāns 27.03.–02.04.

Otrdiena, 28. marts
• Preiļu Galvenajā bibliotēkā AS SWEDBANK seminārs visiem in-

teresentiem «Internetbanku jaunie autorizācijas noteikumi un risinājumi»
plkst. 12.00 – 13.30

• Smelteru bibliotēkā nodarbība jaunākā skolas vecuma bērniem
«Darbošanās vietnē www.pasakas.net» plkst. 15.00 – 16.00

• Pelēču bibliotēkā piedāvājums senioriem «Iepazīsimies ar bib lio -
tēkā pieejamajām datu bāzēm» plkst. 11.00 – 12.30

• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā skolēni tiks iepazīstināti ar 3D
printeru iespējām un to darbības principiem plkst. 10.00 – 17.00

Trešdiena, 29. marts
• Smelteru bibliotēkā informācijas stunda «www.simtgadei.lv piedā-

vājums» plkst. 17.00 – 18.00
• Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā seminārs «Gada deklarācijas

iesniegšana. EDS lietošana» plkst. 11.00 – 13.00 Iepriekšēja pieteikšanās
• Līču bibliotēkā praktiskas nodarbības iedzīvotājiem  www.eveseliba.

gov.lv plkst. 9.00 – 18.00
• Pelēču bibliotēkā pirmskolas vecuma bērniem «Ceļojums portālā

www.pasakas.net» plkst. 9.30 – 11.30
Ceturtdiena, 30. marts

• Preiļu Galvenajā bibliotēkā AS SEB bankas prezentācija visiem
interesentiem «Iepazīsties ar jauno SEB i-banku», prezentācija noderīga
ne tikai SEB bankas fiziskām, bet arī juridiskām personām, uzņēmumu
grāmatvežiem, plkst. 10.00 – 11.30

• Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Dienvidlatgales
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi organizē praktisku semināru uzņē-
mējiem un lauksaimniekiem «Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS)
lietošana» plkst. 11.00 – 13.00 Iepriekšēja pieteikšanās                                  

Piektdiena, 31. marts
• Preiļu Galvenajā bibliotēkā Latgales reģiona bibliotēku darbinieku

un iestāžu vadītāju konference «PIEEJAMĪBA DIGITĀLAJĀ LAIK -
METĀ: IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS» plkst. 10.00 – 16.00 Iepriek -
šēja pieteikšanās

• Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā seminārs esošajiem un to-
pošajiem uzņēmējiem «Biznesa mārketings un prezentēšana interneta
vidē» plkst. 10.00 – 14.00 

27.–31. marts
• Preiļu nevalstisko organizāciju centrā – konsultācijas datorlietotā -

jiem plkst. 11.00 – 16.00
• Jauniešu centrā «ČETRI» – E-prasmju nedēļas un digitālās drošī -

bas informatīvo materiālu izplatīšana sociālajos tīklos un jauniešu lapās
• Saunas bibliotēka piedāvā individuālas konsultācijas par e-pakal-

pojumiem «E-pakalpojumi – tas ir vienkārši» plkst. 9.00 – 17.00
Informācija par e-nedēļu pieejama http://eprasmes.lv/. Tiešraides ska -

tāmas http://eprasmes.lv/tiesraides/. Tiešraides būs skatāmas: Preiļu
no  vada dome, NVO, PGB, Preiļu novada jauniešu centrs «ČETRI».

Uzņēmējdarbība Preiļu novadā 2016. gadāPreiļu 1. pamatskolas skolotāja Ieva Babre –
Ekselences balvas 2017 laureāte

22. februārī norisinājās «Ekselences balvas» fināls, ko organizēja
Lat  vijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sa -
darbībā ar LU Fondu un Valsts izglītības satura centru. Noslēgumā ti kās
24 izcili bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomi kas sko -
lotāji. Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste informēja, ka starp
finālistiem šogad bija arī Preiļu 1. pamatskolas ķīmijas un bio lo ģijas
skolotāja Ieva Babre. Pedagoģe piedalījās Ekselences bal vas izcīņā un
ieguva laureāta pakāpi.

Tiekoties finālā, skolotāji vadīja mācību stundas Mārupes vidussko lā,
vēroja, analizēja citu pedagogu stundas un smēlās zināšanās no tām, da -
lī  jās pieredzē, kā risināt da žādas mācību situācijas, un diskutēja par ek -
sakto mācību priekšmetu un ekonomikas mācīšanu.

