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Aicinājums iesniegt priekšlikumus
Preiļu novada
Teritorijas plānojuma izstrādei

Preiļu novada dome informē, ka 2015. gada 30. aprīļa domes
sēdē /prot.nr.7, 1.§/ tika pieņemts lēmums uzsākt Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādi, kurā ietilpst Paskaidrojuma raksts,
Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
Tika apstiprināts arī Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs,
darba grupa un Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevums.
Pašreiz notiek Preiļu novada Teritorijas plānojuma /Paskaidrojuma
raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu/pirmās redakcijas izstrāde.
Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādes galvenie uzdevumi ir
noteikt prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā
funkcionālos zonējumus, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus
visai novada administratīvajai teritorijai, lai varētu paaugstināt dzīves
vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un
citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku un
līdzsvarotu privātpersonu un sabiedrības intereses ar teritorijas
ilgtspējīgas attīstības iespējām.
Aicinām ikvienu ar Preiļu novadu saistītu juridisku vai fizisku
personu – iedzīvotājus, nekustamā īpašuma īpašniekus, novadā strādājošos uzņēmumus, novadā strādājošo uzņēmumu pārstāvjus, kaimiņu
pašvaldības, institūciju pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas u.c.
iesniegt savus priekšlikumus Preiļu novada Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu un Grafiskās daļas izstrādei rakstiski, iesniedzot
tos Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai Preiļu novada
pagastu pārvaldēs līdz 2015. gada 27. novembrim. Iesniedzot priekšlikumus, nepieciešams norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu vai
uzņēmuma, organizācijas nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un/vai epasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu, kadastra numuru.
Vēršam uzmanību, ka Preiļu novada TP ir ilgtermiņa plānošanas
dokuments. Preiļu novada Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt 15
gadu laika periodam.

Notiek žoga nomaiņa
pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» teritorijā

«Pasaciņas» žoga nomaiņa uzticēta SIA «Preiļu celtnieks». Dainis Jaudzems
(no kreisās) un darbu vadītājs Gunārs Vucāns apsver, kā izdarīt kvalitatīvāk

Šobrīd notiek žoga nomaiņas darbi Preiļu pirmskolas izglītības
iestādes «Pasaciņa» teritorijā, Celtnieku ielā 10A. Deputāti, izskatot pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» vadītājas Daces
Verbickas iesniegumu, nolēma žoga nomaiņas darbu veikšanai
piešķirt līdzekļus līdz 14 000 eiro. Līdzekļi paredzēti no budžeta sadaļas «Pārējie nenodokļu ieņēmumi».
Pirms daudziem gadiem uzstādītais žogs ir krietni novecojis,
nolietojies un neatbilst prasībām, kas nosaka bērnu drošu uzturēšanos
pirmskolas izglītības iestādes teritorijā. Žoga nomaiņa «Pasaciņā» tika
iekļauta projekta «Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība» 2. kārtā, kurā bija paredzēts veikt «Pasaciņas» teritorijas labiekārtošanu un nomainīt arī žogu izglītības iestādes teritorijā. Tā kā
šobrīd finansējums projekta 2. kārtai nav pieejams un nav zināms, kad
līdzekļi varētu tikt piešķirti, deputāti bija vienisprātis, ka bērnu drošības
nolūkā žoga nomaiņa jāveic tuvākajā laikā.
Maija Paegle

Konkursa «Sējējs» laureātu vidū – Preiļu
novada zemnieku saimniecība «Palmas»

16. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs sveica
konkursa «Sējējs – 2015» laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku
uzņēmējus un jaunos zinātniekus
lauksaimniecībā.
Šogad laureātu nosaukumi, diplomi un balvas tika piešķirti septiņās konkursa nomināciju grupās:
Gada lauksaimniecība, Gada uzņēmums pārtikas ražošanā, Ģimene
lauku sētā, Jaunais veiksmīgais
zemnieks, Bioloģiskā lauksaimniecība, Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā, Jaunais zinātnieks, Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Konkursa grupā «Ģimene lauku
sētā» Preiļu novada zemnieku saimniecības «Palmas» īpašnieks Valērijs
Kļavinskis ieguva 2. vietu, un saimniecībai tika piešķirta veicināšanas balva. Saimniecību konkursam
pieteica Preiļu novada lauku attīstības konsultante Elza Spodra Elste.
Konkursa grupā «Bioloģiskā
lauku saimniecība» Riebiņu novada zemnieku saimniecības «Juri» īpašnieks Juris Lubāns ieguva
3. vietu un saņēma veicināšanas
balvu. Saimniecību konkursam
pieteica SIA LLKC Preiļu nodaļas

Oktobrī Preiļu pilsētā pabeigti
devītās daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas renovācijas darbi.
Ēka ir nosiltināta, un veikti
vairāki citi uzlabojumi, lai paaugstinātu tās energoefektivitāti. Kopējās attiecināmās būvdarbu izmaksas sastāda 306 280,91 eiro.
Mājas renovācijai izmantoti Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzekļi,
un 50% no projekta izmaksām
sedz Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra. Mājas iedzīvotāji saņēmuši
SWED bankas aizdevumu uz
desmit gadiem.
Biedrības «Rēzeknes 36» valdes
locekle, projekta vadītāja Antoņina
Kuzņecova pastāstīja, ka mājas
siltināšana bija ilgs un darbietilpīgs
process. Viegli nebija, bet tagad ir
gandarījums, ka renovācijas darbi
noslēgušies, un ēka ne tikai vizuāli
ir pievilcīgāka, bet veikti arī būtiski
ieguldījumi tās energoefektivitātes
uzlabošanā.
2012. gadā notika mājas iedzīvotāju sapulce, kurā ar dzīvokļu
īpašnieku balsu vairākumu tika pieņemts lēmums sākt renovācijas projektu. Šķēršļu bija daudz, ar iedzīvotāju labo gribu bija par maz, sākotnēji nevarēja dabūt bankas aizdevumu, jo dažiem dzīvokļiem bija
lieli komunālo maksājumu parādi.
Sadarbojoties ar SIA «Preiļus saimnieks», biedrības valde atrada risinājumu, un SWED banka, piesaistot
AS «Attīstības finanšu institūcija
Altum», piešķīra kredītu. No mājas
iedzīvotājiem tas gan prasīja papildus līdzekļus 0,65 % no kopējās
kredīta summas, bet jau vasarā tika iesākti mājas renovācijas darbi.
Tagad projekta dokumentācija jau
nosūtīta uz LIAA, atbildīgie darbinieki novērtējuši būvdarbu kva-

