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Ticēsim labajam un darīsim kopā!

Atskatoties uz aizejošo
gadu, varu teikt, ka tas
ir ražīgs. Esam izstrādājuši tehniskos projektus ielu apgaismojumiem – gan pilsētā, gan pagastu ciemu teritorijās, un
šogad jau tika nomainīti
gaismekļi vairākās pilsētas ielās
– Raiņa bulvārī, Liepu ielā un
Kooperatīva ielā. Arī SIA «Preiļu
slimnīca» ir notikušas izmaiņas – ir mainījusies slimnīcas valde, un turpmāk
tiek plānots izveidot stipendiju fondu, lai veicinātu jauniešu atgriešanos novadā.
Pozitīvi ir tas, ka jauniešu centram «Četri» kopā ar
biedrību «PAKAC» ir jaunas telpas, un novada jaunajiem
cilvēkiem ir laba vieta, kur interesanti pavadīt brīvo laiku.
Atpakaļ savā vietā ir uzstādīts Preiļu Kraukļa simbols, ir
uzvilkts Latvijas valsts karogs virs grāmatu nama «Latgale».
Aizvadītā gada veikums ir arī pirmo reizi Preiļos notikušie
kultūras pasākumi – Jāzepa Pīgožņa balvas pasniegšana
ainavu glezniecībā, 1. starptautiskais Leļļu festivāls. Pašvaldība turpina līdzfinansēt biedrību projektus, iespēju

robežās atbalsta uzņēmējus. Lai novadam piesaistītu papildus līdzekļus, Preiļu novada pašvaldība ir parakstījusi
līgumu par sadarbību ar Latvijas Investīciju attīstības
aģentūru, šogad Preiļu novada dome ir iesaistījusies Latvijas nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, tiek domāts par
jauniem pārrobežu sadarbības projektiem.
Nākošā gada prioritāte noteikti būs daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošana, un jau pavasarī sāksim darbus Celtnieku ielas mikrorajona iekšpagalmos.
Pateicoties Latgales programmai un Eiropas Savienības
fondu darbības programmai SAM 5.6.2. «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām», apvedceļa
izbūvei Preiļu novads varētu piesaistīt aptuveni 6 miljonus
eiro. Apvedceļš ir ieplānots ceļa Preiļi – Ančkini – Raunieši – Rožupe virzienā, tiks renovēts arī Rīgas ielas ceļa
segums, izveidojot apļveida kustību, tiek plānots sakārtot
arī Brīvības ielu virzienā uz Līču ciemata pusi.
Aptuveni 1,3 miljoni eiro finansējumu plānojam piesaistīt Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa
izveidei Preiļos. Ēkā, kuru šogad pašvaldība iegādājās, ir
paredzēts atjaunot peldbaseinu un uzbūvēt 90 cm dziļu
baseinu bērniem, izveidot SPA zonu ar saunām, pirti,
trenažieru zāli, lai cilvēkiem būtu iespēja uz vietas uzlabot

Tad, kad nav sniega vai saules,
meklēsim gaišumu sevī,
jo uz šīs sirmās zemes vienīgi mēs to spējam:
ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
mīlēt nevis ar prātu, bet sirdi.

Svētītus un saticīgus Ziemassvētkus,
patiesa gandarījuma piepildītu
un veiksmīgu Jauno gadu!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Cienījamie Preiļu novada seniori!

Izsmaržojušas trešās Adventes svecītes, tuvojas
Ziemassvētki un jaunais 2016. gads. Lai Ziemassvētku svecīšu siltums sasilda sirdis un ienes
mieru, gaismu Jūsu mājās. Lai katrai jaunā gada
dienai nāk līdzi saules siltums, zemes spēks un
cerību piepildījuma prieks!
Atstāsim jaunā gada ceļos savas pēdas –
labus vārdus, krietnus darbus un gaišumu
līdzcilvēku sirdīs!

