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Ko darīsim
decembrī:

¾ Piedalīsimies Ziemassvētku
akcijās.
¾Piereģistrēsim zemes platības.
¾Paklausīsimies Sergeja Rahmaņinova mūziku.

¾ Pieteiksimies telpu futbola
čempionātā.

¾Vakcinēsimies pret difteriju.
¾Pabūsim Ziemassvētku lielajā
ballē.

Gaiðus, mierîgus
Ziemassvçtkus,
laimîgu un raþenu Jauno
2004. gadu !
Sociālais dienests aicina piedalīties
Ziemassvētku labdarības akcijā,
ziedojot adījumus un citas mantas. Šīs dāvaniņas priecēs Aglonas
lauku slimnīcas un pansionātu iemītniekus no Preiļu novada.
Ziedojumus pieņem Preiļu novada domes Sociālajā dienestā, Aglonas
ielā 1a.

20. novembrī sociālās un psiholoģiskās palīdzības centrā “Mūsmājas” sākās floristikas nodarbības pensionāriem. Attēlā: tiek gatavoti Adventes vainagi un Ziemassvētku dekori.

Nepilsoņi var apgūt latviešu valodu
Septembī Naturalizācijas pārvaldes (NP) Rēzeknes nodaļas
darbinieki tikās ar Preiļu novada
iedzīvotājiem. Pēc sarunas tika nokomplektēta kursu grupa latviešu
valodas prasmes apguvei tiem
nepilsoņiem, kuri vēlas iegūt
Latvijas pilsonību naturalizācijas
kārtībā. Pašlaik Preiļos valsts valodu mācās 15 nepilsoņi, kuri pēc
60 stundu programmas apguves
jau 8. decembrī kārtos latviešu valodas, Latvijas vēstures un Satversmes pamatzināšanu pārbaudījumu. NP Preiļu filiāles vadītāja
Ritma Vigule informē, ka pašlaik ir
iespēja Preiļos nokomplektēt vēl
vienu nepilsoņu grupu latviešu
valodas apguvei. Par mācībām
kursos nav jāmaksā. Uz mācībām

var pieteikties otrdienās un
ceturtdienās NP Preiļu filiālē, Raiņa
bulvārī 19, 1. stāvā, tālrunis
5321723.
R.Vigule atzina, ka pēc referenduma par Latvijas dalību Eiropas Savienībā pieaugusi interese
par naturalizāciju. Pēc 20. septembra saņemti 12 Preiļu novada nepilsoņu iesniegumi pilsonības
iegūšanai. Tomēr pēc Iedzīvotāju
reģistra datiem Preiļu novadā joprojām dzīvo ap 580 nepilsoņu.
Tāpēc piedāvātie latviešu valodas
bezmakas kursi nepilsoņiem ir
lieliska iepēja naturalizācijas procesa uzsākšanai.
Voldemārs Ivdris, NP Rēzeknes
reģionālās nodaļas Informācijas
centra vecākais referents

Cienîjamie iedzîvotâji un avîzes lasîtâji !
Rakstiet vai zvaniet mums: Preiļu novada dome, Tirgus
laukums 1, Preiļi, LV 5301, tālr./fakss 5322766, e-mail:
dome@preili.lv
Preiļu novada domes mājas lapa: www.preili.lv

DEPUTĀTI ATSKATĀS UZ AIZEJOŠO GADU
Gada nogalē katrs Preiļu novada domes deputāts ielūkojas aizejošajā gadā un uzliek uzsvaru uz,
viņaprāt, zīmīgākajiem notikumiem. Sakāmā ir daudz, mūsu
avīzes lappusītē varēju ievietot
tikai pašu galveno.
Jūsu Maija Paegle, sabiedrisko attiecību speciāliste.

Jānis Eglītis, Preiļu novada
domes priekšsēdētājs
Aizvadīts Preiļu pilsētas 75.
dzimšanas dienas gads. Tas ir bijis
īpaši nozīmīgs ne tikai valsts prezidentes V.Vīķes – Freibergas vizītes kontekstā, bet arī vairāku projektu īstenošanas un nozīmīgu dāvinājumu dēļ.
Šajā gadā ir izveidota Preiļu
novada mūzikas un mākslas skola
(nākamgad paredzēta tās akreditā-

cija), ievērojami rekonstruēta Sociālā dienesta ēka, veikts liels Preiļu
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas posms, uzsākta Aizkalnes
pagasta centra ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija.
Taču ne mazāk darba ir nākamgad: jāpabeidz Preiļu 2. vidusskolas
manēžas rekonstrukcija, Preiļu kapu
būvniecības darbi, Raiņa Bulvāra
rekonstrukcija, Aizkalnes pagasta
centra ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, jāuzsāk Eiropas Savienības finansētā
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta 2.5 miljonu latu
vērtībā īstenošana. Šobrīd tiek
izskatīts SAPARD programmā
iesniegtais Aizkalnes un Preiļu pagasta ceļu rekonstrukcijas projekts,
tā apstiprināšanas gadījumā darbi
būs veicami 2004. gadā. Turpināsies izglītības iestāžu rekonstrukcija: esam iecerējuši pabeigt logu nomaiņu bērnudārza “Pasaciņa”
grupu telpās, veikt elektroinstalācijas remontu Aizkalnes pamatskolā, tualešu telpu rekonstrukciju
Preiļu 1. pamatskolā, aktu zāles remontu Preiļu Valsts ģimnāzijā. Turpināsies arī Sociālā dienesta ēkas
pilnveide.

Citi plāni saistās ar Eiropas
Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu. Lai pretendētu uz tiem,
ir jāizstrādā kvalitatīvi projekti un
šiem darbiem arī jāparedz budžeta
līdzekļi. Ir jāizstrādā dokumentācija
Preiļu rajona galvenās bibliotēkas
un Jauniešu kluba izveidei Kārsavas ielā 4, Informācijas tehnoloģiju centra izveidei, Preiļu 1. pamatskolas ēdināšanas bloka izbūvei, Aizkalnes tūrisma programmai un Preiļu parka renovācijai.
Ne mazāk svarīgi ir, lai arī novada
zemnieki un uzņēmēji izmantotu šo
fondu iespējas.
Šodien saku mīļu paldies visiem darītājiem un atbalstītājiem,
lieliem un maziem, jauniem un
veciem,laukos un pilsētā, visiem,
kuriem rūp mūsu novada un mūsu
valsts nākotne un kuri ir nākuši ar
ierosinājumiem, kritiku un padomu.
Preiļu novadā tādu ir ne mazums.
Kopā mēs varam paveikt ļoti daudz,
bet arī darāmā ir daudz. Lai
nepietrūkst zināšanu, spēka,
veselības un drosmes! Lai mums
izdodas!
Priecīgus Ziemassvētkus!
Jūsu ieceru piepildījumu Jaunajā
gadā!
(turpinâjums 2.lpp.)