Preiļu novada pārstāvji pasākuma laikā: (no kreisās) lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste un Kļavinsku ģimenes pārstāvji – Solvita Kļavinska,
z/s «Palmas» īpašnieks Valērijs Kļavinskis un Sarmīte Kļavinska

vadītāja Mārīte Vucenlazdāne.
Konkursa grupā «Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā»
piedalījās Aglonas novada biedrība
«Gūda saimineiču bīdreiba», ko
pārstāvēja Vija Kudiņa ar projektu
«Goda saiminieču tradīciju saglabāšana Aglonas novadā». Biedrību
konkursam pieteica biedrības «Preiļu partnerība» valdes priekšsēdētāja Valija Vaivode.
Konkursa «Sējējs» apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu

no nozīmīgajiem lauksaimnieku
pasākumiem, bet laureāta nosaukums «Sējējs» par priekšzīmīgu
darba apliecinājuma zīmi.
Konkursa «Sējējs» mērķis ir
noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma formu apsaimniekošanas iespējas,
rosināt lauku iedzīvotājus sakopt
apkārtējo vidi, atzīmēt jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt
zinātnes atziņas.

litāti, un mājas iedzīvotāji tuvākajā
laikā cer saņemt finansējumu.
Ēkas renovācijas darbus veica
SIA «Preiļu celtnieks» speciālisti.
Projekta ietvaros ir veikti kompleksi
pasākumi siltuma zudumu samazināšanai, tāpat arī mājas vizuālā
izskata uzlabošanai – visu ārsienu,
tostarp cokola un fasādes siltināšana, logu nomaiņa kāpņu telpās
un dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa,
pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta renovācija, fasādes
krāsošana un apkures sistēmas nomaiņa. Pateicoties projektētājam,
izdevās atrast līdzekļus arī mājas
balkonu renovācijai.
Kā atzina Antoņina Kuzņecova,
mājas iedzīvotāji ir apmierināti ar
realizēto projektu, kaut gan iziet
cauri visam procesam nebija vienkārši. Arī tagad, kad iedzīvotāji
paši ir kļuvuši pilntiesīgi saimnieki,
jāpapūlas atrast labāko variantu
mājas uzturēšanai.
Protams, ka viena cilvēka spēkos nebūtu iespējama šāda projekta

realizācija, tāpēc Antoņina Kuzņecova pateicas visiem biedrības valdes locekļiem – Annai Siliņai, Jeļenai Ļedovskajai, Konstantīnai
Seilei un Inesei Ābolai – Reliņai,
kuri renovācijas laikā bija aktīvi
un palīdzēja organizēt darbu ar 60
dzīvokļu īpašniekiem. Īpašu paldies
Antoņina Kuzņecova saka Annai
Siliņai, jo viņa organizēja iepirkuma
procedūru, kārtoja projekta dokumentāciju, tagad ir biedrības grāmatvede.
Biedrības valde ir apmierināta
ar celtnieku darbu, jo būvnieki esot
ieklausījušies mājas iedzīvotāju lūgumos, ir bijusi laba sadarbība. Antoņina Kuzņecova pateicas arī mājas iedzīvotājiem par sapratni projekta realizācijas gaitā. Projekta
vadītāja atzīst, ka darba tika ieguldīts daudz, un tiem, kuri uzņemas
šādus projektus realizēt, jābūt ļoti
drosmīgiem.
Maija Paegle, Preiļu novada
domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Noslēgušies daudzdzīvokļu mājas
Rēzeknes ielā 36 renovācijas darbi
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Apmācības Latgales tūrisma uzņēmējiem

Latgales reģiona Tūrisma asociācija «Ezerzeme» sadarbībā ar
Latgales plānošanas reģionu, Latgales reģiona attīstības aģentūru un
Tūrisma attīstības valsts aģentūru piedāvā apmācību ciklu Latgales
tūrisma uzņēmējiem un profesionāļiem. Preiļu un Riebiņu novada
TIC aicina mūsu novadu tūrisma uzņēmējus izmantot šo iespēju
nesezonā un uzzināt ko jaunu. Apmācību datumi:
• 2. novembris – pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi,
• 9. novembris – «Zaļā sala» Rēzeknes pusē.
Lūgums pieteikties Preiļu un Riebiņu novada TIC, rakstot uz
e-pastu iveta.snepste@riebini.lv vai tic@preili.lv, vai zvanot
65322041, 22339980. Organizēsim domes transportu, vietu skaits
ierobežots, tādēļ piesakieties laicīgi. Ja plānojat doties ar savu
transportu, varat pieteikties, rakstot e-pastu uz turisms@karsava.lv .

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā
statistika liecina, ka katru gadu dažādu apkures ierīču neatbilstošas
ekspluatācijas dēļ notiek ap 900 ugunsgrēkiem.
Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās
virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu.
Dzīvojamā sektora īpašniekiem, kā arī uzņēmumu, valsts un pašvaldību objektu vadītājiem ir jāpievērš īpaša uzmanība apkures ierīču
un dūmvadu pareizai lietošanai.
Jāatgādina, ka sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem
jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:
* reizi mēnesī - ilgdedzes apkures krāsnīm;
* divas reizes - citām apkures ierīcēm.
Ēku bēniņos dūmvadiem un sienām, kurās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātiem vai nokrāsotiem ar gaišu degtnespējīgu krāsu.
Dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu drīkst veikt atbilstoši apmācīti un
sertificēti skursteņslaucītāji. Par to pārliecinieties, lūdzot darba veicējam uzrādīt viņa profesionālo spēju apliecinošos dokumentus.
Neskaidrību gadījumos lūdzam griezties tuvākajā VUGD struktūrvienībā.
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākais speciālists
A. Smirnovs

Sociālajā dienestā turpinās darbs ar atbalsta grupām

Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centrā turpinās darbs
ar atbalsta grupām psihologa un sociālā darbinieka vadībā:
• otrdienās plkst. 10.00 – klientiem ar atkarības problēmām,
• ceturtdienās plkst. 10.00 – atbalsta grupa māmiņām «Pašapziņas un komunikācijas prasmju veidošana».
Pieteikšanās pie Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem.
Tālrunis uzziņām – 65323200.