Preiļu novada Pensionāru
biedrības valde

Ar gaišām domām gaidām Ziemassvētkus,
ar sveču liesmām, piparkūkām izrotātus,
un sirdī sasildītas zvaigznes visiem dalām,
šais dienās mīlestība nepaies nevienai mājai garām.

Lai Ziemassvētku laiks ved pretī
sapratnei un cilvēcībai, lai dvēseles
spēka pietiek visam gadam!

Gaišus Ziemassvētkus!
Laimīgu 2016. gadu!

Aldis Adamovičs,
LR 12. Saeimas deputāts

savu veselību. Atjaunotajās telpās varēs rīkot sporta un
bērnu vasaras nometnes, būs telpas arī fizioterapeitiem. Izmantojot Eiropas Savienības piedāvāto projekta finansējumu, novada dome veiks ēkas remontu un nodos telpas
uzņēmējiem. Pašvaldībai vispirms ir jādomā par cilvēku
veselību un labklājību, tāpēc cenšamies panākt, lai šis
objekts būtu pieejams ikkatram. Mums ir jārada apstākļi,
lai cilvēki nebrauktu prom no šejienes, lai mūsu novada iedzīvotājiem veselības uzlabošanas pakalpojumi būtu
pieejami tepat uz vietas. Projekta atbalsta intensitāte ir 85
procenti, tā varētu būt vēl lielāka, ja tiks saņemts arī valsts
atbalsts.
Jau noslēdzies iepirkums Preiļu pils atjaunošanas būvdarbu iesākšanai, un pirmajā būvdarbu kārtā ir plānots
nomainīt jumtu, ielikt kāpnes, sakārtot sienas un pamatus.
Atbilstoši pils parka tehniskajam projektam tiks sakārtota
arī pils apkārtne. Jau šogad tika uzlabots triju parka celiņu
segums, turpmākajos gados šis darbs katru gadu tiks
turpināts.
Ticēsim sev un darīsim to, ko varam paveikt paši!
Darīsim kopā, atbalstot viens otru un palīdzot!
Lai gaiši un labestības piepildīti Ziemassvētki!
Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Noslēdzies kārtējais vērienīgais projekts
akciju sabiedrībā «Preiļu siers»

9. decembrī piena pārstrādes
uzņēmums AS «Preiļu siers» atklāja jaunu katlu māju, kurā kā
kurināmais tiks izmantota koksnes biomasa – šķeldas. Ir uzstādīts UAB «Enerstena» (Lietuva)
izgatavots katls ar ražību 12,3 tonnas tvaika stundā, nominālā siltuma jauda – 8 MW. Projekta
ietvaros ir veikti ievērojami būvdarbi – uzbūvēta 15 m augsta katlu māja, 8 m augsta šķeldas noliktava, autosvari, piebraucamie
ceļi un laukumi, sakārtota infrastruktūra un labiekārtota vide
apmēram viena hektāra platībā.
Atklāšanas pasākumā Jāzeps
Šņepsts teica, ka ir prieks kārtējo
reizi teikt uzrunu pie jauna objekta,
kas ir pavērsiens enerģētiskajā sektorā. Tā ir iespēja ne tikai samazināt risku ar gāzes piegādēm, bet
arī paaugstināt konkurētspēju, samazinot ražošanas izmaksas un
paverot iespējas ārējos tirgos. Svarīgi ir arī tas, ka izvēlētais kurināmais ir ne tikai pieejams Latvijā,
bet tas dos papildus darba vietas
Latgales reģionā. Būtisks faktors
ir arī tas, ka vairāk nekā par 60%
samazināsies CO2 izmešu daudzums, un realizētais projekts uzņēmumu attālinās no konkurentiem.
Jāzeps Šņepsts pateicās visiem
projekta realizētājiem, uzņēmuma
darbiniekiem un uzsvēra to, ka svarīgs ir tas, kas paveikts. Ja kādam
no malas šķiet, ka ir pienācis laiks
pastāvēt un paskatīties, kā aug
mazbērni un puķes, tad tas noteikti
neesot sacīts par «Preiļu sieru», jo
uzņēmumam ir konkrēti mērķi,
kurus jārealizē maksimāli īsā laikā,
un ir konkrēti zināmi veicamie
darbi arī nākamajam gadam.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pateicās par iespēju piedalīties pasākumā, atzīstot, ka Jāzeps
Šņepsts ir viens no tiem vadītājiem,
kurš nepārtraukti meklē kaut ko
jaunu un iet uz priekšu. Šobrīd