Lai tiktu pie Eiropas naudas, jāveic priekšreģistrācija
No nākamā gada 1. maija Latvija
būs pilntiesīga Eiropas Savienības
(ES) dalībvalsts ar atbilstošām
iespējām izmantot ES garantijas.
2004. gadā Latvijā tiks ieviests
vienotais platību maksājums – par
katru apstrādātās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības vienību, kas atbilst saņemšanas nosacījumiem. Tie ir sekojoši:
♦ zemei jābūt labā lauksaimnieciskā stāvoklī,
♦ platībai jāatrodas Latvijas teritorijā,
♦ kopējā noteiktā platība nedrīkst būt mazāka par 1 ha.
Lai pieteiktos ES maksājumiem,
ir uzsākta priekšreģistrācija. Tā sā-

kās 1. oktobrī un turpināsies līdz
31. decembrim. Lauksaimniekiem,
kuri vēlēsies saņemt tiešos maksājumus, jānāk pie reģistratoriem,
jāaizpilda anketas, jāiezīmē bloku
kartēs savas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, jāsniedz visa cita informācija, kas
nepieciešama tiešo maksājumu administrēšanai.
Dodoties veikt priekšreģistrāciju, fiziskām personām jāņem
līdzi:
pases kopija, zemes robežu plāna kopija ar kadastra numuriem,
nomas zemju līgumu kopija, jāuzrāda fizisks konts uz sava vārda
jebkurā bankā.

Juridiskām personām līdzi
jāņem:
pases kopija, zemes robežu plāna kopija ar kadastra numuriem,
nomas zemju līgumu kopija, uzņēmuma reģistrācijas apliecības
kopija, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, jāuzrāda
juridisks konts jebkurā bankā.
Priekšreģistrācija tiek veikta
Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes telpās, Preiļos, Mehanizatoru ielā 2a, 1. stāvā.
Darba laiks: 8.30 – 17.00. Informācija
pa telefoniem 5307093, 5307371.
Aivars Znotiņš,
ES tiešo maksājumu daļas
vadītājs
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prognozēt nākotnes attīstību.
Es domāju, ka šis gads ļāva visiem
pārliecināties, ka politika īstenībā
ir tukšo solījumu māksla. Pašreiz
mēs redzam, ka šie solījumi brūk.
Vecākā gājuma cilvēkiem nākotnē
ir mazliet precīzāk jāizvērtē šie solījumi, lai pēc tam nebūtu vilšanās.
Mums nepalīdzēs ne ES, ne kāda
valsts, ja mēs paši nebūsim pietiekami varoši, gudri un ar pašcieņu
gan par sevi, gan par valsti.

Vladimirs Ivanovs
priekšsēdētāja vietnieks
Gada nogale ir jaunu ieceru
laiks. 2004. gada darba cēlienam tāpat būs vajadzīgas zināšanas, nauda un arī laba griba. Pašlaik novada
dome strādā pie nākamā gada budžeta. Vajadzību, kā vienmēr, ir ļoti
daudz. Tāpat kā iepriekš, dome vispirms finansēs attīstību. Gandrīz
pusi no budžeta ieņēmumiem paredzam izdot izglītībai. Vairāk līdzekļu
nāksies palielināt sociālajām vajadzībām. Tagad ir klusais Adventes
laiks. Ziemassvētki un Jaunais gads
nāk straujiem soļiem. Būsim apņēmības pilni strādāt, mācīties, sakārtot un attīstīt mūsu pilsētu un laukus. Novēlu gaišumu un prieku ikvienā novada ģimenē.

Jāzeps Šņepsts
Preiļu novadam 2003. gads, neskatoties uz varas maiņu, tomēr bija
labs. Atšķirībā no pašreizējās valdības stila, šeit nekas netika noārdīts, tieši otrādi, tika turpinātas
iesāktās lietas, kas realizējās konkrētos darbos. Turpinājās gan pilsētas labiekārtošana, gan strādājošo uzņēmumu izaugsme.
Ja runāju par „Preiļu sieru”, šodien jau var teikt, ka šis būs viens
no labākajiem gadiem neatkarīgajā
Latvijā. Eksports ir pārsniedzis vairāk kā 3000 tonnu. Tas ir labākais
rādītājs valstī. Vairākas lietas gribējās paveikt ātrāk, bet es domāju, ka
mums ir iespēja arī nākošgad šos
rādītājus uzlabot. Šis gads iezīmējās
arī ar to, ka paplašinājās tirdzniecības tīkls mūsu meitas uzņēmumā
„Zolva”, atvērot jaunu veikalu Preiļu pilsētas centrā. Ir iesāktas vērienīgas rekonstrukcijas ražošanas
uzņēmumos Preiļos, Daugavpilī,
Krāslavā.
Es raugos optimistiski nākotnē. Pamats tam ir radītās jaunās darba vietas un regulārā samaksa par
padarīto darbu -gan zemniekiem par
saražoto pienu tā ir virs vidējā valstī, gan uzņēmumā strādājošo darba
algas ir vienas no lielākajām. Cilvēkiem nav jāuztraucas, kas būs 2004.
gadā ar viņiem un viņu darba
vietām. Tas attiecas, protams, uz
tiem, kas strādā godīgi un pilda
uzdotos uzdevumus gan apjomā,
gan kvalitātē, kā to prasa darba
devējs.
Vecākā gājuma ļaudīm es gribētu atgādināt, ka gadi ir milzīga
bagātība. Tikai gadi un laiks ļauj
izvērtēt līdzcilvēku padarīto un
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pats svarīgākais un vērtīgākais.
Pēc iespējas mazāk bojāsim viens
otram šo pašu dārgāko mantu. Lai
mums visiem veicas !
Pašvaldîbai ir jābūt tai vietai, kas
palīdz cilvēkam. Ja tas ir bizness,
nevajadzētu traucēt un likt šķēršļus
tā attīstībai. Jāpalīdz tiem, kas ir
nonākuši grūtībās. Tādu cilvēku ir
daudz.
Visiem, kas lasa šo avīzi, novēlu,
lai izdodas sakārtot tās „astītes”,
kas vēl ir jānokārto šajā gadā. Lai
jaunais gads ir labāks, veiksmīgāks
un veselīgāks.