Kā vēsta pasākuma organiza tori, Ekselences balvai tiek izvirzīti
progresīvākie bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji, un tā
ir pedagogu profesionālās meistarības apliecinājums.

Maija Paegle
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Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada
domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina no -
vada administratīvajā teritorijā reģistrētajām  personām
profesionālu sociālās palīdzības sniegšanu, organizē so ciā -
lo darbu, sniedz psihosociālu atbalstu, kā arī veic so ciā lo
pakalpojumu administrēšanu.

2016. gadā ir saņemti iesniegumi no 530 ģimenēm jeb
930 personām ar lūgumu izvērtēt atbilstību trūcīgās per -
sonas/ģimenes statusam. Gada laikā 15 ģimenēm pie -
šķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Sociālie pabalsti
Tāpat kā iepriekšējos gados, visvairāk līdzekļu izlietots

pabalstu izmaksai GMI (garantētā minimālā ienākuma) lī -
meņa nodrošināšanai, kas 2016. gada 12 mēnešos sastāda
kopā 63051,84 eiro. Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis
tiek noteikts divās kategorijās: atbilstoši valstī noteiktajam –
gan pieaugušajam, gan bērnam 50,00 eiro mēnesī, un at -
bilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam –
GMI līmenis pilngadīgai personai ar invaliditāti un pensijas
vecuma personai ir 115,00 eiro mēnesī. GMI pabalsts ik
mēnesī tiek izmaksāts vidēji 115 ģimenēm jeb vidēji 160
personām. 

Mājokļa pabalsts – kurināmā iegādei un saņemtā apku -
res pakalpojuma apmaksai – piešķirts 205 trūcīgām ģime -
nēm, izlietoti 25 120,00 eiro, un 148 pensijas vecuma per -
sonām, izlietoti 18235,00 eiro. Kopā mājokļa pabalstam
izlietoti 43355,00 eiro. Atlaide no īres maksas sociālajā
dzīvoklī piešķirta 45 ģimenēm un izlietoti 3607,02 eiro.

Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 92 ģimenes par
summu 15950,00 eiro. Pabalsts bērna izglītībai izlietots
2000 eiro apmērā – 50% atlaidei par bērnu ēdināšanu pirm-
skolas izglītības iestādē: daudzbērnu ģimenēm izlietoti
7496,37 eiro, trūcīgo ģimeņu bērniem – 827,17 eiro. Brīv-
pusdienas skolā ir saņēmuši trūcīgo ģimeņu bērni par sum -
mu 128,80 eiro mēnesī un daudzbērnu ģimeņu bērni par
summu 1579,61 eiro mēnesī.

Materiālo atbalstu par kopējo summu 280,00 eiro saņē-
mušas 7 personas, kuras atgriezušās no soda izciešanas ie-
slodzījumā. Apbedīšanas pabalsts piešķirts 139 personām,
kopējā izmaksātā summa sastāda  13570,00 eiro, un 7 trūcī -
gām personām, kopējā summa – 1836,30 eiro. Medicīnas
pabalstu saņēmušas 13 trūcīgās personas par summu 588,41
eiro un 41 persona pensijas vecumā par summu 1528,53
eiro. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 32 ģimenēm
(50 bērniem) par kopējo summu 2000,00 eiro. Pabalstu pen -
sionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 gadus un vairāk, ir
saņēmušas 59 personas, to izmaksai bijuši nepieciešami
1770,00 eiro. Pabalstu zelta kāzu jubilejā saņēmušas 8 ģi -

menes, kopējā izdevumu summa sastāda 1200,00 eiro. 
Audžuģimeņu atbalstam (11 bērni ievietoti audžuģimenēs)
izlietoti 19140,00 eiro. Bērniem bāreņiem, kuri turpina
mācības pēc pilngadības sasniegšanas, piešķirti līdzekļi
12561,65 eiro apmērā.

Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

institūcijā Preiļu novadā nodrošina Preiļu novada Labklājī -
bas pārvaldes pansionāts «Preiļi» ar 24 pakalpojuma saņē -
mēju vietām. 2016. gadā ar Preiļu novada pašvaldības Lab-
klājības pārvaldes lēmumu Preiļu novada pansionātā ievie -
tota 31 persona un uzņemtas rindā uz pansionātu 10 per -
sonas. 14 Preiļu novada personām gada laikā nodrošināts
pakalpojums citas pašvaldības pansionātos. Šī gada laikā
izlietoti finanšu līdzekli par nodrošināto pakalpojumu SAC
«Rušona» – 2969,28 eiro un par uzturēšanos Preiļu novada
cilvēkiem «SAC «Dagda» – 19521,74 eiro.    