«Preiļu siers» ir lielākais kombināts,
kurš iepērk visvairāk piena no
mūsu zemniekiem.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda apsveikumu
iesāka ar vārdiem, ka līderis nav
tas, kas spēj norādīt uz kļūdām un
trūkumiem, jo to prot jebkurš. Patiess līderis ir tas, kurš prot radīt
uzlabojumus. Pašvaldības vadītāja
novēlēja uzņēmumam attīstīties un
realizēt jaunus projektus.
Atklāšanas pasākuma laikā tika
pārgriezta simboliskā lenta, AS
«Preiļu siers» valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu sveica uzaicinātie ciemiņi un uzņēmuma darbinieki. Svinīgā pasākuma noslēgumā visus klātesošos priecēja Uguns
šovs, kas bija dāvana svētkos no
uzņēmuma «Enerstena».
Projekta vadītāja Lolita Valdone
pastāstīja, ka tvaika katls tiks izmantots piena produktu ražošanas
tehnoloģiskajiem procesiem nepieciešamā tvaika nodrošināšanai. Uzņēmums no iepirktā piena dažādos
tehnoloģiskos procesos iegūst divus
galvenos produktus – sieru un sausos piena produktus, mazākos apjomos – glazētos biezpiena sieriņus. Šo produktu ražošanai ir raksturīgs liels siltumpatēriņš, jo siera
vārīšana, sūkalu iebiezināšana un
žāvēšana, biezpiena karsēšana no-

tiek augstā temperatūrā, kuru uztur
tehnoloģiskais tvaiks. Līdz šim tvaika ražošanai tika izmantoti divi
tvaika katli, kuros kā kurināmais
tika izmantota dabasgāze. Projekta
īstenošanas rezultātā būtiski (ne
mazāk kā par 60%) tiks samazināta
CO2 emisija, kas ir gāzes sadegšanas produkts.
AS «Preiļu siers» galvenais
enerģētiķis Jānis Vaikulis pavēstīja,
ka ļoti svarīgs ir arī ekonomiskais
aspekts. Pāreja uz biomasu ir ekonomiski izdevīga, jo šķeldas ir vietējais dabas atjaunojamais resurss
un no tām saražotais siltums ir būtiski lētāks par ražoto no dabasgāzes.
Tiek prognozēts, ka gadā tiks sadedzināts līdz 30000 t šķeldas.
Katlu mājas izveidošanas projekts «Videi draudzīgu tehnoloģiju
ieviešana AS «Preiļu siers»» ir iesniegts līdzfinansējuma saņemšanai
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma
«Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē»
ietvaros. Aizdevumu projekta īstenošanai piešķīra AS «Danske bank».
Maija Paegle,
Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Aicinām piedalīties konkursā
par skaistāko Ziemassvētku noformējumu!

Lai novada vizuālais noformējums radītu svētku
noskaņu Ziemassvētkos un sagaidot Jaungadu, kā
arī, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu
līdzdalību svētku noformējuma veidošanā, Preiļu novada dome jau trešo
gadu izsludina konkursu «Skaistākais
Ziemassvētku noformējums».
Ēku vai objektu konkursam var pieteikt
tā īpašnieks vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona līdz šī gada 17. decembrim.
Konkursam aicinām pieteikties Preiļu novada
domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā klātienē vai elektroniski –
sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: dome@preili.lv.
Noformējumu vērtēs četrās kategorijās: privātmāju
noformējums; daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums;
uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums; valsts un pašvaldības
iestāžu ēku noformējums.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā kategorijā saņems balvas. Dalībnieku apbalvošana notiks 29. decembrī Gada Lielās balles laikā. Ar
konkursa nolikumu un pieteikuma formu var iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.preili.lv.
Ziemassvētkus un Jauno gadu sagaidot, radīsim svētku noskaņu
mūsu novadā un vienosimies darbošanās priekā!
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

