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VÇSTISPreiļu 
Novada

Noslēdzies 3. Jāzepa Pīgožņa
balvas Latvijas ainavu glezniecībā
darbu konkurss, radoši noritējis
Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais
plenērs Preiļos, 16. septembrī emo -
cionāli izskanējusi Jāzepa Pīgož -
ņa balvas ainavu glezniecībā pa -
snieg šanas ceremonija Preiļu Kul -
tūras namā.

Pasākumā piedalījās un patei-
cības vārdus ikvienam dalībniekam
un daudzo pasākumu organizato -
riem teica Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Ma ruta Plivda, Rī -
gas domes izglītī bas, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētāja 
Eiženija Alderma ne, Rīgas pašval-
dības kultūras iestāžu apvie nības,
Sv. Pētera baz nīcas pārval des direk -
tora vietnie ce attīstī bas jau tāju -
mos Una Jan sone. Pasā kumā pie-
dalījās Pīgož ņu dzimtas pārstāv ji,
plenēra dalībnieku vārdā klāteso -
šos uzrunāja Laura Pīgozne.

Par 2017. gada Jāzepa Pīgožņa
balvas laureātu Latvijas ainavas
glez niecībā kļuva Latvijas Māk-
slinieku savienības biedrs, māksli-
nieks Aldis Kļaviņš. Maruta Plivda
pasniedza Aldim Kļaviņam lau -
reāta medaļu un naudas balvu
3000 eiro vērtībā. 

Pasākumu vadīja Preiļu nova -
da Kultūras centra vadītājs Gun-
tis Skrimb lis, klātesošos ar dzies-
mām un dzeju priecēja aktieris Jā -
nis Paukštello, ar latgaliešu dzies-
mām pasākuma noslēgumā kultū-
ras na mu ieskandināja folkloras
kopa «Rožupes veiri».

Atgādināsim, ka izcilāko kon -

kur sa darbu izstāde tika atklāta 
19. martā Svētā Pētera baznīcā Rī -
gā. Galvenajai balvai tika nomi-
nē ti 7 mākslinieki: Meldra Bula,
Madara Gulbis, Andrejs Ģērmanis,
Aldis Kļaviņš, Alberts Pauliņš,
Nukzars Paksadze un Agra Ritiņa.
Kopumā izvērtēšanai tika iesniegti
125 mākslinieku darbi. 

Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauk -
tais plenērs Preiļos norisinājās no
11. līdz 15. septembrim, pulcējot ko -
pā 12 māksliniekus no visas Latvi -
jas: Meldru Bulu, Andreju Ģērma -
ni, Aldi Kļaviņu, Nukzaru Paksa -
dzi, Agru Ritiņu, Lauru Pīgozni,
Sarmīti Cauni, Ilzi Preisu, Nugzaru
Paksadzi, Ingunu Grants, Jāni Pliv-
du, Osvaldu Zvejsalnieku un Viju
Stupāni. Plenērs noslēdzās J.Pīgož -

ņa dzimšanas dienā 15. septembrī
Preiļu Kultūras namā ar sirsnīgu
sa viesīgu pasākumu un Jāzepa Pī -
gož ņa mīļāko dziesmu dziedāšanu.
Katrs plenēra dalībnieks vienu sa -
vu glez nu dāvināja Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejam, lai
nākot nē tieši Preiļos izveidotu pir -
mo Latvijas ainavu mākslas mu-
zeju.

Muzeja darbinieku ierakstītās
videointervijas un plenēra māksli-
nieku atbildes, pārdomas par jautā -
jumu «Latvijas ainava, mākslinieks,
sirdsapziņa» var apskatīt caur Prei -
ļu vēstures un lietišķās mākslas mu -
zeja Facebook kontu vai Youtube
kontā https://www.youtube.com/
watch?v=hNoBwgGmzMw .

Maija Paegle

Preiļos pasniegta 3. Jāzepa Pīgožņa
balva ainavu glezniecībā

Stājušies spēkā saistošie no-
teikumi par Preiļu novada paš -
valdības līdzfinansējuma apjo -
mu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamām mā-
jām piesaistīto zemesgabalu lab-
iekārtošanai. 

Uz līdzfinansējumu var pre-
tendēt, ja daudzstāvu daudzdzī -
vok ļu dzīvojamās mājas kopējā
platība ir lielāka par 200 m2, ta jā
esošo neapdzīvojamo telpu pla tība
nepārsniedz 25% no dzīvoja mās
mājas kopējās platības un ja daudz-
stāvu daudzdzīvokļu dzīvoja mā
māja ir pārņemta dzīvokļa īpaš -
nieku valdījumā vai par mā jas ap-
saimniekošanu vai pārvaldīšanu ir
noslēgts pilnvarojuma līgums. 

Līdzfinansējumu var saņemt
brauktuves, ietves vai stāvlaukuma

jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunoša -
nai, apgaismojuma atjaunošanai vai
pārbūvei, jaunbūvei, citam piesais -
tītā zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu un
atkritumu urnu, atkritumu kontei -
neru laukumu, zālienu jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai), būv-
projekta izstrādei, brauktuvju, ietv -
ju vai stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam. Saistošie notei-
kumi paredz, ka būvdarbi tiek
veikti ar pašvaldības finansēju mu
50% – 80% apmērā atkarībā no vei -
camajiem darbiem. 

Pašvaldības budžetā katru ga -
du tiks paredzēts līdzfinansējums
labie kārtošanas projektiem. Šī ga -
da līdzfi nansējuma apjoms sastāda
6000 eiro. Lai pieteiktos pašvaldī -
bas līdz finansējumam uz daudz-

dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemes gabalu labiekārtošanu, paš -
valdī bā – Preiļu novada domes ap-
meklētāju pieņemšanas un infor-
mācijas cent rā – jāiesniedz iesnie-
gums ko pā ar saistošajos noteiku -
mos paredzētajiem dokumentiem.  

Ar Preiļu novada domes sais-
tošajiem noteikumiem Nr. Nr.2017/
05 «Par Preiļu novada paš valdī  -
bas līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvok-
ļu dzīvojamām mājām piesaistī -
to zemesgabalu labiekārtošanai»
va  rat iepazīties domes mājaslapā
www.preili.lv vai pašvaldības in for -
 matīvā izdevuma «Preiļu No vada
Vēstis» 2017. gada augusta numurā.  