2016. gadā Preiļu novada Labklājības pārvalde organizēja
un nodrošināja aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma
personām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem,
kuras vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt
un apmierināt pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpoju -
mu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūr-
vienība «Aprūpes mājās birojs». Aprūpes mājās pakalpo -
jums tiek nodrošināts 26 novada iedzīvotājiem, no tiem
gada laikā 25 pensijas vecuma personām un 1 personai
darbspējīgā vecumā ar invaliditāti. Pakalpojumu veic paš -
nodarbinātas personas, un šobrīd pakalpojumu sniedz 
16 speciālu apmācību programmu apguvušas aprūpētājas.
Par aprūpes mājās pakalpojumu klienti veic līdzmaksājumu,
kura apmērs ir 1,42 eiro līdz 11,38 eiro atkarībā no personas
ienākumiem. Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksā -
juma. Šī gada laikā aprūpes mājās pakalpojuma nodrošinā -
ša nai izlietoti 16 710,00 eiro.

Uz pieprasījumu tiek nodrošināts kāpurķēžu pacēlāja
(komplektā ar ratiņkrēslu) pakalpojums. 

2016. gadā Labklājības pārvalde 68 novada iedzīvotājiem
ar 1. un 2. grupas invaliditāti ik mēnesi nodrošināja valsts
apmaksātu asistenta pakalpojumu. 2016. gadā veikti ikdienā
veicamo darbu un vides novērtējumi īpašas kopšanas nepie-
ciešamībai 1. grupas invalīdiem – 53 personām Preiļos un
Preiļu pagastā, 14 personām Saunas pagastā, 3 personām
Pelēču pagastā, 7 personām Aizkalnes pagastā. 

Klienti, kuriem noteikta vienošanās par līdzdarbību, ap-
meklējuši Dienas centru jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai
863 reizes, grupas jauniešu ar īpašām vajadzībām ikdienas
apmeklējums – 921 reizi. Senioru radošo darbnīcu apmeklē -
jums – 120 reizes, fitnesa dejas apmeklētas 140 reizes.

Sociālais darbs – ģimenes ar bērniem
2016. gadā sekmīgi strādāja starpprofesionāļu komanda

darbam ar problēmģimenēm un viņu bērniem. Sociālais
darbs gada garumā veikts ar 25 ģimenēm. Pārskata gada
laikā ar sociālā darbinieka atzinumu 4 Preiļu novada bērni,
kas cietuši no prettiesiskām darbībām, ir saņēmuši valsts
apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, bet LP Krīzes
centrā 9 novada bērni un 1 pieaugušais saņēmuši palīdzību
krīzes situācijā. Krīzes centrā pagājušajā gadā tika izmitināti
arī 3 citu pašvaldību klienti. Preiļu novada bāriņtiesa saga-
tavojusi 11 atzinumus par klientiem.

Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels at -
balsts gan sociālajā, gan bāriņtiesas darbā. Gada laikā
psihologs sniedzis 194 konsultācijas. 

Pieprasīts ir dušas pakalpojums. 2016. gadā pakalpojums
izmantots 432 reizes, veļas mazgāšanas pakalpojums iz -
man tots 156 reizes, 659 reizes apmeklēta sociālā istaba.
Ēdināšanas pakalpojums sniegts 80 klientiem, ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 1467,14 eiro. Iedzīvo-
tājiem ir pieejams arī specializētā transporta pakalpojums,
kurš 2016. gadā no jauna pieprasīts 10 reizes.

Sociālais darbs ar pilngadīgām personām
2016. gadā veiktas 376 apsekošanas personu dzīvesvietā,

sastādīti 109 sarunas protokoli. Sociālie darbinieki veikuši
2887 individuālas konsultācijas ar pilngadīgām personām.
2016. gadā reģistrēti un apstrādāti 1691 klientu iesniegumi
sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanai. Sagatavoti
1606 pamatoti lēmumi.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta
līdzekļiem pieprasījušas 21 personas darbspējīgā vecumā ar
funkcionāliem traucējumiem un 3 politiski represētās per -
sonas. 