LAD informē: no 4. janvāra
pieejams atbalsts pasākumā
«Ieguldījumi materiālajos aktīvos»

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākumos: Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē, Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Projektu iesniegumu
pieņemšana pasākumos notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016.
gada 4. februārim.
Apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās»
ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
• investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar
to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu,
žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
• nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai
iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai,
esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas prasības. Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē «Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās».
Apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» ietvaros
tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
• investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
• pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas
par darbu veikšanu, – lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai,
būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā
sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona,
kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiska
persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas
apstākļos.
Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm – Dienesta mājaslapā izvēlnē
«Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē».
Apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» atbalstāmās aktivitātes:
• meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
• laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
• pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo
ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu
klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā
kūdras purvā.
Sīkāk par prasībām pretendentiem – Dienesta mājaslapā izvēlnē
«Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».
Plašāku informāciju par pasākumu
un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klientu
apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.

Preiļu slimnīcā aizvadīta pirmā
Atvērto durvju diena

21. novembrī SIA «Preiļu
slimnīca» sadarbībā ar Preiļu
novada domi organizēja vēl nebijušu pasākumu un aicināja
jauniešus uz Atvērto durvju dienu slimnīcā. Pasākuma mērķis
bija ieinteresēt un piesaistīt mūsu
pašu jaunos cilvēkus, kuri savu
nākotni nolēmuši saistīt ar tādu
nopietnu nozari kā medicīna,
atgriezties pēc studijām dzimtajā
pusē.
SIA «Preiļu slimnīca» valdes
priekšsēdētāja Iveta Stare stāsta,
ka slimnīcā pašlaik trūkst dažādu
jomu speciālistu, minot, ķirurga,
traumatologa, dežūrārstu, vecmātes un bērnu māsas nepieciešamību. Savukārt pēc publicētajiem darba sludinājumiem par brīvām vakancēm, lielas atsaucības diemžēl
nav. Tieši šī iemesla dēļ slimnīcas
valde ar Atvērto durvju dienas starpniecību vēlējās iegūt informāciju
no jauniešiem, lai apzinātu, kādi ir
iespējamie nosacījumi, kas iedvesmotu jauniešus atgriezties.
Pirmo šāda veida pasākumu
apmeklēja divas Preiļu Valsts ģim-

nāzijas audzēknes un septiņi medicīnas studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Tā kā ne visi interesenti
uz pirmo tikšanos varēja ierasties,
tāpēc slimnīcas valde pieņēma lēmumu, ka šādi pasākumi ir jāturpina arī nākamajā gadā.
Atvērto durvju diena iesākās
ar stundu garu ekskursiju pa Preiļu
slimnīcu. Topošos speciālistus slimnīcas personāls iepazīstināja ar slimnīcas ēkām, aparatūru un iespējām,
tāpat arī jaunieši uz vietas uzdeva
sev interesējošus jautājumus ārstiem un medicīnas personālam.
Pēc slimnīcas apskates konferenču
zālē jaunieši tikās ar slimnīcas valdi, medicīnas darbiniekiem un
Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu, lai diskutētu
par veselības aprūpes perspektīvām
Preiļos. Sarunā slimnīcas valde uzstājās ar savu prezentāciju par slimnīcas šodienas aktualitātēm un iespējām nākotnē, savukārt pašvaldības vadītāja iepazīstināja ar pašvaldības ieviestajiem un plānotajiem projektiem.