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste

Pašvaldība atbalstīs daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

No kreisās: mākslinieks Aldis Kļaviņš, pagājuša gada balvas ieguvēja māksli -
niece Silva Linarte un domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Būt par skolotāju ir kas īpašs un neparasts. Būt skolotā -
jam – tā ir ne tikai liela atbildība, tas prasa īpašu talantu un
dotības. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj
skolēniem ne vien jaunas zināšanas mācību priekšmetā, bet
arī dzīves patiesības un gudrības.  

Lai jums pietiek spēka, enerģijas, pacietības un mīlestības
katrai dienai !
Sveicam pedagogus svētkos – Skolotāju dienā!

Preiļu novada domes vārdā 
priekšsēdētāja Maruta Plivda

v  v  v

Ņem visu, kā tas ir, un padari visu, kā tu gribi.
Rainis

Lai rudens ar savu burvīgo krāsu paleti palīdz jums rast
rado šumu, izturību un sapratni, izglītojot un audzinot jauno
paaudzi!

Sveicu pedagogus Skolotāju dienā!
Aldis Adamovičs, LR 12. Saeimas deputāts

30. septembrī 
no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 laukumā 
Raiņa bulvārī 19, Preiļos, norisināsies 

MIĶEĻA DIENAS TIRGUS.
Aicinām tirgoties zemniekus, mājražotājus 

un amatniekus. Pietiekšanās dalībai tirgū līdz
28. septembrim.
Informācija par tirgus norisi www.preili.lv,

pa tālruni 26636243 vai 
personīgi Uzņēmējdarbības centrā, 

Kooperatīva iela 6 (3. stāvs), Preiļos.

Aicinām pieteikt kandidātus Preiļu novada domes apbalvojumu saņemšanai
Sakarā ar Latvijas Republikas 99. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar

Goda zīmi «Par nopelniem novada labā» un pašvaldības Atzinības rakstu personas, kurām ir ilggadēji
nopelni Preiļu novada attīstībā vai kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod
ieguldījumu mūsu novada izaugsmē.  

Priekšlikumus un informāciju par apbalvojumam izvirzītās personas darbību lūdzam iesniegt rakstiski
Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 13. oktobrim. Iesniegtos
ierosinājumus deputāti izskatīs domes sēdē, lemjot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi. Apbalvojumi
iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Preiļos 18. novembrī. 

Aicinām pirms pieteikuma iesniegšanas iepazīties ar Preiļu novada domes noteikumiem «Par Preiļu
novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību», kas nosaka, par kādiem nopelniem iedzīvotājiem
piešķirami pašvaldības apbalvojumi. Noteikumi pieejami mājaslapā www.preili.lv, sadaļa «Domes noteikumi».  

Divi J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
skolēni saņem stipendijas 

Svinīgā pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā J. Eglīša Prei -
ļu Valsts ģimnāzijas skolniecēm – Laumai Tumašovai un Lienei
Gasiņai – tika pasniegtas «Rigvir» holdinga un Vītolu fonda stipen -
dijas. Stipendijas saņēma 12. klases skolēni no visas Latvijas, kuri
savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju,
ķīmiju vai bioloģiju. Šie 14 skolēni visu mācību gadu saņems sti -
pendiju kopsummā 675 eiro apmērā. 

No 1. oktobra uz būvdarbu laiku gājēju kustībai tiks
slēgts tiltiņš pie Mīlestības kalniņa Preiļu parkā

Uzsākta Preiļu vasaras estrādes izbūve uz Ievas un Ādama saliņas
un divu tiltiņu atjaunošana Preiļu parkā. Paredzēts atjaunot tiltiņu no
Mīlestības kalniņa virzienā uz veco estrādi un tiltiņu līdz Ievas un
Ādama saliņai, uz kuras tiks izbūvēta koka konstrukciju estrāde.
Darbus veic AS «Siguldas Būvmeistars». Būvdarbu laikā no 1. oktobra
gājēju kustībai būs slēgts tiltiņš, kas ved no Mīlestības kalniņa uz veco
estrādi. Iedzīvotāji šajā laikā aici nāti izmantot citus maršrutus parkā. 

Ilona Vilcāne
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4. septembrī Preiļu novada
pašvaldība iesniedza izvērtēša -
nai Centrālajā finanšu un līgu -
mu aģentūrā Veselības uzlaboša -
nas un rekreācijas centra izveides
projekta pieteikumu. 

Projektā plānots izveidot vese-
lības uzlabošanas un rekreācijas
kompleksu 3 stāvos ar kopējo pla -
tību 3455,6 m², tai skaitā ārtelpas
78,9 m² platībā. 

Veselības uzlabošanas un rek-
reācijas centrā paredzēts izveidot
SPA un rekreācijas zonu, kurā dar-
bosies peldbaseins, bērnu baseins,
SPA baseins ar kaskādēm. Ap -
mek lētāju vajadzībām un ērtībām
būs izveidotas ģērbtuves, dušas un
sau na. Plānots, ka baseinus varēs
izmantot līdz 60 apmeklētājiem
vienlaicīgi. 

Projektā paredzēta arī sadzīves
pakalpojumu telpu grupa – pirts

un veļas mazgātava, fizioterapijas
telpas rekreācijas vajadzībām, sa-
biedriskās ēdināšanas telpas, tai
skaitā restorāns – banketu zāle un
kafejnīca ar vasaras terasi. Būs pie -
ejama konferenču zāle 47 vietām,
viesnīca ar 19 numuriņiem, kas
nodrošinās 33 vietas, tai skaitā 1 nu -
muriņš cilvēkam ar īpašām vaja-
dzībām. Tāpat ieplānotas tehnis -
kās un administrācijas telpas, pare -
dzēts labiekārtot apkārtējo vidi, iz -
veidojot auto un motociklu stāvvie -
tu un zaļo zonu. 

Preiļu novada domes Attīstības
daļas projektu vadītāja Sanita Meļ -
ko pastāstīja, ka projektu paredzēts
īstenot laika periodā no 2018. ga -
da līdz 2019. gadam. Tā īstenošanā
tiks ieguldīts Preiļu novada paš-
valdības, privātā sektora un ERAF
finansējums. Privātā sektora fi-
nansējuma nodrošinājums ir aplie-

cināts ar uzņēmēju rakstisku ap-
liecinājumu, kurā noteikts, ka ve-
selības uzlabošanas un rekreācijas
centrā tiks ieguldīts 1 150 000 eiro
un radītas 24 darba vietas. Nomas
tiesības izveidotajā objektā veikt
uzņēmējdarbību tiks piešķirtas pub-
liskā izsolē. 