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
projekta ietvaros 12 mēnešu periodā izsniegtas 1827 pār -
tikas pakas, 234 higiēnas pakas, trūcīgās ģimenes saņēmušas
57 skolas somas, izsniegti 54 mācību līdzekļu komplekti.
Labklājības pārvalde ir veikusi datu apstrādi un organizējusi
izmaksu novada vientuļajiem pensionāriem, pirmās un
otrās grupas invalīdiem, politiski represētām personām un
bērniem ar invaliditāti. Materiālo pabalstu sa ņēmuša 828
personas, kopējā izmaksātā summa – 12420 eiro. 

Sociālie darbinieki regulāri piedalās dažādos apmācību
kursos un semināros, papildinot savas zināšanas un prasmes.
Visi Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki  2016. gadā
saņēmuši supervīzijas grupā.                                                 

Lauris Pastars,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārskats par darbu 2016. gadā

No 28. februāra līdz 5. mar -
tam biedrības PAKAC jaunie -
ši Aivis Sudniks, Rūta Daniela
Pastare, Beāte Pastare, Agnese
Ciša un Laura Buka piedalījās
Erasmus programmas projektā
«21 solis līdz veiksmei» Spāni -
jā. PAKAC aktīviste Rūta Da-
niela Pastare dalījās iespaidos
par braucienu un iegūto pie-
redzi. 

Spānijas pilsētā Mursijā sir-
snīgi un draudzīgi noritēja pro-
jekta dalībnieku iepazīšanās. Kā
pārbaudījums šķita tas, ka daudz
bija jārunā visas komandas
priekšā, turklāt par tēmām, kuras
ne vienmēr tiek atklāti pārrunā -
tas ikdienā – par savām bailēm,
vēlmēm, par ieguldījumu, ko
ikviens varētu dot citiem projekta

dalībniekiem. Nākamās dienas
tika pavadītas dažādās interesan -
tās un noderīgās nodarbībās. Jau -
nieši daudz ieguva no vecāko un
pieredzes bagātāko projekta da-
lībnieku stāstiem, arī paši vei do -
ja savas runas par tēmu «Ko man
nozīmē «veiksme»». 

Katras dienas izskaņā notika
pasākums, kas bija veltīts katrai
projekta dalībvalstij. Vakarā, kurš
bija organizēts Latvijas iepazī-
šanai, skanēja latviešu dziesmas
un stāstījumi par Latviju, cienas -
tā bija lauku siers, rupjmaize,
pīrāgi un citi gardumi, pārējo
valstu pārstāvjiem tika mācītas
latviešu tautas dejas. 

Saskaņā ar projekta mērķi
dalībniekiem tika izvirzīti 4 ak-
tuālākie temati – laika plānoša -

na, veselīgs dzīvesveids, sociālā
aktivitāte un biznesa plānošana.
Iesākumā katrs tika iepazīsti -
nāts ar svarīgāko informāciju,
vēlāk bija jāizvēlas viens kon -
krēts temats, pie kura darbs jā-
turpina arī atgriežoties mājās.
Tagad projekta dalībniekiem 
21 dienas laikā ir jāpilda gru -
pās izvirzītie noteikumi un uz -
rakstī tais plāns, jānosprauž mēr -
ķis un uz to jātiecas. Darbojo -
ties pa šam, jāuzmundrina arī
pārē jie grupas biedri, bet noslē-
gumā jāpastāsta citiem dalīb-
niekiem, kā veicies ar mērķa
sasniegša nu. 

Rūta Daniela Pastare atzīst,
ka projekta laikā gūtā pieredze
ir ļoti vērtīga. Kopīga darboša -
nās ar citu valstu pārstāvjiem ir
pavērusi redzesloku, iedrošinā -
jusi domāt plašāk. Preilieši ir
apņēmības pilni turpināt sevi
pilnveidot, pārvarēt kautrību un
nojaukt sev uzliktās «nevaru»
barjeras. Tagad ir radusies pār -
lie cība, ka viss ir iespējams, ja
vien tic nospraustajam mērķim
un pie tā strādā. 

Jaunieši pateicas projekta
koordinatoriem – biedrības 
«Preiļi Izglītotai Latvijai» pār-
stāvei Aijai Vanagai un PAKAC
biedrības valdes priekšsēdētā -
jam Justam Ribinickim par ie-
spēju iegūt brīnišķīgu pieredzi
un iesaka ikvienam piedalīties
Erasmus+ projektos, jo tas palīdz
kārtīgi iepazīt pašam sevi.