Novēlu Saeimas deputātiem,
šķērsojot Aivieksti un nokļūstot
viņā pusē, neaizmirst, ka nākat no
Latgales. Par šo vietu, pirmkārt, arī
jārūpējas.

darbs, sabiedrības noslānošanās,
smagais materiālais stāvoklis ir valstiska mēroga problēma. Novada
dome ir tikai sociālo problēmu seku
risinātāja uz vietas.
Domāju, ka ir svarīgi, lai mēs
savā dzīvē – priekos un bēdās nebūtu vientuļi. Novēlu, lai mums
katram būtu cilvēks, ar kuru varam
dalīties priekos un pārrunāt neveiksmes. Ja mēs būsim veseli,
dzīvespriecīgi, draugu atbalstīti, tad
mums sekmēsies visas ieceres un
sapņi.

Zinaida Vilcāne

Daina Pliča
Atkal ir pagājis gads un pienācis Adventes laiks ar klusām pārdomām un apcerēm. Šis gads mūsu
pilsētai bija bagāts ar jubilejas pasākumiem. Liels gods bija mūsu
Valsts prezidentes Vairas VīķesFreibergas klātbūtne Preiļos. Man
prieks, ka pilsēta sāk iegūt krāsainus sejas vaibstus ar Hipotēku
bankas dāvināto pulksteni un Unibankas uzstādīto fotostendu Preiļu
centrā. Mūsu pilsēta ieguvusi arī
septiņas siera skulptūras. Ir patīkami, ka ielas sāk klāties ar līdzenu
bruģi un pazūd ietvju grambas. Ražīgs darba gads ir aizvadīts atjaunotā kultūras nama dzīvē. Novēlu
tā turpināt !
Gada vecumu ir sasniedzis sociālais dienests. Tas tiek veidots
pēc jauniem principiem un ir viens
no nedaudziem Latvijā. Viss jaunais
dzimst grūti, ar problēmām. Sociālā
dienesta darbiniekiem vēlu veselību, izturību un iejūtību.
Visiem Preiļu novada iedzīvotājiem gribu novēlēt stipru veselību,
gaišas domas un darbus Jaunajā
gadā.

Vladimirs Haritonovs
Šis gads bija smags. Visu vasaru gatavojāmies apkures sezonai.
Preiļu pilsētas siltumtīklu rekonstrukcijas projektā ir ieguldīts
280 000 latu. Tā ir milzīga nauda.
Kopējais atjaunoto siltumtīklu
garums sastāda 1,7 kilometrus.
Nākošajā gadā šis projekts būtu
jāpabeidz.
Šogad mēs esam nodrošinājuši
visus Preiļu pilsētas iedzīvotājus,
izņemot dažas mājas, ar silto ūdeni.
Domāju, ka ar pieminētajiem
darbiem, kas ir pašreizējās deputātu
komandas veikums, mēs varam
lepoties. Novada dome triju gadu
laikā ir izpildījusi doto solījumu
pilsētas iedzīvotājiem.
Visi mēs dzīvojam, lai kaut ko
dotu citiem. Cik izdarīsim, tik saņemsim atpakaļ. Laimīgu, veselīgu un
veiksmīgu Jauno gadu mums
visiem !

Jānis Anspoks
Ilmārs Meluškāns
Lai ko mēs darām, nekad
nedrīkstam aizmirst, ka cilvēks un
savstarpējās attiecības ir pirmajā
vietā. Diemžēl, politika ir tāda joma,
ka mēs brīžiem aizejam lielos kompromisos ar cilvēciski pieņemtajām
normām, bet, cik tālu ejam, tas ir
atkarīgs no katra paša. Es vienmēr
domāju, ka dzīve nebeidzas ne ar
četru gadu termiņu, uz kuru ievēl
domē, ne ar to termiņu, uz kuru ieceļ
kādā amatā vai pieņem darbā. Gan
sev, gan citiem vēlu pieturēties pie
vispārcilvēciskajām vērtībām.
Kolēģiem un novada iedzīvotājiem,
visiem, kas lasīs šo avīzes numuru,
novēlu veselību. Jo gadiņu ilgāk
dzīvojam, jo vairāk novērtējam, ko
nozīmē laba veselība. Šī bagātība ir

Novēlu Jaunajā gadā visiem
novada ļaudīm un slimnīcas kolektīvam labu veselību. Veselība ir
visam pamats, bet ar to vien nepietiek, lai mēs izskolotu bērnus un
dzīvotu pārticībā. Vajag, lai arī
maciņš būtu pilnāks.
Vēlu straujāku augšupeju
Preiļu novadam un visai Latgalei.
Lai mums visiem parādās jaunas
iespējas, lai būtu labas attiecības
ar cilvēkiem. Sagādāsim patīkamus
mirkļus gan sev, gan otram. Neaizmirsīsim, ka jebkurš slikts vārds,
pat, ja tas tiek piedots, atstāj pēdas.
Otru jāmīl tāpat kā sevi, bet arī sevi
jāmīl.
Gads bija smags. Nesakārtotība veselības aprūpē, diemžēl,
turpinās. Brīžiem paspīd ausmiņa
pie horizonta, šis tas ir uzlabojies,
bet joprojām ir grūti finansu ziņā.