Projekta realizācija atbilst MK
noteikumu Nr. 593 darbības prog -
rammas «Izaugsme un nodarbinā-
tība» prioritārā virziena «Mazo un
vidējo komersantu konkurētspē ja»
3.3.1. specifiskā atbalsta mēr ķim
«Palielināt privāto investīciju ap -
jomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbils -
to ši pašvaldību attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju ekonomis -
kajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām». 

Maija Paegle

Iesniegts projekta pieteikums Veselības 
uzlabošanas un rekreācijas centra izveidei Preiļos

8. septembrī Preiļu novada
Labklājības pārvalde uzņēma vie -
sus no labdarības organizācijas
«Network Sweden Latvia». Zvied-
rijas pārstāvji iepazinās ar Lab-
klājības pārvaldes darbu, apmek -
lēja pansionātu «Preiļi» un iepa-
zinās ar Labklājības pārvaldes
Dienas centra darbību. 

Labklājības pārvaldes direktors
Lauris Pastars pastāstīja, ka ciemiņi
tika iepazīstināti ar pārvaldes darbu,
sociālo pakalpojumu veidiem, ko
ikdienā var saņemt Preiļu novada
iedzīvotāji, kā arī par valstī un paš -
valdībā noteiktajiem pabalstu vei-
diem. Zviedrijas labdarības orga-
nizācijas pārstāvji bija patīkami

pārsteigti, ka Preiļu novadā cilvēks
jau dienas laikā var nokārtot for-
malitātes un tikt pie nepieciešamā
pakalpojuma, jo visa sociālā sfēra
novadā apvienota vienā sistēmā,
kas raiti darbojas.  

Ciemiņi tika iepazīstināti ar
pansionāta «Preiļi» darbību. Orga-
nizācijas Network Sweden Latvia
pārstāvji ar lielu ieinteresētību uz-
klausīja pansionāta vadītājas Ingas
Vilcānes stāstījumu, apskatīja ie-
kārtotās telpas un pārrunāja iespē -
jas par apstākļu uzlabošanu pan-
sionātā dzīvojošajiem.

Dienas centra vadītāja Liene
Gžibovska pavēstīja, ka Dienas
centrā viesiem tika parādītas radošo

darbnīcu telpas un darbošanās jau-
niešu grupā ar īpašām vajadzībām.
Zviedrijas pārstāvji pozitīvi novērtēja
jauniešu uzturēšanās, pilnveidoša -
nās un integrēšanās iespējas sa-
biedrībā, pateicoties Dienas centra
piedāvājumam. Viesi atzinīgi no-
vērtēja materiālu otrreizējo pārstrā -
di rokdarbos un piedāvāja sadarbo -
ties, ziedojot pogas, diegus, stieplī -
tes un dažādus citus materiālus. 

Zviedrijas pārstāvjus vizītē pa-
vadīja SIA «Preiļu slimnīca» ārsts
Jānis Anspoks, jo pirms vairākiem
gadiem Preiļu slimnīcai bija sa-
darbība ar labdarības organizāciju
Network Sweden Latvia. 

Maija Paegle

Zviedrijas labdarības organizācijas pārstāvji viesojas Labklājības pārvaldē

Informācija par pabalstu izmaksu
Preiļu novada Labklājības pārvalde 13. oktobrī sāks izmaksāt

materiālo pabalstu EUR 15,00 apmērā Preiļu novada teritorijā
deklarētajām personām: vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav
likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais), personām ar I un II gru -
pas invaliditāti (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem),  bēr -
niem ar īpašām vajadzībām, politiski represētajām personām. 

Preiļu pagastā un Preiļu pilsētā deklarētās personas šos pabalstus
varēs saņemt Preiļos, Labklājības pārvaldes kasē. Pārējie Preiļu no -
vada iedzīvotāji šos pabalstus saņems tuvāk savai dzīvesvietai – at -
tiecīgajā pagasta pārvaldē. Personas, kurām invaliditāte piešķirta
2017. gadā, lūdzam griezties Preiļu novada Labklājības pārvaldē, (1.
stāvs 4. kabinets), līdzi ņemot invaliditātes apliecību. 

13. oktobrī sāksies arī vienreizējā materiālā pabalsta EUR 50,00
apmērā izmaksa rīcībnespējīgu personu aizgādņiem, par kuru iecelšanu
lēmumu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa.

Preiļu novada Labklājības pārvalde

Bērnu aizsardzība – ikviena atbildība
Šogad Latvijas iedzīvotāji bija liecinieki daudziem smagiem

gadījumiem, kad bojā gājuši vai vardarbībā smagi cietuši bērni.
Preiļu novada bāriņtiesa vērš Preiļu novada iedzīvotāju uzmanību

uz to, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu
drošību, kā to paredz Civillikuma regulējums. Ja Jūs esat liecinieks
jebkādai vardarbībai, noziedzīgam nodarījumam vai administratīvam
pārkāpumam pret bērnu, bērna tiesību pārkāpumam vai citam ap-
draudējumam, lūgums nekavējoties ziņot (arī ārpus darba laika)
Preiļu novada bāriņtiesai, Preiļu novada Pašvaldības policijai vai
Valsts policijai. 

Kontakti:
Preiļu novada bāriņtiesa – tālruņi 65322102, 29480130, 
Preiļu novada Pašvaldības policija – tālrunis 65307330.

Natālija Rivža, 
Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

24. augusta Preiļu novada domes sēdē tika ska -
tīts jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu bied -
rības «Likteņa ceļš» un biedrības «Nīdermuižas
draudze» projektiem. 

Deputāti atbalstīja lūgumu un nolēma iedalīt lī -
dzek ļus biedrības «Likteņa ceļš» pro jektam «Politiski
represēto piemiņas vietas atjaunošana». Projekta at balsta
gadījumā pašvaldība iedalīs līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda
709,70 eiro. Pro jekta kopējā summa – 7096, 70 eiro. 

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot sienu pretī
represēto piemineklim Preiļos un uzstādīt divus lauk-
akmeņus. Uz viena no tiem būs izvietots biedrības

«Likteņa ceļš» logo, uz otra paredzēts uzraksts «Pie -
miņa nacionālās kustības dalībniekiem».   

Deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu arī biedrī -
bas «Nīdermuižas draudze» projektam «Nīdermuižas
baznīcas logu remonts-nomaiņa». Projekta atbalsta
gadījumā tiks piešķirts līdzfinansējums 10% apmē rā –
1777,85 eiro – no projekta summas. Projek ta kopējās
izmaksas sastāda 17778,51 eiro. 

Projekta ietvaros tiks nomainīti baznīcas logi, di -
vas logu vitrāžas un veikta logu apdare. Naudas lī -
dzekļi abiem projektiem paredzēti no novada domes
bu džeta sadaļas «Pārējā ekonomiskā darbība».

Maija Paegle

Preiļu novada domes deputāti,
izskatot SIA «Preiļu celtnieks» ko -
mercdirektora Egīla Stikāna iesnie -
gumu, kārtējā domes sēdē nobal -
soja par aizņēmuma 27 000 eiro ap-
mērā ņemšanu Valsts kasē Preiļu
pils papildu būvdarbu veikšanai. 

Aizņēmums tiks ņemts uz
desmit gadiem, aizņēmuma
pamatsum mas atmaksu paredzēts
veikt ar atlikto maksājumu, sākot
ar 2019. gada marta mēnesi. 

Valsts nozīmes arhitektūras pie-
minekļa – Preiļu pils – atjaunošanas
1. kārtas 1. un 2. etapā ir radušies
neparedzēti izdevumi, kas saistīti
ar būvdarbiem, kas atklājušies
būvniecības procesā un kurus ie-
priekš nevarēja paredzēt, jo Preiļu
pils ir vecs kultūrvēsturisks piemi-
neklis.  

Papildu finansējums nepiecie-
šams apaļā skatu torņa pabeigšanai
pils 3. stāvā, skatu laukuma ķieģeļu

mūra protezēšanai, mūra lau ku ma
konservācijas darbiem apaļā torņa
skatu laukumā, cinkotā jumta se -
gu ma izbūvei taisnstūra tornim,
ūdens noteku un tekņu izbūvei
vējtverim. Finansējums paredzēts
arī zemes planēšanai un izvešanai,
akmens pamata sienu mūrējuma
restaurācijas stiegrojuma veidņu
montāžai un pamatu pastiprināšanas
darbiem.

Maija Paegle

Preiļu pils būvniecības neparedzētajiem darbiem
tiek ņemts papildu finansējums

24. augusta Preiļu novada domes
sēdē tika nolemts Preiļu Mūzikas un
mākslas skolas direktora amatā apstiprināt
Edgaru Znutiņu. Lēmums stāsies spēkā
pēc saskaņojuma saņemšanas no LR Iz-
glītības un zinātnes ministrijas un LR
Kultūras ministrijas «Izglītības likuma»
17.panta trešās daļas 2.punktā noteiktajā
kārtībā. 

Edgars Znutiņš 2004. gadā ieguvis Pe-
dagoģijas doktora grādu Mūzikas pedagoģi -
jas apakšnozarē. Edgaram Znutiņam ir ilg -
gadēja pieredze vadošā darbā. Kopš 2014.
gada Edgars Znutiņš ir Daugavpils Univer-
sitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mū -

zikas katedras vadītājs. Jaunieceltais Mūzikas un mākslas skolas di -
rektors Latvijā labi pazīstams kā kordiriģents, vairākos Dziesmu un
deju svētkos bijis par svētku virsdiriģentu un ar vadītajiem koriem
guvis panākumus gan Latvijā, gan ārzemēs. No 1995. gada Edgars
Znutiņš ir arī Preiļu Skolotāju kora «Latgale» diriģents. 

7. jūlijā Preiļu novada dome izsludināja konkursu uz Preiļu novada
Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu, pretendentu pieteikšanās
termiņš bija 27. jūlijs. Ar domes priekšsēdētājas rīkojumu tika izveidota
komisija konkursa pretendentu izvērtēšanai. 

Uz Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu ti ka
saņemti divu pretendentu pieteikumi. Saskaņā ar konkursa komisijas 
1. augusta pretendentu vērtēšanas protokolu, Preiļu Mūzikas un
mākslas skolas direktora amatam tika izvirzīta Edgara Znutiņa kan -
didatūra. 

No bijušā Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas direktora
Alberta Vucāna 27. jūlijā pašvaldībā tika saņemts iesniegums par viņa
atbrīvošanu no ieņemamā amata ar 28. augustu, par ko 24. augusta
Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums.

Maija Paegle

Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
direktoru apstiprināts Edgars Znutiņš

Piešķir līdzfinansējumu biedrību projektiem

Preiļu novads piedalās konkursā «Ģimenei draudzīga pašvaldība»
Mūsu pašvaldība piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā

konkursā «Ģimenei draudzīga pašvaldība». Šajā konkursā svarīgs ir arī jūsu viedoklis, jo tas var
palīdzēt mums uzvarēt! balsot par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm varēs no 
2. līdz 31. oktobrim jaunajā vietnē www.vietagimenei.lv.

Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm vērtē gan konkursa komisija, balstoties uz pašvaldību
iesniegto informāciju, gan ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuru viedoklis  tiks ņemts vērā, izvēloties kon -
kursa uzvarētājus. 

Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams reģistrēties ar savu Facebook vai Draugiem profilu vai e-
pasta adresi. Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet sev un savai pašvaldībai tikt pie jauna rotaļu laukuma.
Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu kaut vai par vienu pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā katru nedēļu var
laimēt dāvanu karti 50 eiro vērtībā ģimenes izklaidei un citas jaukas balvas. 

Vairāk informācijas vietnē www.vietagimenei.lv.
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Sākot ar 2017. gada 6. sep-
tembri, Preiļu novada Labklājī -
bas pārvaldes sociālie darbinieki
sadarbībā ar  biedrību «Sofija» ie -
saistījušies Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projekta «Atbalsts
ilgstošajiem bezdarbniekiem»
(Nr.9.1.1.2/15/I/001) pasākumā
«Motivācijas programma darba
meklēšanai un sociālā mentora
pakalpojumi» īstenošanā. 

Projekta mērķis – motivēt ilg-
stošo bezdarbnieku iekārtošanos
piemērotā pastāvīgā darbā vai ie-
saistīšanos pašnodarbinātībā, tā -
dē jādi samazinot sociālās atstumtī -
bas risku. Biedrība «Sofija» ir pro -
jekta īstenotājs visā NVA Preiļu fi-
liāles apkalpojošajā teritorijā. 

Projekta īstenošana notiks di -
vos pos mos – motivācijas program -
ma un mentora pakalpojums.