Klātesošie dalībnieki diskusijas rezultātā nonāca pie secinājuma,
ka pašvaldībai, slimnīcai un studentiem ir jāsadarbojas, lai kopā
uzrunātu atbildīgās amatpersonas
gan Veselības, gan Izglītības un zinātnes ministrijā, gan Latgales plānošanas reģionā, lai uzlabotu situāciju un palielinātu no valsts budžeta
līdzekļiem finansējamo rezidentūras vietu skaitu, nodrošinot reālu
un plašāk izmantotu iespēju rezidentiem daļu no studiju programmas
apgūt slimnīcās ārpus Rīgas.
Slimnīcas valdes priekšsēdētāja skaidro, ka situāciju, ko varam
ietekmēt uz vietas pašvaldībā, slimnīcai un pašvaldībai ir jārisina
kompleksi – primāri ir turpināt iesākto sarunu ar pašiem jauniešiem
un izstrādāt nolikumus par stipendijām, dienesta dzīvokļiem un
citiem jautājumiem, lai motivētu
jaunos speciālistus aplūkot Preiļu
slimnīcu kā savu nākamo darbavietu.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

Lauksaimnieku gada ballē godina
Preiļu novada zemniekus

27. novembrī, laikā, kad cilvēki, kas strādā laukos, var apturēt ikdienas darbu ritējumu,
atskatīties uz noieto ceļu, izvērtēt rezultātus un atpūsties, Riebiņu Kultūras namā norisinājās
gadskārtējā SIA «LLKc» Preiļu konsultāciju biroja un Preiļu
Lauksaimnieku apvienības rīkotā Lauksaimnieku gada balle. Tradīcija, kas apvieno bijušā Preiļu
rajona lauksaimniekus no Preiļu,
Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadiem, šogad aizritēja jau septiņpadsmito reizi, kopā pulcējot
220 zemniekus, pašvaldību pārstāvjus, sadarbības partnerus un
kuplu apsveicēju pulku.
Preiļu novada lauku attīstības
speciāliste Elza Spodra Elste pavēstīja, ka pasākumā ik gadu ir patiess prieks par Preiļu novada lauksaimniekiem, kas prot labi strādāt.
Īpaši patīkams ir fakts, ka saimniecībās ienāk arī aktīvie jaunās
paaudzes cilvēki, kam rūp lauku
nākotne.
Pasākuma ietvaros tika sumināti
sekojoši Preiļu novada lauksaimnieki: par veiksmīgu sadarbību un
gūtajiem panākumiem valsts mēroga konkursā «Sējējs» 2015. gadā
tika godināta Kļavinsku ģimene
(ZS «Palmas»), par veiksmīgu

sadarbību un būtisku ieguldījumu
graudkopības nozares attīstībā tika sveikta Seiļu ģimene (ZS «Vecvanagi») un Griboniku ģimene
(ZS «Ozoli Gribinānos»), par veiksmīgu sadarbību un efektīvu uzņēmējdarbības uzsākšanu gaļas lopkopības nozarē sumināja Andreju
Babjuku, par veiksmīgu sadarbību
un demonstrējuma «Proteīna avotu nodrošināšana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā» ierīkošanu nominēja Klodānu ģimeni (ZS «Mu-

cinieki»), savukārt nomināciju «Ģimene lauku sētā» saņēma Rubinu
ģimene (ZS «Dižozols»).
Sarīkojumā lauksaimnieku godināšanas starplaikos ar radošiem
un muzikāliem eksperimentiem jautrību un optimisma dzirksti ienesa
pasākuma vadītājs Māris Susējs,
savukārt vakara neformālajā daļā
dzīvās mūzikas skaņdarbu izlasi
dāvāja grupa «Velves». Kas prot
strādāt, tas prot arī atpūsties!
Jolanta Upeniece

Preiļu novada dome šī gada
novembrī realizēja projektu «Speciālā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem
Preiļu novada ūdenstilpēs» Zivju fonda pasākumā «Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)».
Projekta ietvaros tika iegādāta
termokamera un 2 jaudīgi LED
lukturi.