Kad iededzam pirmo svecīti
Adventes vainagā, mūsu prāti kļūst
rimtāki, jo ir sācies lielā brīnuma
gaidīšanas laiks. Tas raisa mūsos
cerību, ka kļūsim labāki, gudrāki,
veselāki, bagātāki un labsirdīgāki.
Skaists pasākums šogad bija
Siera diena. Īpaši paliks atmiņā
Valsts prezidentes apmeklējums.
Preiļi kļūst sakoptāki, to novērtē arī
iebraucēji. Sarūgtina alkoholisms,
bezdarbs, cilvēku nevēlēšanās
strādāt. Novada domei savā redzeslokā vairāk jāpatur lauku iedzīvotāji. Priecē tas, ka cilvēki nezaudē
dūšu pat grūtos apstākļos. Daudz
runājam par pensionāriem, bet dažkārt aizmirstam par daudzbērnu un
jaunajām ģimenēm. Lai kāds arī nebūtu šis gads, atcerēsimies – Dievs
neuzliek mums smagāku krustu, kā
spējam panest. Kādā veidā to darām, tas ir atkarīgs no mums pašiem.
Lai ikvienā mājā ienāk Ziemassvētku brīnums ! Aizmirsīsim visus
pārinodarījumus, uzsmaidīsim
viens otram, dāvāsim maigumu un
mīlestību. Priecīgus Ziemassvētkus! Lai gaisma, mīlestība un Dieva
svētība jūs pavada visu nākamo
2004. gadu !

Pēteris Rožinskis
Gribu vēlēt, lai šajā Ziemassvētku laikā mēs neieslīgstam
skumjās par aizgājušo gadu. Atcerēsimies labo, kas ir izdarīts un
izvērtēsim, kas nav izdevies. Visu
pārdomājot, aiziesim uz mežu, paliksim problēmas zem Ziemassvētku eglītes un ieiesim jaunajā
gadā ar gaišām domām un cerībām.
Esmu sapratis, ka patiesība ir relatīvs jēdziens, tā nevar būt viena un
nevar piederēt tikai vienam cilvēkam. Atskatoties uz aizejošo gadu,
uzskatu, ka dome varēja vairāk
līdzekļu plānot sociālajai sfērai.
Novēlu, lai pašvaldība vairāk pievērstos vietējam cilvēkam un palīdzētu risināt viņa problēmas. Vairāk
pasākumu kultūras namā nepieciešams jauniešiem.
Uz zemes valdīs miers un laba
griba starp cilvēkiem tikai tad, ja
katrs uzklausīs arī otra viedokli,
ņems vērā otra domas. Tad būs
labāk iedzīvotājiem un pašvaldībai.

Andrejs Zagorskis
Novada dome īsteno tās ieceres, kas bija plānotas. Dažkārt neiet
tik ātri, kā bijām iedomājušies, starp
mums ir neapmierinātie. Es uzskatu,
ka labāk ir septiņreiz nomērīt un tikai
tad nogriezt. Šobrīd redzam, ka
kultūras centrs ir kļuvis par vietu,
kas pulcē Preiļu iedzīvotājus, tur
veidojas savas tradīcijas. Prieks par
mūsu pašdarbniekiem, par to, ka
notiek daudz pasākumu. Nākotnē
svarīgs darbs ir bibliotēkas pāriešana uz jaunajām telpām. Mums
vairāk jāstrādā ar jauniešiem, arî
organizējot pasākumus.
Soli pa solim īstenojam ieceres
sociālajā sfērā. Ja pirms gada nebija
pilnīgi nekā, tad tagad sadarbībā
veidojam sociālo māju. Žēl, ka personīgās ambīcijas starp dažiem cilvēkiem ir attīstību kavējošs faktors.
Ceru, ka, notiekot viedokļu apmaiņai, problēmas atrisināsies. Bez-

Pēteris Trubiņš
Es negribu runāt par sasniegumiem, tie ir redzami un par tiem
daudz rakstīts presē. Runāšu par
to, kas mani satrauc. Tas ir iedzīvotāju zemais dzīves līmenis, bezdarbs, sociālā neaizsargātība.
Es uzskatu, ka šī gada budžetā
netika atdota prioritāte sociālajām
vajadzībām, bet lielākie līdzekļi tika
novirzīti kultūrai. Mums, domes
deputātiem vajadzētu atbalstīt katru
jauno uzņēmēju. Īpaša uzmanība un
palīdzība jāveltī jaundibinātām ģimenēm. Es aicinu zemniekus veidot
kooperācijas, lai varētu izkļūt no
smagās ekonomiskās situācijas.
Aicinu cilvēkus būt vienam
pret otru labestīgākiem un savstarpēji izpalīdzīgākiem. Novēlu visiem
novada iedzīvotājiem stipru veselību un ticību nākotnei.

DOMES INFORMĀCIJA

PENSIONĀRU APVIENĪBĀ
Atskats uz aizejošo gadu

11. novembra novada domes sēdē

♦Izdarīja izmaiņas Preiļu nova- trūcīgas ģimenes (personas) sta- Ziemas un Saulgriežu kalnā

da domes noteikumos “Par budžetu
2003. gadam” un noteikumos “Par
speciālo budžetu 2003. gadam.
♦Izskatot papildus vienošanos
pie būvdarbu līguma par Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes
sistēmas 6.kārtas 5.etapa 3.posma
rekonstrukciju, nolēma apmaksāt
tāmē norādītos neparedzētos darbus par summu Ls 1475,00. Apmaksu par Preiļu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas 6.kārtas
būvuzraudzības darbiem Ls 1020
apmērā nolēma veikt no Preiļu novada domes 2004.gada budžeta līdzekļiem.
♦Apstiprināja papildus vienošanos par tāmē norādīto neparedzēto darbu apmaksu karavīru brāļu kapu memoriāla un teritorijas labiekārtošanai par summu Ls 1293,52.
Nolēma lūgt Krievijas ģenerālkonsulātu Daugavpilī piešķirt papildus
minētos līdzekļus.
♦Nolēma veikt cenu aptauju
Preiļu autoostas iekāpšanas laukuma nojumju izbūvei.
♦ Apstiprināja Preiļu Valsts
ģimnāzijas nolikuma “Par maksas
pakalpojumiem” papildinājumu.
♦Nolēma nodot tiesu izpildītājiem termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma
naudas parāda piedziņai bezstrīdus
kārtībā Aizkalnes un Preiļu pagastu
nekustamā īpašuma nodokļu parādniekus uz 3. novembri.
♦Piešķīra Ls 35 J.Streiča filmas
“Likteņdzirnas” demonstrēšanai
Valsts svētkos 18. novembrī.
♦Atļāva Heonijai Vjaksei uzsākt saskaņošanas darbus floristikas, suvenīru un citu preču
tirdzniecības veikala ierīkošanai
Preiļos, Kārsavas ielā 4.
♦Apstiprināja pagaidu tarifus
Preiļu novada Sociālā dienesta sociālajam pakalpojumam - dušas izmantošanai:
√Preiļu novada trūcīgām ģimenēm (personām), kurām ir piešķirts
trūcīgas ģimenes statuss un kuru
ienākumi uz vienu ģimenes locekli
ir mazāki par 15 Ls, noteikt maksu
par pakalpojumu - dušas izmantošana 30 santīmi 1 personai;
√Preiļu novada trūcīgām ģimenēm (personām), kurām ir piešķirts