Motivācijas programma tiek
īstenota kā grupu nodarbības, kas
vērstas uz mērķa grupas dalībnie -
ku pašapziņas celšanu, individuālo
sociālo problēmu apzināšanu un
risināšanu,  motivāciju pārmaiņām,
jaunu sociālo un sadzīves  prasmju
attīstīšanu. 

Lektoru uzdevums ir sniegt psi -
holoģisko atbalstu, pilnveidot un
attīstīt dalībnieku zināšanas un  iz-
pratni par bezdarba ietekmi uz at-
tiecībām ģimenē, par dzīves kvali-
tātes nosacījumiem un iespējām
tās uzlabot, attīstīt emocionālo in-
teliģenci. Nodarbības ir vērstas arī
uz personas esošo un jaunu  indi-

viduālo resursu piesaisti, ar mērķi
iedrošināt ilgstošos bezdarbniekus
patstāvīgai darba meklēšanai. 

Konsultatīvās psiholoģiskā at-
balsta grupas nodarbības ilgs 20
darba dienas, kas sekmēs indivīda
iekļaušanos darba tirgū. Pēc moti-
vācijas programmas īstenošanas
ar grupas dalībniekiem individuāli
strādās  mentors.

Mentora pakalpojuma mērķis
savukārt būs palīdzēt  bezdarbnie-
kam pēc motivācijas programmas
pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā
darbā, nodrošinot psiholoģisko un
praktisko atbalstu darbā iekārtoša -
nās jautājumos. 

Preiļu novada Labklājības
pārvalde

Preiļu pilsētas svētku noslē-
guma dienā, 20. augustā, norisi-
nājās Ģimeņu sporta dienas pa-
sākums.  

Bērniem un vecākiem bija ie-
spēja nodoties interesantām spēlēm
svaigā gaisā, ko organizēja Preiļu
novada dome sadarbībā ar Latvijas
Tautas sporta asociāciju un kas
bija pirmais pasākums projekta

Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi
Preiļu novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei» ietvaros. 

Ģimeņu sporta dienas pasāku -
mu atklāja Preiļu novada domes
priekšsēdētaja Maruta Plivda, svei -
cot dalībniekus ar uzrunu. Pirms
starta dalībniekus uzmundrināja 
lat viešu soļotāja un garo distanču

skrējēja Anita Kažemāka un pasā-
kuma īpašie viesi ielu vingrotāji
no Daugavpils.

Par spīti laikapstākļiem, bērni
un viņu vecāki aktīvi piedalījās pa -
sākumā, pildot uzdevumus 9 veidu
stafetēs. 

16 komandas, tostarp 13 ģime-
nes, priecājās par iespēju izkustē -
ties, par interesantāko atzīstot golfa
stafeti. Preiļu novada domei ir liels
prieks, ka visas ģimenes bija ļoti
centīgas, atsaucīgas un sportiskas. 

Pasākuma noslēgumā ikviens
Ģimeņu sporta dienas aktivitāšu da -
lībnieks saņēma diplomu, medaļu
un piemiņas balvas no Latvijas Tau -
tas sporta asociācijas.

Izsakām lielu pateicību visiem
Ģimeņu sporta dienas dalībniekiem! 

Laura Upeniece,
projektu koordinatore

Preiļos aizvadīta Ģimeņu sporta diena

Ir noslēgušies automašīnu
stāvlaukuma pārbūves darbi Tir-
gus laukumā 11, Preiļos, pie vei-
kala «Maxima», pretī Preiļu Gal -
venajai bibliotēkai. Autovadītā -
ji, kas dodas iepirkties uz tuvē -
jiem veikaliem vai apmeklē bib-
liotēku un citas blakus esošās ie-
stādes, nu var izmantot rekons-
truēto laukumu un ērti novietot
savus transporta līdzekļus. 

Veicot stāvlaukuma pārbūvi,
no jauna izbūvēts laukuma se -
gums, celiņi, izbūvēts piebrauca -
mais ceļš no stāvlaukuma puses
un uzliktas norobežojošās barje -
ras. Nomai nīta arī lietus ūdens ka -
na lizācija, veikti apzaļumošanas
dar  bi, apstādījumu ierīkošana,
uzstā dīti soliņi un atkritumu ur -
nas, kā arī pare dzēta vieta elektro -
transport līdzek ļu uzlādes stacijai,

kuras iz būvi veiks CSDD. 
Darbus veica būvuzņēmējs –

SIA «Ošukalns». Projekta realizā -
cijai pašvaldība ņē ma aizņēmumu
valsts kasē uz 15 gadiem, par ko
domes deputāti nobalsoja šī gada
30. marta domes sēdē. Domes
sēdē tika pieņemts lēmums arī par
apakšnomas līgu ma slēgšanu ar
SIA «Maxima Latvija» par zemes-
gabala daļas 5110 m2 platībā, Tir -
gus laukumā 11, iznomāšanu stāv-
laukuma un piegā des ceļa vaja -
dzībām uz termiņu līdz 2032. gada
14. septembrim. 

Domes sēdes lēmums un no -
slēg tais līgums ar SIA «Maxima
Lat vija» paredz, ka par 49 auto-
stāvvietām SIA «Maxima Latvija»
mak sās nomas maksu – 900 eiro
mē ne sī, tādā veidā pakāpeniski
nosedzot pašvaldības paņemtā kre-
dīta summu.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas -

lapas satura redaktore

NNoossllēēgguušš iieess  aauuttoommaaššīīnnuu
ssttāāvv llaauukkuummaa  ppāārrbbūūvveess
ddaarrbbii   PPrree ii ļļooss  

Ilgstošos bezdarbniekus motivē iekārtoties darbā

Māmiņu skola ar dzemdību speciālistiem
Lai palīdzētu topošajiem vecākiem sagatavoties dzemdībām

un pēcdzemdību periodam, SIA «Preiļu slimnīca» dzemdību spe-
ciālisti aicina uz Māmiņu skolas nodarbībām. Tikšanās notiek
pastāvīgi katra mēneša pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā otr -
dienā no plkst. 10.00 līdz 12.00. Īpaši Māmiņu skolas nodarbībām
ir iekārtota telpa poliklīnikas pirmajā stāvā. Topošie vecāki var
apmeklēt gan visu nodarbību ciklu, gan tikai atsevišķas nodarbības.