Maija Paegle

Preiļu novada Labklājības pārvalde
izsludina atklātu konkursu uz pansionāta «Preiļi»

SOCIĀLĀ APRūPĒTĀJA 
(profesijas kods 3412 01) amatu (uz pilnu slodzi) 

Prasības pretendentiem (-ēm): 
• nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē,
• darba pieredze sociālajā aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību,
• zināšanas ar sociālās aprūpes sfēru saistītajos normatīvajos tiesību aktos,
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos),
• labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas,
• datora lietotāja prasmes (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, SPSS, 

Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku,
• labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties

kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros,
• prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt,
• spēja ievērot sociālās aprūpes ētiskos un juridiskos aspektus,
• spēja ievērot darba gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi,
• atsaucīgu kolektīvu,
• labus darba apstākļus,
• atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
• noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule,
• dzīves gājuma apraksts (CV),
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegša -
nas termiņš ir līdz 2017. gada 10. aprīlim plkst. 16.00. Nepieciešamos doku-
mentus var iesniegt pa pastu vai personīgi (tiks izskatīti pa pastu ienā kušie 
iesniegumi līdz 10. aprīļa plkst.16.00) pie Labklājības pārvaldes liet vedes 
(1. stāvs)  Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, vai pa e-pastu labklajibas.
parvalde@preili.lv, ar norādi «Konkursam par Labklājības pārvaldes pan -
sionāta «Preiļi» sociālā aprūpētāja amatu».

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē
pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567. Ar pienākumu ap -
rakstu un konkursa nolikumu var iepazīties www.preili.lv .

PAKAC jaunieši projektā Spānijā
12. aprīlī plkst. 17.00 Preiļu 1. pamatskolas sarīkojumu zālē 

uz tikšanos tiek aicināti nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki.
Būsiet laipni gaidīti, lai iepazītos ar skolu un skolotājiem!
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Preiļu novada VÇSTIS

Tik neatlaidīgi
Kā vītenim uz augšu kāpt,
Un dienu austošu ar cerību ik reizi sākt.

/Rasma Zariņa/
Sveicam «apaļajāS» jubilejāS martā dzimušoS penSionāruS: 

Raisu Brici, Terēniju Mainuli, Vladislavu Onoško, Kiru Ušacku, Matrjonu
Žukovu, Mariju Caicu, Zinaidu Matvejevu, Lūciju Miurinieci, Ro -

bertu Nagli, Lidiju Pelši, Veroniku Pelši, Vilhelmīnu Petrovu,
Leontiju Pudžu, Intu Ozoliņu, Anastasiju Pismaku Preiļos, Jef-
rosiniju Fjodorovu, Feodoru Petrovu Preiļu pagastā, Annu Sei -
su mu Saunas pagastā, Juzefu Leonovu Pelēču pagastā un Leo -
nīdu Dimitroviču Aizkalnes pagastā.      
SVEI CIENS VI SIEM PÂRÇJIEM PEN SI ONÂRIEM, 

DZI MUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

v 1. aprīlī plkst. 13.00 Preiļu KN Preiļu novada
mazo vokālistu konkurss «CĀLIS 2017».  Ieeja – brīva

v 1. aprīlī Preiļu novada kultūras centrs orga ni -
zē ekskursiju uz Latgales atmodas celmlauža Franča
Trasuna dzimtajām mājām – muzeju «KOLNASĀTA».
Izbraukšana plkst. 12.00 un plkst. 14.00, pulcēšanās
pie kultūras nama. Pieteikšanās kultūras namā vai
pa tālruni 653 22200. Pasākums – bezmaksas, vietu
skaits ir ierobežots

v 2. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN grupas THE
SOUND POETS akustiskais koncerts «Joprojām».
Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesu-
paradize kasēs. Biļešu cena: EUR 8, 10

v 9. aprīlī plkst.19.00 Preiļu KN 22. Starptautiskā
Baltijas baleta festivāla koncerts «JAZZ GIORDANO
DANCE CHICAGO» (ASV). Biļešu iepriekšpārdo -
šana Preiļu KN un www.bilesuparadize kasēs. Bi -
ļešu cena: EUR 8, 10, 12, 15

v 11. aprīlī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
radošā darbnīca «Puķu pušķi ar konfektēm»

v 11. aprīlī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darb -
nīca «Lieldienu noskaņās». Ieeja – brīva

v 16. aprīlī plkst. 14.00 Aizkalnē, Jasmuižas par -
ka estrādē, Lustīgās Lieldienas. Programmā: šūpoša -
nās lielajās šūpolēs, olu kaujas, olu ripināšana, olu
skaistumkonkurss,  jautrā olu stafete. Plkst. 14.30 –
koncerts