Pašvaldība sniedz atbalstu ceļa izdevumu segšanai
uz audžuģimeņu apmācībām Rīgā

Domē tika skatīts iesniegums no Preiļu novada jaunās audžuģimenes
par līdzekļu iedalīšanu ceļa izdevumu apmaksai uz audžuģimeņu
kursiem. Deputāti nolēma atbalstīt pirmo audžuģimeni Preiļu novadā
un piešķīra līdzekļus līdz 300 eiro ceļa izdevumu apmaksai.
Apmācības kursi notika sestdienās un svētdienās Rīgā no šā
gada 19. septembra līdz 25. oktobrim. Līdzekļi tika paredzēti no
novada domes budžeta sadaļas «Pārējā ekonomiskā darbība».
Preiļu novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi pirmo atzinumu par ģimenes
piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Lai ģimene varētu
pilntiesīgi uzņemties audžuģimenes pienākumus, obligāta prasība vecākiem ir audžuģimenes apmācības kurss 98 stundu apjomā, un tikai pēc
tam bāriņtiesa pieņems lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.
Maija Paegle

PAziņoJumS

lauksaimniekiem augu aizsardzības apliecības iegūšanai
Lauksaimnieki, kuri vēlas iegūt augu aizsardzības apliecības,
lūdzam pieteikties pie Preiļu novada lauku attīstības konsultantes vai
SIA LLKC Preiļu nodaļas augkopības speciālistes – Elza Spodra Elste,
tālr. 29426188, Inese Magdeļonoka, tālr. 25907315.

Vincenta Flikigera (Šveice) zīmējumu izstāde
«Latgale laiku ritā»

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā līdz 12. novembrim apskatīt Vincenta Flikigera (Šveice) zīmējumu izstādi
«Latgale laiku ritā» Preiļu kultūras nama mazajā zālē.
Šveiciešu mūziķis un mākslinieks Vincents Flikigers (Flückiger),
dzimis 1975. gadā Fribugā (Šveice). Precējies ar latvieti, tekoši runā
latviski un kopš vairāk kā desmit gadiem regulāri apmeklē Latviju,
sevišķi Latgali. Paralēli profesionālai koncertdarbībai viņš regulāri
piedalās vispasaules zīmētāju apvienības «Urban Sketchers» aktivitātēs.
Melnbaltajos zīmējumos, kurus komentē īsi teksti, redzams tas,
kas divu nedēļu apmeklējuma laikā ārzemju ceļotāju apbur Latgales
ikdienas dzīves ainā – saimniecības priekšmeti, tradicionālās arhitektūras detaļas un cilvēku portreti. Mākslinieks ar apbrīnas pilnām acīm
raugās uz neparasto parastajā, ikdienišķajā, un caur to ceļ vērtē dzīvo
tradicionālās kultūras mantojuma klātesamību Latvijas laukos.

Preiļu novada pašvaldībā apstiprināta pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība

kārtējā domes sēdē deputāti
apstiprināja noteikumus «Par
Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības kārtību».
Noteikumi nosaka, kā notiek
kapitālsabiedrību pārvaldība, valdes
nominēšanas kārtība, kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana.
Noteikumos apstiprināta kapitālsabiedrības darbības pārraudzības,
rezultātu izvērtēšanas, pašvaldības
līdzdalības pārvērtēšanas un gada
pārskata apstiprināšanas kārtība.
16. oktobrī Preiļu novada
bērnu un jauniešu centrā un
Preiļu NVO centra telpās notika
karjeras nedēļas noslēguma pasākums Preiļu novadā.
Jauniešus un pedagogus uzrunāja
Preiļu novada Izglītības pārvaldes
vadītājs Andrejs Zagorskis, aicinot
jauniešus meklēt iespējas, pētīt,
izmantot konsultācijas, jo lēmums
par profesijas izvēli būs jāpieņem
katram pašam. Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle novēlēja skolēniem
izvēlēties to ceļu dzīvē, kas nes
prieku un dara laimīgus apkārtējos
cilvēkus.
Pasākuma vadītāja, Preiļu Bērnu
un jauniešu centra (BJC) direktore
Aija Caune teica zīmīgus vārdus
par to, ka pasaule izvēlas labāko
vai arī atšķirīgo. Būt labākajam –
tas ir laika, rakstura, kontaktu un
veiksmes jautājums, bet kļūt atšķirīgam – tas ir katra drosmes jautājums, lai domātu un rīkotos citādi.
Visi kopā noskatījāmies dokumentālu filmu par to, kā interešu izglītība ietekmē jauniešu karjeras izvēli, vairāku novada izglītības iestāžu – Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu novada vakara maiņu un neklātienes
vidusskolas, Preiļu 2. vidusskolas
(attēlā) un Preiļu Valsts ģimnāzijas – audzēkņi un pedagogi rādīja
izveidotās prezentācijas par piedzīvoto Karjeras nedēļas garumā.
Nelielai atslodzei labi noderēja
skolotājas Aigas Budriķes vadītā
kustību nodarbība, bet BJC organizētā Karjeras nedēļai veltītā zīmējumu konkursa rezultātus apkopoja skolotāja Anita Kolosova.

Noteikumi nosaka arī to, kā notiek
informācijas atklātības nodrošināšana un pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu
informācijas apkopošana.
Informācijas atklātības nodrošināšanai pašvaldības kapitālsabiedrības valde vai atbildīgais darbinieks organizē normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas
publiskošanu Preiļu novada pašvaldības mājaslapā un tīmeklī par
kapitālsabiedrībām, kurā pašvaldības kapitālsabiedrībai pastāv līdzdalība.

Pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitālo daļu pārvaldības kārtība apstiprināta, ņemot vērā notikušās izmaiņas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos, jo no šā gada
1. janvāra stājies spēkā Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
Ar «Noteikumiem par Preiļu
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību» varēs iepazīties Preiļu novada dome mājas lapā
www. preili.lv .
Maija Paegle

Noslēdzot karjeras nedēļu,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes
karjeras pedagogs, Karjeras nedēļas
koordinators Viktors Boļšakovs pateicās visiem karjeras nedēļas iedvesmotājiem, organizatoriem, dalībniekiem un atbalstītājiem. Visas
nedēļās laikā kopumā notika 165
pasākumi, to skaitā paneļdiskusijas,
konkursi, spēles, interaktīvās un
praktiskās nodarbības, radošās darbnīcas, tikšanās, interaktīvās izstādes un ekskursijas. Aktivitātēs piedalījās Preiļu, Aglonas un Vārkavas
novadu 14 vispārizglītojošas skolas, kurās notika 130 dažādi pasākumi Daudzi pasākumi – kopumā
35 – Preiļos notika ārpus izglītības
iestādēm, savukārt 35 dažādas karjeras nedēļas aktivitātes piedāvāja
arī četras pašvaldību iestādes.
Karjeras nedēļu Preiļu novadā

no 12. līdz 16. oktobrim rīkoja
Preiļu novada dome sadarbībā ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru
(VIAA) un citiem sadarbības partneriem, kuru vidū bija Preiļu novada Izglītības pārvalde, Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Preiļu un Riebiņu novada
TIC, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Preiļu Galvenā bibliotēka un izglītības iestādes.
Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizēja VIAA sadarbībā
ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm.
To atbalsta Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla
Euroguidance ietvaros. Šogad Karjeras nedēļa notika vienlaikus 20
Latvijas pilsētās un novados.
Maija Paegle

izstrādāta dokumenta noraksta vai
apliecinātas kopijas izsniegšanu,
bet pašvaldības nodevu 1 eiro apmērā būs jāmaksā par dzimšanas,
miršanas, laulības reģistra ieraksta
apliecinātas kopijas izsniegšanu.
Par pašvaldības izsniegtu izziņu
valsts nodeva sastādīs 1 eiro, izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva maksās 2 eiro, bet izziņa
«dzimtas koka» veidošanai (par
vienu arhīva vienību) būs 1 eiro.
Pašvaldības deputāti uzskata,
ka uzņēmējdarbības veicināšanai
ir nepieciešams sniegt lielāku atbalstu, samazinot nodevas apmēru
par reklāmas izvietošanu ārpus

pašvaldības reklāmas stendiem, paredzot labvēlīgākus nosacījumus
personām, kuras vēlas reklamēt savus pakalpojumus. Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos, bija
nepieciešams precizēt arī pašvaldības nodevas apmēru par dzimtsarakstu nodaļas izsniedzamajiem
dokumentiem un to kopijām.
Saistošie noteikumi stāsies
spēkā un tiks publicēti informatīvajos izdevumos likuma «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā
kārtībā, kad tos apstiprinās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrija.
Maija Paegle

Jaunieši Karjeras nedēļas laikā
iepazīst profesiju daudzveidību

Samazina pašvaldības nodevu par reklāmu
un sludinājumu uzstādīšanu novada teritorijā

Preiļu novada dome izdarīja
grozījumus 2009. gada 28. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 2009/05 «Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā».
Par reklāmas stenda uzstādīšanu,
reklāmas, afišas vai sludinājuma izvietošana ārpus pašvaldības informācijas stenda pašvaldības nodeva
noteikta 10 eiro apmērā par vienu
kvadrātmetru reklāmas gadā. Līdz
šim reklāmas izvietotāji maksāja
40 eiro lielu pašvaldības nodevu.
Saistošajos noteikumos tika izdarīti arī daži citi grozījumi un papildinājumi. Pašvaldības nodeva 2
eiro apmērā ir noteikta par domes

Mūsdienu kaligrāfijas izstāde «NOBURTIRITMI 2»

kaligrāfijas izstāde apskatāma Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā līdz 6. novembrim katru
darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00.
Latvijas Kaligrāfu Biedrības veidotajā izstādē, kas tapusi sadarbībā ar Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas
vidusskolu, skatāms kaligrāfijas mākslinieciskais risinājums mūsdienu kontekstā. Apmeklējot izstādi, jūs
sagaida iespēja apbrīnot nozares profesionāļu veidotus darbus – gan tradicionālus, gan pilnīgi eksperimentālus. «NOBURTIRITMI 2» piedāvā neparastu instrumentu pielietojuma rezultātus, grezni rotātus
iniciāļus, skaisti uzrakstītus citātus, frāzes, vārdu un formu rotaļas, no kaligrāfijas elementiem veidotus
portretus, dažādu materiālu pārvērtības par mākslas elementiem un citus radošu domu lidojumus, kas
tapuši 2014. un 2015. gadā.
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Preiļu novada VÇSTIS
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas izbraukuma sēde Preiļos

12. un 13. oktobrī LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīkoja izbraukuma sēdi Preiļos. 12. oktobrī komisijas deputāti apmeklēja Preiļu novada domi,
tikās ar Preiļu novada domes vadību, domes deputātiem un
iestāžu pārstāvjiem. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda iepazīstināja ciemiņus ar Preiļu novadu, vairāku gadu laikā realizētajiem projektiem un ieplānotajiem darbiem nākotnē.
Saeimas deputāti uzklausīja preiliešu viedokli par jaunizstrādāto teritoriālo iedalījumu valstī. Pēc tikšanās pašvaldībā
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti apmeklēja
vairākus novada kultūras, sporta un tūrisma objektus.
13. oktobrī Preiļu novada domes zālē notika Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas izbraukuma sēde, kurā
piedalījās VARAM valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze,
Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta
Maļina – Tabūne, Latgales reģiona pašvaldību vadītāji. Klātesošie tika iepazīstināti ar VARAM izstrādāto jauno administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli, tika uzklausīti
pašvaldību viedokļi, notika diskusijas.