Lai nodrošinātu zivju resursu
aizsardzības pasākumus Preiļu novada ūdenstilpēs, šī gada pavasarī
ar Zivju fonda finansiālu atbalstu
Preiļu novada dome iegādājās piepūšamo laivu ar motoru un laivas
pārvadāšanas piekabi.
Iegādātais aprīkojums tika nodots Preiļu novada Pašvaldības policijai, kura veic nelikumīgas makšķerēšanas apkarošanas reidus.
Pašvaldības policijas darbinieku izbraukuma reidos ir konstatēts,
ka nelikumīgi zivju zvejas tīkli
tiek izlikti naktī un izņemti ļoti
agri no rīta, un līdz šim pašvaldības
policijai nebija iespēju tumšajā
diennakts laikā apkarot pārkāpējus. Lai to varētu operatīvi izdarīt,

bija nepieciešams iegādāties termokameru, ar kuras palīdzību iespējams tumsā saskatīt pārkāpējus
rādiusā līdz 315 metriem. Termokamera paredzama lietošanai gaisa
temperatūrā no -20C līdz +50C.
Lai viegli orientētos tumsā, bija
nepieciešami jaudīgi LED lukturi
/3800 lumeni/.
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem nepieciešamā aprīkojuma iegādei tika veikta cenu aptauja.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 3980 eiro, kas ir 100% Zivju
fonda finansējums.
Sanita Meļko,
Preiļu novada domes
Attīstības daļas projektu
vadītāja

Z/s Palmas īpašnieks Valērijs Kļavinskis un Sarmīte Kļavinska, z/s Juri
īpašnieks Juris Lubāns un Lidija Lubāne, z/s Vecvanagi īpašnieks Normunds
Seilis, z/s Ozoli Gribinānos īpašnieks Jānis Griboniks un Anna Gribonika

Iegādāts aprīkojums zivju resursu
aizsardzības pasākumiem
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Preiļu novada VÇSTIS

DOMeS SēDeS LēMUMI

Pašvaldība precizē prioritāri
atjaunojamo ceļu sarakstu

Preiļu novada domes sēdē tika precizēts ceļu saraksts, kurā ietverti renovācijai paredzētie lauku ceļi
pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos» ietvaros. Atjaunojamo ceļu sarakstā ir
iekļauti Preiļu novada lauku teritoriju ceļi no visiem
novada pagastiem:
• Preiļu pagastā: Daugavieši – Madaras – 1,5 km;
Anspoki – Štolderi – 3,46 km,
• Saunas pagastā: Lielie Purmaļi – Lielie Anspoki – 1 km /asfaltbetona segums/: Betišķi – Jašore –
3,78 km: Lielo Anspoku ceļš – 1,71 km /asfaltbetona
segums/,
• Pelēču pagastā: Arendole – Pelēči – 7,91 km;
Kurmi – Omolka – 2,45 km; Aizkalne – Anenhofa –
Maskaviciški – Zapori – 4,47 km,
• Aizkalnes pagastā: Aizkalne – Maskaviciški –
Zapori – 1,58 km; Rinči – Gorlišķi – Raudavka –
3,27 km; Gaigalova-Gaigalova – asfaltbetona segums
– 0,420 km.
Pārbūvei paredzēto prioritāro ceļu saraksts pašvaldībā ir sastādīts, vadoties no iedzīvotāju ieteikumiem un pārrunājot jautājumu ar pagastu pārvalžu
vadītājiem. Vai visi dome sēdē apstiprinātie ceļi tiks
pārbūvēti, to parādīs tehniskie projekti, kuru izstrādei
tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums pašvaldībā.
Preiļu novadam pieejamais finansējums sastāda 1,11
miljonus eiro. Visiem novada pagastiem līdzekļi tiks
sadalīti vienādi. Ceļu garumi tiks precizēti, izstrādājot
ceļu pārbūves tehniskos projektus.
Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam
pasākums «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos» paredz sniegt atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai. Pamatojoties
uz 2015. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos» atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā» Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti trīs svarīgākie objektu atlases kritēriji pasākuma īstenošanai:
• grants ceļu pārbūve, kas ražotājiem nepieciešami
lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, ņemot vērā
uzņēmēju skaitu, kuriem ceļš ir aktuāls,
• prioritāte atbalsta saņemšanai ir ceļiem atkarībā
no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, sabiedriskajās apspriešanās izvirzītajiem priekšlikumiem,
• prioritāte ir arī integrēta tipa projektiem, kas
tiek īstenoti kopā ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».