v 16. aprīlī plkst. 15.00 Preiļu KN Lieldienu pa -
sākums visai ģimenei «Gar izplaukušiem pūpolko -

kiem skrien vieglām kājām Lieldienas». Ieeja – brīva
v 16. aprīlī plkst. 20.00 Pelēču KN omulīgu no-

skaņu Lieldienu pasākums «Lai nākdama, kas nāk -
dama, Lieldieniņa tā atnāca» pie galdiņiem kopā ar
radošo grupu «MasKA» un vokāli instrumentālo an-
sambli no Krāslavas. Ieeja par ziedojumiem

v 16. aprīlī plkst.20.00 Saunas TN koncerts
«Raibās Lieldienu lustes». Ieeja – brīva

v 21. aprīlī plkst. 10.30 Ārdavas saieta namā
te matisks pasākums «Viss par bitēm» ar bitenieka
Aleksandra no Galēniem piedalīšanos

v 22. aprīlī plkst. 13.00 Preiļu KN senioru deju
kopas «Brūklenājs» 15. dzimšanas dienas koncerts
«Aprīlim, aprīlim pilieni  nav kā līdz šim». Ieeja –
brīva

v 23. aprīlī plkst. 14.00 Preiļu KN senioru vo -
kā la ansambļa «Kaļinuška» 10. dzimšanas dienas
koncerts. Ieeja – brīva

v 26. aprīlī plkst. 13.00 Preiļu KN Preiļu, Aglo nas
un Rieboņu novadu izglītības iestāžu tautas deju ko-
lektīvu skate – koncerts. Ieeja – brīva

v 28. aprīlī plkst. 13.00 Preiļu KN vizuālās un
vi zuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu ko lek -
ciju skate – konkurss «Latgales toņi un pustoņi» – 2.
kārta

v 28. aprīlī plkst.20.00 Salas pamatskolas zālē
atpūtas pasākums «Sveicam pavasari». Ieeja – EUR 3

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 aprīlī

Uzņēmēju tikšanās
Preiļu novada uzņēmēju un iedzīvotāju ikmēneša tikšanās  no -

tiks otrdien, 11. aprīlī, pulksten 17.00 Preiļu novada domes zālē,
Raiņa bulvārī 19. 

Tikšanās viešņa būs Silva Jeromanova-Maura – SIA «SILJa» val -
des priekšsēdētāja ar neformālu sarunu par biznesu.

Izglītības programmas darba meklētājiem
Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» (izglītības iestā -

des reģ. nr. 4260800593) kā pieaugušo izglītības mācību centrs no
2017. gada līdz  2021. gadam iekļauts Nodarbinātības valsts aģen tū -
ras Valsts valodas izglītības programmu īstenotāju sarakstā.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši NVA
kuponus, Preiļu NVO centrs piedāvā apgūt šādas izglītības pro-
grammas: valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes lī -
menim 150 h, valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes
līme nim 150 h, valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas
pras mes lī menim 150 h.

Apmācības notiks biedrībā «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs»
Kooperatīva ielā 6, Preiļos. Sīkāka informācija pa tālruni 26636243. 

Kursi darba meklētājiem
Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» (izglītības iestā -

des reģ. nr. 4260800593) kā pieaugušo izglītības mācību centrs no
2017. gada līdz  2021. gadam iekļauts Nodarbinātības valsts aģentūras
Svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu īstenotāju sarakstā.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši NVA
kuponus, Preiļu NVO centrs piedāvā apgūt šādas izglītības pro-
grammas: angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150 h, angļu valoda (ar
priekšzināšanām) (Elementary) 100 h, angļu valoda (ar priekšzināš -
anām) (Lower Intermediate) 100 h, angļu valoda (ar priekšzināšanām)
(Intermediate) 100 h, angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Inter-
mediate) 100 h, biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher In-
termediate) 150 h, biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Ad -
vanced) 150 h, biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very ad -
vanced) 150 h, vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150 h, vācu valoda
(ar priekšzināšanām) 100 h, krievu valoda (bez priekšzināšanām) 150 h,
krievu valoda (ar priekšzināšanām) 100 h, datorzinības (bez priekšzi-
nāšanām) 120 h, datorzinības (ar priekšzināšanām) 120 h, Eiropas di -
gitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes – pamata līmenis
(ar ECDL sertifikāciju) 120 h, Eiropas digitālo kompetenču ietvaram
atbilstošās datorprasmes – lietpratēju līmenis (ar ECDL serti fikāciju)
120 h, Web risinājumu izstrāde 120 h, personālo datoru operētājsistēmu
un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana 120
h, darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice 120 h, dator -
prasmes grāmatvedībā (programma Zalktis) 80 h.