NoVAdA AKTuALiTāTeS īSumā

guldījumu tai piederošo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanā, gan iedzīvotāju aktivitāti dzīvojamo māju siltināšanā.
Ciemiņi viesojās Preiļu Galvenajā bibliotēkā, izsakot
atzinīgus vārdus par moderno bibliotēkas piedāvājumu saviem klientiem, un iepazinās ar jauniešu aktivitātēm Jauniešu centrā «Četri». Vizītes laikā tika secināts, ka pašvaldības,
neatkarīgi no lieluma, saskaras ar līdzīgām problēmām,
taču to risināšanas veidi mēdz būt atšķirīgi un katrai
pašvaldībai individuāli piemērojami.

Jaunais lauksaimnieks Jānis Gavars iepazina
saimniekošanas pieredzi Taivānā

Forums par Latgales reģionam piesaistīto
eiropas Savienības naudu

13. oktobrī Preiļu Kultūras namā norisinājās Latgales
plānošanas reģiona un Valsts reģionālās attīstības aģentūras
organizētais forums «Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot
dzīvi reģionos?».
Foruma mērķis bija noskaidrot, cik lietderīgi pašvaldībām ir veicies 2007. – 2013. gada plānošanas perioda laikā
izmantot VRAA administrētos Eiropas Savienības fondu
(Eiropas reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds un
Eiropas Sociālais fonds) līdzekļus dažādu projektu realizēšanā un saprast, vai ES fondu finansējums ir uzlabojis iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Preiļu novadā realizētos
projektus prezentēja domes Attīstības daļas projektu koordinatore Inese Matisāne. Kopējais pašvaldības apgūtais finansējums laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam sastāda 4 592 745 eiro. Projekti realizēti dažādās jomās – nosiltinātas vairākas novada izglītības iestādes, paaugstinot to
energoefektivitāti, izveidots Krīzes centrs, renovētas ielas
un lauku ceļi, stiprināta domes attīstības daļas darbinieku
kapacitāte, izveidoti interneta publiskie pieejas punkti novadā.

Aktivitātes pansionātā «Preiļi»

Preiļu novada pašvaldības pansionāts «Preiļi» darbojas
jau piecus gadus, šobrīd pansionātā dzīvo 24 iemītnieki.
Pansionāta iemītniekiem tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes: pastaigas ārā, iesaistīšanās kopīgās puķu dobes kopšanā, kopīgi izbraukumi un pasākumu apmeklējums.
Nesen tika apskatīts Aizkalnes pagasts – Raiņa muzejs,
amatnieka Staņislava Geidas «Sapņu namiņš», savukārt
Aizkalnes pagasta pārstāvji viesojās pansionātā ar rudens
veltēm. Starptautiskā veco ļaužu diena tika svinēta gan pansionātā, gan izbraukuma pasākumā Preiļu novada kultūras
namā. Daudzi iedzīvotāji sniedz pansionāta iemītniekiem
savus dāvinājumus.

Preiļu novada jaunajam lauksaimniekam Jānim Gavaram
no 20. augusta līdz 2. septembrim bija lieliska iespēja starptautiskas programmas ietvaros iepazīties ar lauksaimniecības
jomu Taivānā. No mācībām brīvajos brīžos Jānis guva
ieskatu arī tālās valsts kultūrā, iedzīvotāju ikdienā, dalījās
pieredzē ar kolēģiem un uzlaboja savas angļu valodas zināšanas. Grupas sastāvā bija 21 dalībnieks no dažādām
pasaules valstīm. Jaunais lauksaimnieks atzīst, ka pieredzes
apmaiņas brauciens bija ļoti vērtīgs, jo Jānis ieguva daudz
informācijas. Pēc atgriešanās mājās jaunietim jau ir radušās
vairākas atziņas – mums jānovērtē saimniekošanas iespējas
Latvijā, jāmācās no agrākajām kultūras un zemkopības tradīcijām un jācenšas audzēt to, kas piemērots mūsu
apstākļiem.

Preiļus apmeklēja Baltinavas novada
pašvaldības pārstāvji

Septembra nogalē Preiļu novada domi apmeklēja Baltinavas pašvaldības dažādu jomu speciālisti.
Kolēģi iepazinās ar mūsu pašvaldībā realizētajiem projektiem un tradīcijām, atzinīgi novērtēja gan pašvaldības ie-

No 14. līdz 18. septembrim Preiļos norisinājās pirmais
Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais mākslinieku plenērs, kas
noslēdzās ar «Jāzepa Pīgožņa balvas par Latvijas ainavu
glezniecībā» pasniegšanas ceremoniju 19. septembrī Preiļos.
Šogad pirmo reizi jau par tradīciju kļuvušais glezniecības
plenērs Preiļos bija veltīts pirms gada aizsaulē aizgājušajam
izcilajam ainavu gleznotājam Jāzepam Pīgoznim. Plenērā
piedalījās «Jāzepa Pīgožņa balvas par Latvijas ainavu glezniecībā 2015» ieguvējs Roberts Muzis, Jāzepa Pīgožņa
meita, māksliniece Laura Pīgozne, Aldis Mineikis, balvas
idejas autori Jānis Anmanis un Jānis Streičs un mākslinieki,
kuri kopā ar Jāzepu Pīgozni piedalījušies plenēros Latvijā
un ārvalstīs. Neklātienē piedalījās arī māksliniece Vita
Merca, dāvinot savu Latvijas ainavu muzejam. Plenēru organizēja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
finansēja Preiļu novada dome.
Jāzepam Pīgoznim veltītā plenēra dalībnieku darbu
izstāde skatāma Preiļu kultūras nama izstāžu zālē līdz 7. novembrim.