tuss un kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 35, un
vientuļajiem pensionāriem, kuru
pensija ir mazāka par Ls 60, noteikt
maksu par dušas izmantošanu - 50
santīmi 1 personai;
√citiem pakalpojuma izmantotājiem noteikt maksu par dušas izmantošanu - 80 santīmi 1 personai.
♦Noteica dušas izmantošanas
laiku 1 personai - 30 minūtes.
♦Piešķīra zemi pastāvīgā lietošanā ar izpirkšanas tiesībām Ivetai
Matisānei, Mārim Pūdžam, Jānim
Kručānam, Pēterim Romanovam,
Anatolijam Mūrniekam un Zinaidai
Anspokai.
♦Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Aizkalnes pagasta saimniecībā “Celmāji”
un uz nekustamo īpašumu “Lāčplēši” Preiļu pagastā.
♦Nolēma atļaut Preiļu kooperatīvai sabiedrībai veikt mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem restorānā - Preiļos, Kooperatīvā ielā 1a - ar darba laiku no
plkst. 1200 līdz 600; kafejnīcā “Zīle”
- Preiļos, Brīvības ielā 68 - ar darba
laiku no plkst. 800 līdz 200.
♦Piešķīra līdzekļus 20 litru benzīna mēnesī iedalīšanai policijas
jaunākajam iecirkņa inspektoram
Andrim Guzam, kurš veic dienesta
pienākumu pildīšanu ar savu personīgo automašīnu.
♦Piešķīra līdzekļus Ls 179,20
apmērā transporta izdevumu apmaksai Preiļu 1.pamatskolas un
Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopai
“Gaida” braucienam uz Latvijas
Republikas proklamēšanas 85.gadadienai veltīto pasākumu “Mana
Latvija” Rīgā Latvijas Nacionālajā
operā 18.novembrī.
♦Apstiprināja noslēgto līgumu
starp Preiļu novada domi un SIA
“Mikor” par Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra un Preiļu pagasta centra autoceļu un ielu rekonstrukciju par līguma kopējo summu
Ls 234140,15.
♦ Piešķīra novada domes
priekšsēdētājam Jānim Eglītim kārtējo atvaļinājumu no 24. novembra
līdz 5. decembrim par darba periodu
no 2003.gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim.

18. novembrī tika pasniegti Preiļu novada
domes Atzinības raksti
Atzinības rakstus saņēma:
•Preiļu novada domes sekretāre Janīna Cvečkovska - par ilgstošu un apzinīgu darbu;
•SIA “Preiļu saimnieks” katlu
operators Alberts Čeirāns - par
ilgstošu un nesavtīgu darbu;
•Preiļu 2.vidusskolas direktors
Oļegs Hļebņikovs - par veikto darbu starpkultūru izglītības jomā;
•Preiļu 1.pamatskolas skolotāja Irēna Jeršova - par radošu un
ilgstošu darbu;
•SIA “Preiļu saimnieks” autovadītāja Boriss Jevtušins - par ilgstošu un godprātīgu darbu uzņēmumā;
•Aizkalnes pamatskolas direktore Mudrīte Vija Lozda - par

ilgstošu darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā;
• SIA “Preiļu saimnieks”
ūdens apgādes iekārtu operatore
Anna Lubarte - par ilgstošu un
godprātīgu darbu uzņēmumā;
•Latvijas Tautas frontes Preiļu
nodaļas dibinātājs un vadītājs
Staņislavs Mikulāns - par ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā;
•Latvijas Tautas frontes Preiļu
nodaļas dibinātājs un vadītājs
Ilgvars Muzikants - par ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā;
• VAS “Latvenergo” Preiļu
filiāles vadītājs Pēteris Vosorovs par ieguldījumu Preiļu novada
attīstībā.

Saule un cilvēki kāpj –
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidot jaunos, kas nāk.
Tuvojas 2003. gada ziemas
Saulgrieži. Preiļu novada Pensionāru apvienība (PA) pirms trim
gadiem ieguva nevalstiskās organizācijas juridisko statusu. Šobrīd
ir tas laiks, kad jāpārlūko paveiktais,
lai iezīmētu turpmāk darāmo.
Pensionāru apvienības dibināšanas pamatmērķis bija palīdzēt
saviem līdzcilvēkiem, lai viņi pēc
aktīvā darba gadiem mazāk ciestu
no vientulības, daudzi arī no nabadzības. Īstenot šo mērķi var tikai ar
tādu cilvēku palīdzību, kuriem laime
ir arī – par citu laimi palikt nomodā,
kuri, nekā neprasot, spēj dāvāt otram savu sirds siltumu, lai dotu cerību tam, kam izmisums. Par vērtīgāko Pensionāru apvienības trīs
gadu devumu uzskatu šādu cilvēku
kolektīva izveidošanos. Viņi gan
apzina pensionāru vajadzības, gan
iesaistās to risināšanā un aktīvi
piedalās visās Pensionāru apvie-

nības aktivitātēs. Šie cilvēki ir
pelnījuši vislielāko pateicību.
Pēc pensionāru apzināšanas
esam konstatējuši, ka visvairāk
problēmu ir trūcīgajiem vientuļajiem pensionāriem, jo viņi ar
vienu, nepamatoti mazo pensiju
nevar nodrošināt sev cilvēka cienīgu dzīvi. Viņiem ir nepieciešams
pašvaldības atbalsts.
Vislabvēlīgākais laiks šo un citu jautājumu risināšanai Pensionāru
apvienībā bija otrais darbības gads,
jo, pateicoties jaunievēlētās novada domes vadības atsaucībai, sekmīgi tika palīdzēts gan trūcīgiem
vientuļiem pensionāriem, gan tika
organizēti kultūras un atpūtas pasākumi visiem novada pensionāriem.
Trešo darbības gadu uzsākām ar
pārliecību, ka tas pensionāriem būs
vēl labvēlīgāks, jo pašvaldība bija
pieņēmusi lēmumu, ka 2003. gadā
arī Preiļos tiks atvērts Dienas centrs
pensionāriem, kur viņi varēs gan
darboties pēc interesēm, gan
saņemt medicīnas un saimnieciskos pakalpojumus. Tagad, at-