Oktobra nodarbību plāns
3. oktobrī tēma «Grūtniecība». Ginekologs stāsta par grūtniecības

norisi, riska faktoriem, diētu, uzturu un novērošanas skrīningu. Fizio-
terapeites konsultācija par vingrinājumiem grūtniecības laikā, lai sa-
gatavotos dzemdībām.

10. oktobrī tēma «Dzemdības. Pēcdzemdību periods». Vecmāte
stāsta par dzemdību periodu, pēcdzemdību periodu (arī pēcoperāciju),
atsāpināšanu, partnera atbalstu. Ginekoloģijas-dzemdību nodaļas ap -
skate. Tikšanās ar psiholoģi un saruna par sievietes emocionālajiem
stāvokļiem grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā.

17. oktobrī tēma «Jaundzimušais». Pediatre stāsta par bērna at -
tīstības periodiem grūtniecības laikā, dzemdību laikā un pēcdzemdību
periodā, par īpatnībām pēcdzemdību periodā, adaptāciju. Fizioterapei -
tes konsultācija par bērniņa turēšanu un nēsāšanu rokās.

24. oktobrī tēma «Krūts barošana, jaundzimušā kopšana». Bērnu
māsa stāsta par krūts barošanas veidiem, paņēmieniem, par jaun dzimu -
šā kopšanu. Fizioterapeites konsultācija par pēcdzemdību vingrinājumiem.

Pieteikšanās līdz iepriekšējās dienas plkst.12:00 poliklīnikas 
reģistratūrā vai zvanot uz tālruņiem 65307750, 65307757.

Dalības maksa vienai personai vai pārim: 7.00 eiro par 
nodarbību. Norises vieta – 104. telpa Preiļu poliklīnikas 1. stāvā. 

Informācija: www.preiluslimnica.lv
Anna briška, 

SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu pilsētas, kā arī Pelēču, Aizkal -
nes, Līču un Priekuļu ciemu teritorijā eso -
šajām mājsaimniecībām ir iespēja pieslēg -
ties centralizētajai ūdenspagādes un ka-
nalizācijas sistēmai. 

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, kas
vēl nav pieslēgušies centralizētajai sistēmai,
bet labprāt to darītu, un lai veicinātu kanali-
zācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un
samazinātu vides piesārņojumu, Preiļu no -
vada dome ir apstiprinājusi saistošos notei-
kumus, kas nosaka kārtību, kādā Preiļu no -

vada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu fi-
ziskām personām piederošu nekustamo īpa-
šumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdens-
apgādes un/vai kanalizācijas tīkliem. 

Noteikumi paredz no jauna veidojamiem
pieslēgumiem līdzfinansējumu 40 eiro ap -
mērā par vienu garuma metru katra pieslēgu -
ma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanali-
zācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro par
vienu pieslēgumu.

Lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam
ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem

un pieteiktos pašvaldības līdzfinansēju -
mam, jāaizpilda iesnieguma veidlapa tehnis -
ko noteikumu saņemšanai. Par pieslēguma
ierī ko šanu Pelēču ciemā ar iesniegumu jā-
vēršas Pe lēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā
6, Pe lē čos, savukārt par pieslēguma ierīkoša -
nu Prie kuļu ciemā jāvēršas Saunas pagas -
ta pār valdē, Brīvības ielā 9, Priekuļos. Prei -
ļu pil sētas, kā arī Aizkalnes pagasta Aiz -
kalnes cie ma un Preiļu pagasta Līču ciema
iedzīvo tājiem ar iesniegumu jāvēršas SIA
«Preiļu saimnieks». 

Iesnieguma veidlapa pieejama Preiļu no -
vada domes mājaslapā www.preili.lv un SIA
«Prei ļu saimnieks» www.preilusaimnieks.lv
mājaslapā.

Ar Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/07 «Par pašvaldības
līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai cen-
tralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzī-
vojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma» iepa -
zīties var www.preili.lv. 

Ilona Vilcāne

Iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Broņislava un Staņislavs
Garkalni svin Dimanta kāzas

Ar aizkalniešiem broņislavu un Staņislavu Garkalniem tikā -
mies, kad abi Zelta kāzu jubilejā vēlreiz teica «Jā» Jasmuižas
katoļu baznīcā. Šogad rudens pusē Garkalnu pāri Dimanta kāzās
sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Lab-
klājības pārvaldes direktors Lauris Pastars. 

Broņislava un Staņislavs ir bagāti ar divām meitām – Annu un Vel -
tu – un trim mazmeitām – Sanitu, Lailu un Daci. Jubilāri dzīvo divatā
lauku mājās Aizkalnes pagastā, bet arvien kopj piemājas dārzu, vistas,
mājas mīluļus – suņus un kaķus. Palīdzēt bieži brauc meitas, jo Sta -
ņislava ikdiena vairāk saistīta ar rūpēm par sievu. Tomēr jubilāra aktī -
vais dzīvesveids un pozitīvisms arvien ļauj atrast laiku sēņošanai, inte-
resantām sarunām un kādai kāršu spēlei ar kaimiņiem. Staņislavs inte -
resējas par visu notiekošo un ar savu humora izjūtu spēj uzlabot
garastāvokli arī pārējiem. 

Novēlam jubilāriem veselību un daudz saulainu, prieka pilnu brīžu
turpmākajos kopdzīves gados!

Maija Paegle
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Atvērt dvēseli priekam un zināt, ka laime sūrst, Skaistumam atvērt sirdi un atļaut asarām līt,
Sevī nepalikt liekam un pasauli neatgrūst. Čukstam likt modināt sirdi un skatienam sasildīt.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS Septembrī 
dzimušoS penSionāruS: 

Veroniku Skuteli, Vladislavu brakovski, Zinaidu Ciršu, Valentīnu Jonāni,
Dzintru Kacari, Veru Mitrofanovu, Annu Nazarenko, Feodosiju Poļakovu,

Ņinu Šņepsti, Zentu Daukštu, Minnu Lazdāni Preiļos, Viju Kampāni,
Albīnu Romanovsku, boleslavu Siņkeviču, Anastasiju Skusani Aizkalnes
pagastā, Pēteri Mičulu Pelēču pagastā, Ņinu Matvejevu Preiļu pagastā,
Teklu Griboniku Saunas pagastā.        

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

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Jumta segumi no RUUKKI – par pazeminātām cenām:
jumiķa pakalpojumi, kokmateriāli jumtam. 