Preiļu novada seniori
svinēja Starptautisko veco laužu dienu

Preiļu novadā izspēlēta nākotnes
pilsētas spēle

30. septembrī un 1. oktobrī Preiļu novada domē pulcējās 25 novada iedzīvotāji – uzņēmēju, publiskās pārvaldes
institūciju, nevalstisko organizāciju, radošās industrijas, izglītības sektora un jauniešu pārstāvji, lai piedalītos situācijas
analīzes un ideju radīšanas pasākumā – nākotnes pilsētas
spēlē «Preiļu novads – mūsu mājas šodien un rīt». Pasākums tika organizēts ar domu veicināt novada iedzīvotāju
līdzdalību Preiļu novada mārketinga stratēģijas izstrādē,
radīt idejas novada pievilcības paaugstināšanai, kā arī aktivizēt iedzīvotāju radošās izpausmes novada vides kvalitātes
uzlabošanai.
Noslēdzoties pasākumam, novada attīstības plānošanai
ilgtermiņā ir iegūti priekšlikumi jaunu 50 ideju formātā.
Šobrīd tās tiek apkopotas, un tuvākajā laikā tās tiks atspoguļotas novada mājas lapā.

Velobrauciens «iepazīsti savu novadu!»

3. oktobrī Preiļu Kultūras namā pulcējās novada seniori
uz ikgadējo Starptautiskās Veco ļaužu dienas pasākumu.
Pensionārus svētkos sveica Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Lauris Pastars, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko.
Paši aktīvākie šī gada seniori saņēma Preiļu novada pašvaldības Pateicības. Starp viņiem – Janīna Eiduka, Valentīna
Greiža, Broņislava Gribuste, Izidors Ivanāns, Staņislava
Jurkjāne, Elizabete Kasicka, Franciška Luriņa, Valentīna
Maksimova, Marta Rinča, Albīna Romanovska, Monika
Rožāne, Jadviga Skara, Olga Tjarve, Jefrosinija Vilcāne un
Aloizs Vilcāns.
Informācija sagatavoja Maija Paegle, Jolanta Upeniece,
pansionāta «Preiļi» vadītāja Inga Vilcāne, sporta pasākumu
organizators Leonīds Valdonis, Jāzepa Pīgožņa meita Ieva
Pīgozne

Alūksnes Tautas teātra «SLIEkSNIS»
uzvedums Preiļu Galvenajā bibliotēkā

Preilieši uzņēmēju dienās «Latgale 2015»

Vairāki Preiļu novada uzņēmumi – zemnieku saimniecība
«Kalni», SIA «Olūts», SIA «Preiļu celtnieks», SIA «Mango
Energy Latgale», SIA «BE un BE», I.K. «V. Tarasovs»,
P. Čerņavska keramikas mājas keramiķi un Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centrs – piedalījās Uzņēmēju dienās «Latgale 2015» Daugavpilī. Preiļu novada
pašvaldība sniedza materiālo atbalstu 1996,50 eiro apmērā
Preiļu novada stenda apmaksai, kurā tika izvietoti uzņēmumu
izstādes materiāli.

Pirmais Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais
mākslinieku plenērs

3. oktobra rīta pusē, kad preilēnieši iepirkās rudens
tirdziņā Preiļos, 35 velodraugi devās velobraucienā «Iepazīsti
savu novadu».
Vispirms tika izbraukts cauri Aizkalnes pagastam –
apskatīta Aizkalnes pareizticīgo baznīca, kokapstrādes entuziasta Staņislava Geidas «Sapņu namiņā» sakrātie roku
darbi. Pelēču pagastā pieturas punkts bija vīna darītājas
Irēnas Koledas saimniecība, kādreizējā Ārdavas pamatskola, bet noslēgumā Sanda Šķēpa vasarnīcas pagalmā pie
Eikša ezera uz ugunskura gatavotā soļanka, ģenerāļa
J. Baško piemiņas vieta un māja Kastīrē, Kastīres dižozols
un Geļenovas parks. Nepilnu septiņu stundu laikā tika nobraukti 60 kilometri.
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31. oktobrī plkst. 12.00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā
aicinām uz Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra
«SLIEkSNIS» uzvedumu «bibliotēkas stāstiņi».
Režisore Daiga Bētere iestudējumu veidojusi pēc
Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem no grāmatas «Kaut ko
labu!». Šis iestudējums ir eksperiments gan aktieriem, gan
skatītājiem. Aktieri iejūtas bibliotēku darbinieku un
lasītāju lomās, bet skatītāji kopā ar viņiem atrodas spēles
laukumā un līdzdarbojas izrādē. Ko aktieri ar šo izrādi
vēlas pateikt? Arī bibliotēkā mēdz iegriezties dažādi
cilvēki un, ja gadās tik spilgta raksturu buķete kā Ivetas
Krūmiņas stāstos, tad neatliek nekas cits, kā uz visu paraudzīties ar smaidu.
Izrādes uzveduma turpinājumā prezentēsim arī Preiļu
Galvenās bibliotēkas izdevumu «Stāsti iz bibliotekāru
dzīves». Ieeja – bez maksas.
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Preiļu novada VÇSTIS
Būt ziedošam uz rudenīgā ceļa,
Lai dzīvespriekā katra diena mirdz!

Par avotu, kur spēka lāsi smeļam,
Lai mums vēl ilgi Tava labā sirds !

Sveicam «aPaļajāS» jubilejāS OktObrī dzimušOS PenSiOnāruS:

Paulīnu Aglonieti, Izidoru Ivanānu, Annu Litavnieci, broņislavu Patmalnieci,
Albīnu Ancāni, Gaļinu Cišu, Valentīnu Vasiļjevu Preiļos, Olgu Skuteli Aizkalnes
pagastā, Emīliju kotleri Pelēču pagastā, Olgu Promu Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

6. novembrī STAND-UP IZRĀDE @PAKAC

komiķa Maksima Trivaškeviča «Stand-Up izrāde latviešu
valodā». Par tautu, valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem, kā arī par pašlaik un vienmēr aktuālo. bez
kompleksiem, cenzūras un ar pamatīgu satīras devu.
Maksims Trivaškevičs ir organizācijas «Comedy Latvia» neatņemama sastāvdaļa un viens no pieredzējušākajiem stand – up
žanra pārstāvjiem Latvijā. Paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku gan Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs, pēc ilgāka laika jau atkal
viesojas @PAKAC.
Izrādes sākums – plkst. 22.00. Ieeja par ziedojumu –
1 EUR. Piedāvā – Comedy Latvia