skatoties uz aizejošo gadu, diemžēl
jākonstatē, ka tas Pensionāru apvienībai nav bijis sevišķi labvēlīgs.
Esam pateicīgi novada domes
vadībai, ka tā atsaucās uz mūsu
lūgumu un piešķīra trūcīgajiem
vientuļajiem pensionāriem vienreizēju pabalstu komunālo pakalpojumu daļējai apmaksai un atbalstīja arī citas Pensionāru apvienības aktivitātes. Ceram uz šo atbalstu arī turpmāk .
Kāpjot ziemas Saulgriežu
kalnā, gribas ticēt, ka ar balto sniegu aizies projām rūpes, kuras mūs
nomāc, un Ziemassvētki nāks ar
prieku un cerību, ka nākošajā gadā
būs labāk.
Lai piepildītos šī cerība, Jaunajā gadā vēlu visiem veselību,
izturību un vēlmi darīt krietnus
darbus un sirdsvārdus teikt, lai
sasildītu tos, kam salst pasaulē
aukstā.
Irēna Timošenko,
Preiļu novada Pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja
(Raksts publicēts saīsināts)

VESELĪBA
Vakcinēsimies pret difteriju !
Šī gada 23. septembrī Rīgā tika
reģistrēts saslimšanas gadījums ar
difteriju piecus gadus vecam zēnam. Šajā pašā dienā zēns tika
ievietots BOVAS Bērnu klīniskajā
slimnīcā, taču, neraugoties uz
intensīvo ārstēšanu stacionārā,
zēna stāvoklis pasliktinājās, un 30.
septembrī reanimācijas nodaļā
zēns nomira. Bērns nebija vakcinēts
pret difteriju.
Kopumā Latvijā kopš difterijas
epidēmijas sākuma 1993. gadā tika
reģistrēti 1350 saslimšanas gadījumi ar difteriju, tai skaitā 428 saslimušie bija bērni, kas ir viena trešdaļa no visiem gadījumiem. No
1993. gada līdz 2002. gadam no
difterijas miruši 99 cilvēki. Minētā
zēna nāves gadījums ir simtais šajā
bēdīgajā statistikā. Neraugoties uz
ievērojamu difterijas epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos
2003. gadā, difterijas problēma
Latvijā joprojām ir aktuāla. Šogad
astoņos mēnešos tika reģistrēti 17

saslimšanas gadījumi. 2002. gada
analoģiskā periodā reģistrēti 38
saslimšanas gadījumi.
SVA epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka difterijas
baktērija turpina izplatīties veselo
cilvēku vidū. Kad difterijas izraisītājs nokļūst neimūnā (nevakcinētā vai nerevakcinētā) cilvēka
organismā, tas izraisa saslimšanu,
kuras smaguma pakāpe ir atkarīga
no antivielu daudzuma organismā,
kas palikušas no agrīnās vakcinācijas.
Difterija ir smaga infekcijas
slimība, kas izplatās gaisa pilienu
un saskares ceļā. Slimību raksturo
mērens drudzis, sāpes kaklā ar vai
bez aplikumiem uz mandelēm, rīkles
vai balsenes. Tā var radīt sirds –
asinsvadu, nervu sistēmas, nieru
un citu orgānu smagus bojājumus,
kas beidzas ar pacienta nāvi.
Visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no saslimšanas ar difteriju, ir vakcinēties. Bērni ir vakci-

nējami atbilstoši Imunizācijas valsts
programmas vakcinācijas kalendāram trīs, četru, piecu, sešu un
astoņpadsmit mēnešu vecumā, kā
arī septiņu un četrpadsmit gadu
vecumā, tālāk saņemot revakcināciju (imunitāti pastiprinošas
injekcijas ) ik pēc desmit gadiem.
Nevakcinētiem pieaugušajiem
ir jāsaņem pamatimunizācijas kurss
– 3 potes, vakcinētajiem pieaugušajiem revakcinācija veicama ik
pēc desmit gadiem.
SVA aicina iedzīvotājus apzināties risku saslimt ar difteriju nevakcinēto un nerevakcinēto vidū
un aicina veikt vakcināciju pret šo
bīstamo slimību. Vakcinēties var pie
saviem ģimenes ārstiem un potēšanas kabinetos poliklīnikā. Latvijā
vakcinācija pret difteriju gan pieaugušajiem, gan bērniem ir par brīvu.
Ceram uz iedzīvotāju izpratni un
rūpēm par savu veselību.
Daina Pliča,
epidemioloģe

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
♦Preiļu novada sociālajā die- telpu remontu, lai pielāgotu tualešu līdu biedrība, sociālās un psiholonestā nodotas ekspluatācijā dušu
telpas. Pašlaik ir pieslēgta viena dušas kabīne, drīzumā uzstādīs un
pieslēgs arī otru kabīni. Dušas darbosies divas reizes nedēļā – ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.00
– 16.00. Pusdienu pārtraukums
dušās būs no 12.00 – 13.00. Vienas
dušas kabīnes iegādi apmaksāja
firma „PAA”, iegādājoties to par Ls
298. Telpu remontdarbus veica SIA
„Būvtranss”. Darbu izmaksas – Ls
999, 46.
♦Sociālās palīdzības istaba
(Kārsavas ielā 4) no 1.decembra atrodas Sociālā dienesta telpās Aglonas ielā 1a, 2.stāvā. Darba laiks trešdienās no 8.00-12.00.
♦20. novembrī ir noslēgts līgums ar SIA „Būvtranss” par Preiļu
novada sociālā dienesta tualešu

telpas bērniem ar kustību traucējumiem. SIA „Būvtranss” ierīkos arī
uzbrauktuvi pie sociālā dienesta
ieejas kāpnēm. Kopējās darbu izmaksas sastādīs 1804 Ls. Pie labvēlīgiem laika apstākļiem darbus
plānots pabeigt līdz gada beigām.
17. oktobrī ir noslēgts līgums ar
Īpašu uzdevumu ministrijas bērnu
un ģimenes lietās sekretariātu par
līdzekļu Ls 1355 iedalīšanu darbu
veikšanai, pārējo naudas summu ir
piešķīrusi Preiļu novada dome.
♦Līdz Ziemassvētkiem sociālajā dienestā tiks izremontētas telpas Preiļu novada pensionāriem, lai
jaunajā gadā mūsu seniori varētu
turpināt darbošanos jaunās telpās.
Pašlaik Preiļu novada sociālā dienesta telpās ir izvietojušās vairākas
sabiedriskās organizācijas: Inva-