Apmācības notiks biedrībā «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs»
Kooperatīva ielā 6, Preiļos. Sīkāka informācija pa tālruni 26636243.

Piedalīsimies «Cīruļputenī – 2017»
1. aprīlī startēs skrējiens pa Preiļu pilsētas ielām – «Cī-

ruļputenis – 2017», kurš šogad saviem domubiedriem pie-
pulcinās arī sporta soļotāju saimi. «Cīruļputenis» Preiļos
ienesīs arī vēl kādu citu jaunumu – sportiskajās aktivitātēs
būs iespēja iesaistīties bērnudārza audzēkņiem. 

Soļošanas sacensības sāksies plkst. 10.00, bet skrējie -
nam starts tiks dots plkst. 12.00. Sacensībās drīkst piedalīties
ikviens dalībnieks, jo bez meistarklases, kurā sportisti star -
tēs vairākās grupās atkarībā no dzimšanas gada, varēs pie -
dalīties arī tautas klasē. Uz tautas klasi aicinām arī nū -
jotājus.  

Skrējienu «Cīruļputenis» atbalsta ģenerālsponsori – AS
«Preiļu siers» un SIA «SEB banka», skrējienu atbalsta SIA
«Zolva», SIA «Dija P» un SIA «Arka». 

Veterāni – ar bronzas medaļām no Maltas
18. martā Maltā Rēzeknes novada atklātajā kausa izcīņā

volejbolā veterāniem «Maltas veterānu kauss – 2017»
vīriešiem (vecums 40+) piedalījās arī Preiļu seniori. Turnīrs
pulcēja septiņas komandas, kuras sacentās pēc apļa sistēmas
katra ar katru. Spraigās cīņas galarezultātā noslēdzās ar
Preiļu senioru izcīnītām bronzas godalgām. Ar rezultātu 2 :
0 tika pārspētas Bērzgale un «Rāznas veči», bet ar
Līvāniem, Maltu un Krāslavu mūsējie cīnījās neizšķirti  1 : 1
un ar  0 : 2 nācās atzīt madoniešu pārākumu. 

Komandā spēlēja: Ilmārs Madelāns, Aldis Adamovičs,
Kārlis Vilcāns, Juris Pastars, Andris Pastars, Ainārs Rumaks,
Ainārs Bernāns un Ivans Daņilovs. 

Noslēdzies Latvijas jaunatnes čempionāts 
U-13 meitenēm

Latvijas 2017. gada jaunatnes čempionāta volejbolā U-
13 grupas meitenēm divi posmi notika Daugavpilī, kur
piedalījās 4 komandas: Preiļi, Daugavpils, Rēzekne un Aiz-
kraukles novada Nereta. 

Abu posmu kopvērtējumā savā apakšgrupā Preiļu no -
vada jaunās volejbolistes ierindojās 4. vietā, kas ļāva
cīnīties par 7. – 12. vietu. Finālsacensības notika Rīgā 18. –
19. martā. Kopvērtējumā U-13 gr. Preiļu meitenes ierindojās
11. vietā. Komandā spēlēja: Sintija Depere, Evelīna Zag -
rebajeva, Viktorija Jakovļeva, Viktorija Ivanņikova, Sintija
Verza, Annija Maderniece, Evelīna Kokoriša, Everita

Stikāne, Amanda Klindžāne, Karīna Anspoka, Enija Ruma -
ka, Megija Rumaka, Anastasija Kivriņa.

Preiļu novada džudisti piedalās čempionātā Jelgavā
12. martā notika VII Jelgavas atklātais jauniešu džudo

čempionāts, kurā piedalījās arī Preiļu novada jaunie sportisti
trenera Alekseja Sapegina vadībā. Sacensībās piedalījās jau -
nieši no Latvijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igauni -
jas un Krievijas. Kā pastāstīja A. Sapegins, dalībnieku bija
daudz – vairāk nekā 500, tomēr, neskatoties uz lielo kon -
kurenci, mūsu novada sportisti parādīja labu sniegumu un
visi iekļuva pirmajā desmitniekā. 