Kultūras centra pasākumi novembrī

v 7. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN rudens
balle «Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās»,
ieeja: EUR 4.00, EUR 5.00. Līdzi ņemiet groziņus.
Balli organizē slāvu kultūras biedrība «Raduga» un
Preiļu KC
v 7. novembrī plkst. 12.00 Saunas TN radošā
darbnīca «Jaunas meitas jostas auda». Nodarbību vada: Anita Puncule, Anita Vjakse, Alīda Anspoka. Daiļamatu meistares Albīnas Ancānes rokdarbu izstāde.
v 11. novembrī plkst. 17.00 Preiļos, no piemiņas akmens represētājiem Lāčplēša dienai veltīts
lāpu gājiens un karsta tēja pie atmiņu ugunskura
Paulāna ielā 4
v 13. novembrī plkst. 15.00 Ārdavas saieta
namā Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros pasākums «Viss
par draudzību»
v 13. novembrī plkst. 19.00 Aizkalnes TN Latvijas Republikas gadadienai veltīts pasākums «Vai
Tu zini, kas ir Latvija?» Programmā: Aizkalnes
pagasta nomināciju «Gada cilvēks 2015» pasniegšana, Aizkalnes TN pašdarbnieku koncerts. Aicinām
aizpildīt anketas Aizkalnes pagasta «Gada cilvēks
2015» apbalvojumam!
v 14. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu
novada kultūras centrs aicina dāmas un kungus
(30+) apmeklēt atpūtas vakaru «Vēl ir laiks». Programmā piedāvājam: dziesminieces, dzejnieces,
mākslinieces Ainas Božas koncertprogrammu, Dāmu un kungu kluba dibināšanas procedūru, Latviešu deju mūziku 70. – 80. gadu ritmos. Aicinām
rezervēt galdiņus līdz 9. novembrim kultūras nama
kasē. Ieeja – EUR 5.00, dāma + kungs – EUR 8.00.
Līdzi ņemiet labu garastāvokli un groziņu!
v 17. novembrī plkst. 13.00 Saunas TN Latvijas
dzimšanas dienas koncerts «Es nāku no mazas tautas».
v 17. novembrī plkst. 13.00 Pelēču KN Pelēču
pamatskolas un Pelēču KN kopīgi veidots Latvijas
Valsts neatkarības dienai veltīts svētku koncerts
«Ai, Tēvu zeme stūru stūriem».

v 18. novembrī no plkst. 16.00 līdz 17.00
Preiļos, laukumā Raiņa bulvārī 19, Preiļu novada
kultūras centrs aicina piedalīties akcijā «Kopīgi iedegsim svecīšu liesmas Latvju spēka zīmēs»
v 18. novembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai
un Preiļu novada dibināšanas 15. gadskārtai veltīts
svinīgs sarīkojums «Zinu, zinu tēva sētu, nevajaga
rādītāja». Programmā: Preiļu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana, Preiļu novada pagastu
stāsti, Preiļu novada tautas mākslas kolektīvu koncerts, svētku torte
v 20. novembrī Ārdavas saieta namā radošā
darbnīca «Auduma paklājiņu pīšana»
v 23. novembrī Preiļu KN muzikāla pasaka ar
jokiem – Hanss Kristians Andersens «Princese uz
zirņa». Piedalās – Indra Burkovska (Nacionālā
teātra aktrise, kura šogad svin savu 60 gadu jubileju), Marģers Eglinskis (Liepājas teātra vadošais aktieris, izcils komiķis un dziedātājs), Sarmīte Prule (TV šovu zvaigzne), Laila Ilze Purmaliete (dziedātāja un mūzikas autore) u. c. Biļešu
iepriekšpārdošana kultūras nama kasē vai www. Bilesuparadize.lv. Biļešu cenas: EUR 3.00 – 5.00
v 26. novembrī plkst. 19.00 Preiļu KN grupa
«Baltie lāči» – 10 gadi uz skatuves koncertprogrammā «Bez lieka trokšņa». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cenas: EUR
5.00, EUR 6.00, EUR 7.00
v 27. novembrī plkst. 19.00 Saunas TN atpūtas vakars «No Miķeļiem līdz Katrīnām». Biļešu
cena – EUR 2.00
v 28. novembrī Aizkalnes TN Aizkalnes tautas nama amatierteātru kopa «Gaisma» svinēs savu
20 gadu pastāvēšanas gadadienu ar izrādi «Likteneigo vosora», režisore R. Zariņa
v 28. novembrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN BALLE. Spēlē «Arvīds & Ilze». Biļešu cena – EUR
3.00, būs pieejami galdiņi.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Preiļu 1. pamatskolas un PVĢ komandām
godalgotas vietas 69. Latvijas Skolēnu spartakiādes
vieglatlētikas rudens krosā

2. oktobrī Rīgā Latvijas Skolu Sporta Federācijas rīkotajās sacensībās rudens krosā PVĢ komanda izcīnīja
3. vietu, individuālajā konkurencē 2000 m skrējiena jauniešu
grupā 1. vietu izcīnīja Guntis Pastors ar rezultātu 6:08.
Preiļu 1. pamatskola komandu vērtējumā ierindojās 1. vietā,
un individuālās distancēs ir izcīnītas divas medaļas: 1. vieta
1500 m skrējienā Raineram Trubačam ar rezultātu 4:55
un 2. vieta 1000 m skrējienā – Raivo Liniņam ar rezultātu
3:18.
5. vieta 1500 m skrējienā Mārcim Adamovičam ar
rezultātu 5:08, 500 m distancē – Marselam Šteinbergam ar
rezultātu 1:42.
500 m skrējienā 7. vieta Nikolai Djubinai (rezultāts
1:42), 13. vieta Līgai Bukai (rezultāts 1:47). 500 m skrējienā 9. vieta Tīnai Zīmelei (rezultāts 2:01), 10. vieta 500 m
skrējienā Reinim Pēterim Jurānam ar rezultātu 1:52, 1000
m skrējienā 11. vieta Elīzai Strodei ar rezultātu 3:49, 500 m
skrējienā 17. vieta Danai Anspokai, rezultāts 2:08.

SPORTS

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tas pie Tevis trauc.