ģiskās palīdzības centrs „Mūsmājas”, Preiļu rajona Sarkanā Krusta
biedrība un organizācijas „Glābiet
bērnus” Preiļu rajona nodaļa.
♦20. novembrī Preiļu novada
sociālajā dienestā bērnu invalīdu
vecāki tikās ar sabiedriskās organizācijas „Velku fonds” psihologu Ilzi
Lielpēteri. Uz tikšanos bija aicinātas
tās māmiņas un tēvi, kuru bērniem
ir garīga rakstura vai smagi fiziski
traucējumi. Psihologs iepazīstināja
vecākus un sociālā dienesta darbiniekus ar darba principiem atbalsta
grupā.

Nāciet vai zvaniet, ja
rodas jautājumi vai nepieciešama palīdzība. Mēs jūs gaidām. Sociālā dienesta adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi,
telefons 5323200.
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PASÂKUMI
Kultūras centrā
♦12.decembrī plkst. 18.00 Preiļu
KN S. Rahmaņinovam veltīts koncerts.
♦14.decembrī plkst. 11.00 Preiļu
KN 3.adventes pasākumi. Preiļu
sieviešu kluba pasākums bērniem
līdz 2 gadiem.
♦14.decembrī plkst.16.00 pilsētas centrā “Egles svētki”
plkst. 17.00 Preiļu KN Ziemassvētku bērnu darbnīcu atvēršana.
♦19.decembrī plkst. 13.00 Aizkalnes TN Ziemassvētku ieskaņu
koncerts “Ar gaišu sirdi”;
plkst 15.00 Aizkalnes TN Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte “Saulgriežu stundā brīnumi notiek”.
♦21.decembrī plkst. 14.30 Preiļu
KN 4.advente. Ziemassvētku bērnu
darbnīcu noslēgums;
plkst. 15.00 Preiļu KN koncerts
“Ziemassvētkus gaidot”.

♦25.decembrī plkst. 12.00 Līču
KN Ziemassvētku sarīkojums bērniem “Ziemassvētki sabraukuši
rakstītām kamanām”.
♦25.decembrī plkst 21.00 Līču
KN Svētku balle “Sveču gaismā”.
♦26.decembrī plkst. 16.00 Preiļu
KN Deju kopas “Gaida “ koncerts.
♦26.decembrī plkst. 21.00 Preiļu
KN Ziemassvētku lielā balle.
♦ 28.decembrī plkst. 20.00
Aizkalnes TN Ziemassvētku balle
“Ziemassvētku noskaņās gadumijai tuvojoties”.
♦30.decembrī plkst. 22.00 Līču
KN Jauniešu mūzikas kluba diskotēka. Ieejas maksa Ls 0,80.
♦1. janvārī plkst. 00.00 pilsētas
centrā Svētku salūts;
plkst. 00.30 Preiļu KN Jaungada
balle. Ieejas maksa Ls 1,00.

22. novembrī Preiļos notika
novada atklātā zolītes čempionāta
otrā kārta. Čempionāts notiek paralēli Līvānu čempionātam. Šoreiz
pulcējās deviņpadsmit dalībnieki.
Jāuzteic Aglonas puses zolmaņi, jo
šoreiz viņi bija ieradušies jau četru
cilvēku sastāvā. Tāpat kā pirmajā

kārtā oktobrī, arī šoreiz uzvarētāju
varēja noteikt tikai pašās beigās, jo
visas dienas garumā līderi mainījās
vairākas reizes. Par otrās kārtas uzvarētāju kļuva preilēnietis Vilnis
Pavasars, 2. vietu ieguva Līvānu
novada pārstāvis Juris Vasiļjevs.
Trešais – Edgars Bērziņš no Jē-

kabpils. Atgādinu, ka turnīrs notiek
septiņās kārtās. Čempionāta beigās
būs zināms arī uzvarētājs kopvērtējumā. To noteiks pēc piecu labāko
kārtu punktu kopsummas.
Turnīra nākošā – 3. kārta
notiks 27. decembrī.

6. decembrī noslēdzās Preiļu Par čempionēm kļuva komanda

Tika noteikti arī turnīra vērtīgākie spēlētāji. Starp vīriešiem tie
ir Artūrs Pfafrots (Anda Optec),
Ilmārs Madelāns (LVM) un Andris
Pastars (Riebiņi). Sieviešu vidū
rezultatīvākās spēlētājas bija Jekaterina Akentjeva (PVĢ) un Oksana Šņepste (Policija). Uzvarētājus
apsveikt bija ieradies Preiļu novada

novada čempionāts volejbolā, kurā
piedalījās četras sieviešu un septiņas vīriešu komandas. Pēc priekšsacīkstēm tika izspēlēti pusfināli, un
čempionāta bronzas medaļas sieviešu konkurencē ieguva komanda
Daugavpils rajona sporta klubs.
Otro vietu ieguva komanda PVĢ.

dota koncertprogramma, kas veltīta
pasaulslavenā
komponista
jubilejai. Pirmais koncerts ar lieliem
panā-kumiem notika Daugavpilī.
12. decembrī plkst. 18.00 Preiļu
novada kultūras namā uzstāsies
solisti Sergejs Pimenovs un Jeļena
Borele, mūziķi Aivars Broks un
Elīna Bambāne (klavieres), Igors
Ozuns (vijole) un Marija Kalniņa
(čella vijole).
Aicinām visus uz tikšanos
brīnišķīgajā mūzikas pasaulē. Ieeja
uz koncertu – bezmaksas.
Tatjana Kolosova,
Preiļu novada Slāvu biedrības
priekšsēdētāja

Policija. Vīriešu konkurencē par
trešo vietu sīvā cīņā uzvaru ar a/s
Preiļu siers izcīnīja Riebiņu
pagasta komanda. Finālā tikās pagājušā gada čempioni Anda Optec
no Līvāniem un LVM komandas.
Šajā divcīņā ar rezultātu 3:2
spēcīgāki bija preilieši.