Jumta mērīšana, tāmes sastādīšana bez maksas. 
Kontaktinformācija: tālr. +371 289 82 188, e-pasts:

s28982188@gmail.com 
IK Zamišļajevs Sergejs

7. oktobris 
Saunas pagasta kapsētās

Plkst. 11.30 – JAKUŠU kapi
plkst. 13.00 – SKUTEĻU kapi   
plkst.  14.00 – ORĪŠU kapi
plkst.  15.00 – SMELTERU kapi
plkst.  16.00 – BETIŠĶU kapi

7. oktobris
Aizkalnes pagasta kapsētās

plkst.  13.00 – GĀGU kapi
plkst.  14.00 – RAIPOLES kapi
plkst.  15.00 – DAUGAVIEŠU kapi  
plkst.  16.00 – JASMUIŽAS kapi
plkst.  17.00 – BLEIDENES kapi

14. oktobris 
Pelēču pagasta  kapsētās

plkst.  11.00 – SOLKAS kapi 
plkst.  11.50 – VECUMA kapi
plkst.  12.40 – KRASNOGORKAS kapi
plkst.  13.30 – GORNIJAŠU kapi
plkst.  14.20 – BRAMAŅU kapi
plkst.  15.20 – DŽERIŅU kapi
plkst.  16.30 – PELĒČU kapi

14. oktobris 
Saunas pagasta kapsētās

plkst.  12.00 – PAUNIŅU kapi     
plkst.  13.00 – PRĪKUĻU kapi
plkst.  14.00 – LAKAUSKU kapi

plkst.  15.00 – AIZUPIEŠU kapi
plkst.  16.00 – ANSPOKU kapi

21. oktobris Preiļu kapsētās
plkst.  15.00 – JAUNIE kapi   
plkst.  17.00 – LIELIE kapi

22. oktobris
Preiļu pagasta kapsētās

plkst.  12.00 – SEIĻU kapi
plkst.  13.00 – PUPĀJU kapi
plkst.  14.00 – IVDRĪŠU kapi
plkst.  15.00 – RIBUĻU kapi
plkst.  16.30 – DZEŅU kapi
plkst.  17.30 – ŠOLDRU kapi

Svecīšu dienas Preiļu novadā

v 7. oktobrī plkst.13.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras centra
senioru vokālā ansambļa «Virši» 15 gadu jubilejas pasākums. Ieeja brīva

v 7.- 22. oktobris Svecīšu dienas Preiļu novadā
v 10. oktobrī plkst. 13.30 Pelēču KN Radošā darbnīca
v 11. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN Izrāžu apvienība «Panna»

piedāvā STAND-UP KOMĒDIJU «MAČO» (Vīrišķības tests divās
daļās). Aktieri – Ivars Kļavinskis vai Ainārs Ančevskis. Biļetes:
www.bilesuparadize.lv vai Preiļu kultūras nama ka sē. Biļešu cena:
EUR 6, EUR 8, EUR 10, EUR 12.

v 12. oktobrī plkst. 12.30 Preiļu KN «Teātris un ES» piedāvā
teātra izrādi bērniem un vecākiem «KĀ KĻŪT PAR VARONI». Biļe -
šu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē. Biļešu cena – EUR 3

v 19. oktobrī plkst. 13.00 un plkst. 18.00 Preiļu KN programmā
«Latvijas filmas Latvijas simtgadei» filma visai ģimenei «VECTĒVS,
KAS BĪSTAMĀKS PAR DATORU». Biļešu iepriekšpārdošana
Preiļu kultūras nama kasē

v 27. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN amatierteātru festivāls «SĪ -
KO JOKU BIRUMS-7». Ieeja – brīva

v 28. oktobrī plkst. 19.00 Pelēču KN deju kolektīvu jautrais sa -
dancis «Dejo ar mani!»

v 28. oktobrī plkst. 19.30 Saunas TN Baltinavas teātra izrāde.
Biļešu cena – 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  oktobrī

Preiļu 1. pamatskolas muzejā apskatāma
izstāde «Latgales kongresam 100» 

No 2017. gada 14. septembra līdz 31. oktobrim Preiļu 1. pa -
matskolas muzejā apskatāma LNVM ceļojošā izstāde «Latga -
les kongresam –100». 

Izstādi papildina Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
krājuma priekšmeti – drukas aizlieguma laika un 20. gs. sākuma
reliģiskās un mācību grāmatas latgaliešu valodā, I pasaules kara
ieroči un fotogrāfijas, kā arī Latvijas Neatkarības kara Latgales
atbrīvošanas cīņu liecības.

Skolēniem tiek piedāvāta izglītojoša programma. Iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot uz muzeju 65 322 731, adrese – Daugavpils
34, Preiļi. Ieeja – bezmaksas.

SPORTS
Eiropas Sporta nedēļas aktivitātes

Preiļu novads ir to vidū, kurš atbalsta ES inicia tīvu
par Eiropas Sporta nedēļu, kura šogad notiek 23.–30.
septembrī. Jebkura vecuma interesentiem tiek piedā -
vātas iespējas apmeklēt pieredzējušu treneru vadītos
atklātos treniņus vai nodarbības, kur ir iespēja pamēģi -
nāt arī pašiem un uzzināt interesējošo informāciju.

27. septembrī plkst. 16.00-18.00 BJSS stadionā
atklātais treniņš vieglatlētikā, treneri  L.Valdonis un
V.Neištadte.

28. septembrī plkst. 18.00-20.30 BJSS mazajā
sporta zālē atklātais treniņš galda tenisā, treneris
Anatolijs Isajevs, plkst. 18.00-19.30 Preiļu pludmalē
atklātais treniņš BMX, treneris Artis Upenieks (lietus
gadījumā – 29. septembrī).

30. septembrī velopārgājiens «Iebraucam rude -
nī», pulcēšanās no plkst. 11.00 pie BJSS stadiona.

1. oktobrī Preiļu novada čempionāts spiningoša-
nā Pelēču ezerā.

Preiļu novada BJSS audzēkņiem godalgotas
vietas Latvijas čempionātā 

2. septembrī pirmo reizi Latvijas vieglatlētikas
vēsturē tieši Tukuma pilsētas ielās tika izcīnīti Lat -
vijas čempionu tituli 5 km  šosejas skrējienā. U-16
grupā par Latvijas čempionu kļuva Raivo Liniņš  (pa
labi) ar rezultātu 18 min. 07 sek., trešo vietu izcīnīja
Vjačeslavs Krupins ar rezultātu 22 min. 08 sek. U-18
grupā par vicečempionu kļuva Rainers Trubačs (pa
kreisi) ar rezultātu 17 min. 12 sek.