Sveicam šī mēneša īpašo jubilāri –
simtgadnieci Olgu Promu
skaistajā jubilejā!
Novēlam stipru veselību, možu
garu, lai apkārt tuvo cilvēku mīlestība un sirds siltums!

Preiļu novada dome

Aicina darbā šuvējas

SIA «FleMur» aicina darbā šuvējus ar pieredzi. Darba vieta
atrodas Preiļos.
Visas sociālās garantijas, normālais darba laiks, darbs
draudzīgā kolektīvā, alga no 360 EUR.
Papildus informācija pa tālruni 25450325 vai 65420054.

1. novembrī – neformālā tikšanās
«50 Jautājumi» Alvim Bernānam @PAKAC

Jau 9. neformālā tikšanās «50 JAUTĀJUMI» @PAkAC, bet
šoreiz ar Alvi bernānu, notiks 1. novembrī plkst. 15.00 biedrības
PAkAC telpās, kārsavas ielā 4. Mīļi gaidīti visi interesenti! Tiekamies!
Mūsu draugi un atbalstītaji: Preiļu novada dome, Preiļu novada kultūras centrs, Express Pizza, Preiļu miesnieku veikals SĀTYS,
Just Production, EM STUDIO, ASK Celmeņi, Hasans.

Džudo sportisti veiksmīgi atklāj sezonu

3. oktobrī Daugavpilī ar vietējā mēroga turnīru Preiļu
jaunie džudisti iesāka jauno sezonu. Preiļu sportisti startēja
dūšīgi, par ko liecina iegūtie rezultāti. 1. vietā ierindojās
Juris Vaivods, Sofija Gžibovska, Maksims Žukovs, Dāvis
Krūmiņš, Roberts Gžibovskis un Andris Gžibovskis. 2. vietu sacensībās izcīnīja Ričards Smans, Gvido Streilis, Arturs
Valters un Armands Jaundzems. 3. vietā ierindojās Aivis
Krūmiņš, Ričards Jakovļevs, Iļja Volkovs, Oskars Pokšāns
un Kristiāns Romanovskis.
17. un 18. oktobrī Ādažu Sporta centrā starptautiskajā džudo
turnīrā «Zelta rudens – 2015» spēcīgā konkurencē šī gada
Latvijas čempions Juris Vaivods spēja noturēt ‘augstu pacelto latiņu’ un ieguva 1. vietu savā vecuma grupā. Tajā pašā
dienā paralēli notikušajās Latvijas meistarsacīkstēs meitenēm
labu rezultātu parādīja Sofija Gžibovska, iegūstot 2. vietu.

Latvijas čempionāts vieglatlētikas krosā Carnikavā

Noslēdzies sacensību seriāls BIGBANK Skrien Latvija!

Ar startu 10. oktobrī
Siguldā noslēdzās grandiozākais skrējēju seriāls
Latvijā BIGBANK Skrien
Latvija, kurš sezonas garumā pulcējis tūkstošiem
skriešanas cienītājus no
Latvijas malu malām.
Kopvērtējumā dažādās
distancēs uz goda pjedestāla tika aicināti četri
preilēnieši. Pusmaratonā Anitai Kažemākai S20 grupā vieta
uz goda pjedestāla otrā pakāpiena, Pēterim Trubačam VN40
grupā – 3. vieta, bet VTB grupā divi mūsējie – augstāko pakāpienu godam nopelnīja Rainers Trubačs, bet uz trešā
pakāpiena Mārcis Adamovičs.

uzvara V16 grupā ar rezultātu 15:26. Tikai nedaudz piekāpās tētis - 15:32, izcīnot uzvaru V50 grupā. Sekmīgs starts
arī V16 grupā Mārcim Adamovičam – 5. vieta (15:59). Guntim Pastoram 8 km distancē V20 grupā ar rezultātu 31:59
trešā vieta. Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena tika aicināts
arī mūsu cienījamākais veterāns Feoktists Pušņakovs V60
grupā 4 km – 19:53.

Preiļu sportisti gūst augstus rezultātus Tukumā

27. septembrī norisinājās Tukuma vieglatlētikas kluba
rudens atklātās sacensības. Preiļus pārstāvēja mūsu vieglatlēte
Dace Liniņa un soļotājs Normunds Ivzāns.
Dace Linina startēja 100 m distancē un izcīnīja augsto
2. vietu ar rezultātu 13,2 sekundes. Normunds Ivzāns, veicot
5 km distanci kopā ar jaunajiem sportistiem, ierindojās
2. vietā ar rezultātu 21:38.

Iegādāts komplekts starta barjeras darbināšanai BMX trasē

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā (BJSS)
tiek realizēti sekojoši sporta veidi: basketbols, galda teniss,
futbols, vieglatlētika un
volejbols. Sporta skolā liPreiļu
cencēšanai gatavo sesto
sporta veidu – BMX. Šiem Novada
mērķiem tika uzbūvēta
trase, iegādāta starta bar- Preiļu novada domes informatīvais
jera un pēc šīs inventāra
izdevums latviešu valodā.
iegādes programmas tika Adrese: Raiņa bulvāris 19,
iegādāts starta vadības
Preiļi, LV–5301.
bloks ar luksoforiem un
Metiens – 5000 eks.
pneimatisko cilindru, elekIespiests SIA «Latgales Druka»,
trokabeļi un papildkomRēzeknē, baznīcas ielā 28.
ponenti, skaļruņi un saAtbildīgā par izdevuma
vienojošie gaisa vadi. Nosagatavošanu – Maija Paegle,
pirktais komplekts paretālr. 65322766,
dzēts starta barjeras darmaija.paegle@preili.lv
bināšanai.
Informāciju sagatavoja
Laikraksts internetā:
Viktorija Neištadte, Leonīds
www.preili.lv
Valdonis, Maija Paegle

VÇSTIS

17. oktobrī Carnikavā startēja šīs vieglatlētikas sezonas
pēdējais Latvijas čempionāts krosa skrējienā «Rudens Zibens kross». Sacensībās piedalījās arī Preiļu novada skrējēji
– gan BJSS jaunie censoņi, gan mūsu veterānu paaudze.
Uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena tika aicināti divi
vienas ģimenes pārstāvji – tēvs un dēls Trubači. Raineram
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