Zelta medaļu savā vecuma grupā un svara kategorijā
izcīnīja Sofija Gžibovska, sudrabs – Jurim Vaivodam. Ar
bronzas medaļām mājās atgriezās Iļja Volkovs un Andrejs
Gžibovskis. 

Preiļu novada sportisti piedalās
Latvijas individuālajā čempionātā galda tenisā

Noslēdzies šī gada Latvijas individuālais čempionāts
galda tenisā. Kopā tajā piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieku,
tostarp 6 no Preiļu novada. Fināls norisinājās 4. – 5. martā
Rīgā un tajā piedalījās 32 labākie Latvijas galda tenisisti –
vīrieši un 16 sievietes, tostarp arī Preiļu novada Bērnu un
jauniešu sporta skolas trenera Anatolija Isajeva audzēkņi,
mūsu novada jaunie talanti Diāna Afanasjeva un Deniss Va-
siļjevs. Individuāli Diāna palika 11. vietā, taču lielisks snie -
gums dubultspēlēs kopā ar rīdzinieci Sabīni Musajevu ļāva
izcīnīt bronzas medaļu. Denisam Vasiļjevam – 27. vieta.

Feoktistam Pušņakovam – sudrabs
5. martā Cēsīs Latvijas kausa izcīņas biatlonā 2. kārtas

sacensībās Feoktists Pušņakovs izcīnīja sudrabu V60+
veterānu grupā. Tikai neveiksmīgā šaušana 8,1 km masu
startā mūsu senioram liedza iespēju kāpt uz goda pjedestāla
augstākā pakāpiena. 

Noslēdzies Preiļu novada čempionāts 
vieglatlētikā telpās

18. martā Preiļu 2. vidusskolas vieglatlētikas manēžā
notika Preiļu novada čempionāts vieglatlētikā telpās pieau-
gušajiem un jaunatnei. Konkurenci pašmāju sportistiem pa-

stiprināja arī vieglatlēti no Suntažiem, Rēzeknes, Viļāniem,
Dagdas un Krāslavas. 

Jāuzteic Preiļu novada BJSS vieglatlētu jaunā paaudze
(2001.-03. dz.g.): vārkavietis Māris Ceplis guva uzvaras
augstlēkšanā – 180 cm un tāllēkšanā – 6 m 28 cm. Uzvaras
savās disciplīnās izcīnīja un labus rezultātus uzrādīja arī
Nikola Djubina, Raivo Liniņš, Ksenija Zabalujeva un Valija
Vanaga, kā arī Raivis Pudulis, Rainers Trubačs, Maksims
Semjonovs, Laura Otsone, Anželika Litavnieka un Arta
Ūzuliņa. 

Vieglatlēti – veterāni  sacenšas Rīgā
4. martā Rīgas Sporta manēžā uz LSVS 54 sporta spēļu

finālsacensībām vieglatlētikā telpās pulcējās «karalienes»
veterāni. Sacensībās piedalījās arī pieci Preiļu novada se -
niori, kuri mājup varēja atgriezties ar gandarījuma sajūtu –
izcīnītas sešas zelta, viena sudraba un četras bronzas
godalgas. Trijos sporta veidos startēja Feoktists Pušņakovs
(V65+ ) un Dace Liniņa ( S40+). Daces pūrā visu kalumu
go dalgas – uzvara augstlēkšanā (150 cm), sudrabs 200 m
(29,89) un bronza 60 m skrējienā  (8,61). Feoktistam savā
vecuma grupā uzvaras 60 m (9,26) un 200 m (32,11), kā arī
bronzas medaļa tāllēkšanā (3 m 93 cm). Divas uzvaras
V50+ grupā Pēterim Trubačam, kur 2.27,19 prasīja 800 m
distances veikšana un 5.31,47 pietika, lai kāptu uz goda pje-
destāla augstākā pakā-
piena jūdzes skrējienā. 

Kā vienmēr ar cie-
nīgiem rezultātiem sa-
censībās atzīmējas Nor-
munds Ivzāns (V45+) –
šoreiz 12.42,34 un uzvara
3000 m soļošanā. Ar di-
vām bronzas godalgām
savu medaļu kolekciju
papildināja Olga Bori-
sova (S45+) – augstlēk-
šanā (130 cm) un lodes
grūšanā (7 m73 cm). 

Informāciju sagata-
voja Leonīds Valdonis, In -
ta Rumaka, Ilona Vilcāne
un Viktorija Neištadte
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