Komanda Policija. No kreisās: Dace
Liniņa, Līga Petrova, Edīte Bīriņa, Inta
Lozda, Inga Ivanova, Jeļena Terentjeva, Oksana Šņepste.

*****

Komanda LVM (Latvijas Valsts meži).Pirmajā rindā no kreisās: Kaspars
Dzenis, Māris Matisāns, Gunārs Laganovskis, Edgars Griķis; 2. rindā no
kreisās:Edgars Upenieks, Jānis Klaužs,
Ilmārs Madelāns, Jānis Bernāns.

Sergejam Rahmaņinovam – 130
20. gadsimta pirmās desmitgades beigās Sergeju Rahmaņinovu ierindoja tā laika visspilgtāko
krievu mākslinieku vidū. 2003. gads
ir Sergeja Rahmaņinova 130 jubilejas gads.
Sergejs Rahmaņinovs bija ģeniāls komponists, lielisks pianists
un slavens diriģents. Viņš spēja
sabalansēt radošo darbību trijos
mākslas veidos vienlaicīgi. Liels ir
arī slavenā mūziķa ieguldījums pasaules mākslas pūrā.
Pateicoties Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī
finansiālajam atbalstam un Latvijas
Krievu biedrības iniciatīvai, ir izvei-

SPOR TS

 Pieteikšanās Preiļu
novada telpu futbola čempionātam līdz 31. decembrim
pie trenera Viktora Martinova sporta klubā „Cerība”.
Telefons 5322649. Sacensības sāksies 2004. gada
janvārī.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NVO atbalsta centrā

SOCIÂLAJÂ DIENESTÂ
 Sociālais dienests no 22. – 24. decembrim organizē

Preiļu Sieviešu klubs
aicina Preiļu novada bērnus
līdz 2 gadu vecumam un
viņu vecākus piedalīties
pasākumā
„ZIEMASSVĒTKU
BRĪNUMS”
14. decembrī plkst. 11.00
Preiļu novada kultūras
namā.
Pasākumu atbalsta Preiļu
novada kultūras centrs.
Preiļu NVO atbalsta
centrs aicina
sabiedriskās
organizācijas
uz pasākumu
„Ziemassvētku brīnumu
gaidot”
18. decembrī plkst. 17.00
Brīvības ielā 7.
Preiļu Novada Vēstis
Preiļu
novada
domes
informatīvais izdevums latviešu
un krievu valodā. Adrese: Tirgus
laukums 1, Preiļi, LV 5301.
Metiens – 4500 eks. Iespiests
SIA „Latgales Druka, Rēzeknē,
Baznīcas ielā 28. Atbildīgā par
izdevumu un maketētāja Maija
Paegle, tālr. 5322766, e-mail:
maija@axel.lv Tulks Irina
Šelkovaja.
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Ziemassvētku rokdarbu izstādi-pārdošanu. Dalībnieki – pen-sionāri
un invalīdi. Aicinām pieteikties līdz 22. decembrim. Telefons 5323200.
 Sociālais dienests skolēnu ziemas brīvdienu laikā organizē
regulāras nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām. Sīkāka informācija
pa tālruni 5323200.

 Preiļu novada sociālajā dienestā nodotas ekspluatācijā
dušu telpas. Dušas darbojas divas reizes nedēļā – ceturtdienās un
piektdienās no plkst. 8.00 – 16.00. Pusdienu pārtraukums dušās
būs no 12.00 – 13.00. Sīkāka informācija pa tālruni 5323200.

Sabiedriskā organizācija “Mūsmājas” katru piektdienu
aicina bērnus ar īpašām vajadzībām uz radošajām nodarbībām.
Nodarbību sākums plkst. 14.00. Lūgums iepriekš pieteikties
pa tālruni 5322157.

SEMINÂRS
Latvijas Vecticībnieku biedrība, Latvijas Universitātes
filozofijas un socioloģijas institūts, „VEDI” – humanitāro
pētījumu un izglītības fonds, piedaloties Riebiņu pagasta
padomei, Skangeļu vecticībnieku draudzei un Preiļu novada
Slāvu biedrībai,

20. decembrī organizē semināru
„Vecticībnieki Latvijā: vēsturiskā pieredze, kultūra
un mūsdienu procesi sabiedrībā”.
10.00 – aizlūgums Skangeļu lūgšanu namā.
11. 00 – semināra sākums.
Seminārs notiks Riebiņu kultūras namā. Semināru finansiāli
atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.
Būsim priecīgi redzēt visus interesentus.

Apsveikumi
Tik daudz no dzīves gadu krūzes
Pa malkam vien ir laukā smelts.
Bet nav šī krūze pat vēl pusē,
Vēl iekšā sudrabs tīrs un zelts.
Skan dzidri tavu gadu krūze,
Un ir tava vārda gods,
Ar darbu un ar mīlestību
Ko esi pratis dzīvē dot.

Sveicam Preiļu pagasta centra vadītāju
STAŅISLAVU MŪRNIEKU
60 gadu jubilejā !
Preiļu novada dome
Kad egļu zaros sveces degs
Un teiksmu sapņi zemi segs,
Lai jūsu acīs laime mirdz
Un visas skumjas aizmirst sirds !

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus,Laimīgu Jauno gadu
Aizkalnes pagasta centra un visa Preiļu novada
pensionāriem
novēl Aizkalnes pagasta centra pensionāru apvienības
vadītāja Regīna Verze

PATEICÎBA
28. novembrī Sociālajā dienestā notika pasākums novada
invalīdiem „Šodien pie mums ciemos...”. Pasākuma mērķis –
dot iespēju invalīdiem, kontaktējoties savā starpā, veicināt
iekļaušanos sabiedrībā.
Sociālais dienests pateicas veikaliem „Santa 98" un
„Beta” par sagādātajiem saldumiem.