Preiļu atklātā BMX kausa izcīņa
17. septembrī sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas

federāciju, Preiļu novada domi un Preiļu Bērnu un
Jauniešu sporta skolu norisinājās Preiļu atklātā BMX
kausa izcīņa. Kopā piedalījās vairāk nekā 50 dalīb -
nie ku dažādos vecumposmos, pārstāvot Valmieru,
Mārupi, Rīgu, Smilteni, Jelgavu, Madonu un Preiļus.
Šoreiz arī sacensību formāts bija nedaudz savādāks
nekā ierasts – vienā dienā dalībnieki piedalījās divos
sacensību posmos. 

Patiess prieks par Preiļu BJSS BMX riteņbraucē -

jiem, kuri godam cīnījās sacensībās un ieguva titulē -
tās vietas savos vecumposmos. Izsakām patiesi lielu
pa teicību sacensību dalībniekiem, dalībnieku vecā -
kiem, kuri ieradās atbalstīt riteņbraucējus, kā arī pa-
sākuma atbalstītājiem. 

BMX riteņbraukšanas sacensības
26. augustā Madonas Smeceres sila BMX trasē

norisinājās Latvijas BMX kausa otrais posms. Preiļu
BMX riteņbraucēji pārstāvēja savu pilsētu.  

Pirmās dienas sacensībās Latvijas kausa izcīņā sa -
vā vecumgrupā augstākā – 6.vieta – Nilam Matveje -
vam. Otrajā dienā – «Smeceres sila» kausa izcīņas sa -
censībās, kas bija vēl aizraujošākas un spraigā kas,
Markus Pastars ieguva 3. vietu, Kristiāna Valaine 
4. vietu, Nils Matvejevs un Daniels Ancāns 12. vietu,
Kārlis Adamovičš un Oļegs Isajevs ierindojās 13. vietā. 

Preiļu novada sportisti soļošanas 
un skriešanas sacensībās   

2. septembrī  Tukumā notika Modra Liepiņa kausa
izcīņa soļošanā un skrējiens «Tukuma roze 2017», ku -
ros startēja arī Preiļu novada BJSS audzēkņi. Soļošanā
U-12 grupā 500 m 1. vietu izcīnīja Sofja Kirillova ar
rezultātu 2 min. 27 sek., 2. vietu – Var vara Kursīte ar
rezultātu 2 min. 46 sek. U-14 grupā 1000 m  1. vietu
izcīnīja Deniss Ivanovs ar rezultātu 6 min. 23 sek.

Vīriešiem senioru grupā 5 km soļošanā 1. vietu
izcīnīja Normunds Ivzāns ar rezultātu 20 min 56 sek.,
izpildot Sporta Meistara normatīvu. Skrējienā «Tuku -
ma roze 2017» U 10 grupā 500 m distancē uzvarēja
Franciska Liniņa ar rezultātu 1 min. 37 sek.

Raivo Liniņa un Normunda Ivzāna uzvara
starptautiskās soļošanas sacensībās 

9. septembrī Lietuvā Druskininkos jau 25. gadu
notika starptautiskās sacensības soļošanā. Sacensībās
piedalījās Lietuvas, Polijas, Latvijas, Baltkrievijas un
Kazahstānas soļotāji.

Preiļu novada BJSS audzēknis Raivo Liniņš (U
16 grupā) izcīnīja 1. vietu 3 km distancē ar rezultātu
14 min. 48 sek. Franciska Liniņa (U-10 grupā) izcī -
nīja 10. vietu 1 km distancē ar rezultātu 7 min 03 sek.

Normunds Ivzāns veterānu grupā uzvarēja 5 km
distancē ar rezultātu 21 min. 25 sek. Jau trešo reizi
Druskininkos Normunds laboja trases rekordu 5 km
distancē veterāniem.

Preiļu volejbolistes piedalās 
starptautiskajā turnīrā  

16. septembrī Cēsīs notika starptautiskais turnīrs
volejbolā «Cēsu kauss 2017» U-14 grupas meitenēm.
Šajā turnīrā piedalījās 12 komandas no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas. Komandu vidū bija arī Preiļu
novada BJSS volejbolistes. Kopvērtējumā mūsu mei -
tenes ierindojās 9. vietā. Par labāko spēlētāju Preiļu
novada BJSS komandā tika atzīta Zaiga Kalvāne.

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Artis
Upenieks, Viktorija Neištadte un Inta Rumaka

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

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Nodarbinātības valsts aģentūras 
Preiļu filiāles informācija

Sieviešu veļas šūšanas uzņēmums SIA «V.O.V.A.» ( Liepāja)
plāno atvērt ražošanas cehus Preiļos un Līvānos. Tiks piedāvāts
darbs šuvējām, iespējama apmācība.

Tikšanās ar uzņēmuma SIA «V.O.V.A.» pārstāvi – 19. oktobrī
plkst. 10.00  Preiļos – Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 29. kabinetā.

Pieteikties pie NVA nodarbinātības organizatoriem pa tālruni
65314023, e-pasts: Preili@nva.gov.lv

Informācija par uzņēmumu – www.vova.lv

biedrība «Preiļu NVO centrs», LR izglītības un zinātnes mi-
nistrijas izglītības iestāde, reģistrācijas apliecības numurs
4260800593, organizē sekojošus maksas kursus:

grāmatvedība «No 0 līdz bilancei» (72 h), grāmatvedības kārto -
šana ar datorprogrammu «Zalktis» (16 h), grāmatvedības kārtošana
ar datorprogrammu «Krivulis» (8 h), projektu izstrāde un vadība (36 h),
angļu valoda (1. līmenis 56 h), angļu valoda (2. – 3. līmenis 72 h),
angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem (24 h), angļu sarunvalodas
pulciņš (36 h), fotografēšanas pamati (24 h), šūšanas pamati (36 h),
aušanas pamati (36 h), dāvanu iesaiņošanas pamati (24 h), telpu in -
ter jera dizains un mēbeļu rekonstrukcija (36 h), apstādījumu ierī -
košana (36 h),  stila ābece (24 h), saldumu meistarklase (16 h).

Kursi notiks Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvs). Pieteikšanās
līdz 31. oktobrim. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruņiem
28340855, 29287410 vai elektroniski preilinvo@inbox.lv .