Piešķir finansējumu tehniskā projekta
izstrādei Celtnieku ielas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iekšpagalmu atjaunošanai

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti paredzēja 2016. gada pašvaldības budžetā papildus finansējumu 20 566.89 eiro apmērā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) tehniskā projekta izstrādei un
autoruzraudzībai Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo
ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošanai.
Šī gada 13. oktobrī ar Preiļu novada domes iepirkumu komisijas lēmumu bija izsludināta iepirkuma
procedūra tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai
Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju
atjaunošanas darbiem. Paredzamā iepirkuma līgumcena
bija noteikta līdz 8 000 eiro ar PVN. 12. novembrī,
noslēdzoties iepirkumam, ar domes Iepirkumu komisijas lēmumu tika atzīts, ka vienīgā pretendenta –
SIA «JOE» – iesniegtais piedāvājums atbilst tehniskās
specifikācijas un iepirkuma nolikuma prasībām. Pretendenta piedāvātā līgumcena sastāda 23 609 eiro bez
PVN, no kuriem tehniskā projekta izstrādei nepieciešami 18 999 eiro, projekta autoruzraudzībai – 4 610
eiro. Summā kopā ar PVN sastāda 28 566.89 eiro.
Pašvaldība ar SIA «JOE» ir noslēgusi līgumu par
tehniskā projekta izstrādi un plānots, ka četru mēnešu
laikā tiks sagatavots tehniskais projekts Celtnieku
ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu
pārbūvei un labiekārtošanai.

Pašvaldība pagarina neapdzīvojamo
telpu nomas līguma termiņu ar AS
«Attīstības finanšu institūcija Altum»

26. novembra domes sēdē deputāti skatīja AS «Attīstības finanšu institūcija Altum» Rēzeknes reģiona
centra vadītājas Vitas Pučkas iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
Šī gada 31. decembrī beidzas nomas līguma termiņš, kas tika slēgts 2013. gada 2. janvārī starp Preiļu novada domi un AS «Attīstības finanšu institūcija
Altum» kā nomnieku par telpu 17,6 kv. m platībā
Kooperatīva ielā 6, Preiļos (ēkas 3. stāvā, telpa Nr.
17) nomu, nosakot nomas maksu – 30,29 eiro, tai
skaitā PVN mēnesī, kā arī maksu par interneta pieslēgumu 5,69 eiro apmērā saskaņā ar piestādīto rēķinu.
Deputāti atbalstīja priekšlikumu slēgt vienošanos
par neapdzīvojamo telpu Kooperatīva ielā 6, Preiļos
(ēkas 3. stāvā, telpa Nr. 17) nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz trim gadiem uz iepriekšējā līguma
nosacījumiem, pamatojoties uz līguma 5.10. punktu,
kas paredz, ka nomniekam ir tiesības uz nomas līguma termiņa pagarinājumu pēc līguma termiņa izbeigšanās, noslēdzot vienošanos ar iznomātāju.

Tiks izstrādāta Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcija 2015.–2025. gadam

Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 15. panta 1. daļu, Preiļu novada attīstības programmas 2011.
– 2017. gadam 2014. gada 22. decembra domes sēdē
apstiprināto Investīciju plānu, plānotajām pašvaldības investīcijām SAM 5.6.2. «Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām» ietvaros, kārtējā
domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu izstrādāt «Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepciju 2015. – 2025. gadam», uzdodot Preiļu novada domes izpilddirektoram
organizēt konsultatīvā pakalpojuma iepirkuma procedūru.
Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcijas darba
mērķis ir veikt ekonomisko un finansiālo analīzi pilsētas esošajai siltumapgādes sistēmai un dot uzdevumus
par siltumenerģijas ražošanas procesu virzību un sadali
nākotnē, pamatojoties uz esošajiem siltuma avotiem
(SIA «Preiļu saimnieks», AS «Preiļu siers», SIA «Preiļu
enerģētika») un sadalošajiem tīkliem, ņemot vērā pilsētas lietotāju skaitu un sadaloši tīklu attīstības perspektīvas. Rezultātā, pamatojoties uz esošās situācijas
analīzi un iespējamajiem risinājumiem siltumapgādē,
tiks izstrādātas stratēģiskas vadlīnijas, kurās būs noteikti siltumapgādes attīstības mērķi un uzdevumi.
Dokumentā tiks izvērtēti un apskatīti dažādi aspekti – Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas esošās
situācijas analīze un novērtējums; siltuma avotu tehniskais stāvoklis, lietderības koeficients, jaudas atbilstība slodzei, saražotās un realizētās siltumenerģijas
pašizmaksa, ilgtermiņa siltuma patēriņa un tarifa
prognoze; siltumtīklu tehniskais stāvoklis un siltuma
zudumu novērtējums; temperatūras režīmi, hidrauliskā
modulēšana, apkalpojošās zonas paplašināšana, maksimālo apkures un karstā ūdens slodžu novērtējums,
iekšējo siltuma apgādes sistēmu problēmu risināšana;
ēku energoefektivitātes novērtēšana; attīstības variantu
aprēķinu moduļi un projekta finanšu analīze atbilstoši
LR Ekonomikas ministrijas prasībām, kā arī riska
faktoru analīze. Koncepciju paredzēts izstrādāt līdz
2016. gada 29. februārim.

Piešķirs Ziemassvētku dāvanas

Preiļu novada domes deputāti skatīja jautājumu
par Ziemassvētku dāvanu piešķiršanu pirmsskolas
vecuma bērniem, skolēniem, pašdarbības kolektīviem
un sporta komandām. Tika pieņemts lēmums noteikt
Ziemassvētku dāvanas lielumu pirmsskolas vecuma
bērniem un 1. – 4. klašu skolēniem 3,63 eiro apmērā,
tai skaitā PVN 21%. Ziemassvētku dāvanas lielumu
skolas klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un
sporta komandām noteikts 18,15 eiro apmērā, tai
skaitā PVN 21%.
Līdzekļi dāvanām, saskaņā ar iestāžu piestādītajiem sarakstiem, tiks novirzīti no budžeta sadaļas
«Pārējie izglītības pakalpojumi».
Informāciju sagatavoja Maija Paegle
un Jolanta Upeniece

Pateicamies par svētku egli!

Preiļu novada iedzīvotāji un Preiļu ciemiņi var priecāties par skaisto egli, kas
uzstādīta un iedegta pilsētas laukumā un ir Preiļu rota Ziemassvētku un Jaunā
gada laikā.
Šī gada svētku egli Preiļiem savā īpašumā nolūkoja un savam novadam uzdāvināja
iedzīvotājs Elmārs Skuķis. Pateicamies par šo skaisto dāvanu, kas priecē ikvienu!
Preiļu novada dome
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Aicinām novada iedzīvotājus
uz tikšanos ar Preiļu novada domes
deputātiem un speciālistiem

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem, iestāžu un daļu vadītājiem, lai pirms 2016. gada novada
budžeta pieņemšanas iepazīstinātu ar paveikto šajā gadā, ieplānotajiem
darbiem nākamajam gadam un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus.

Iedzīvotāji uz sarunu tiek gaidīti no 11. līdz 18. janvārim:
• 11. janvārī plkst. 13.00 – Aizkalnes pagasta tautas nama zālē
• 12. janvārī plkst. 12.00 – Pelēču pagasta Ārdavas saieta namā
• 12. janvārī plkst. 14.00 – Pelēču pagasta Pelēču kultūras nama zālē
• 13. janvārī plkst. 13.00 – Saunas pagasta Salas pamatskolas zālē
• 13. janvārī plkst. 15.00 – Saunas pagasta tautas nama zālē
• 18. janvārī plkst. 14.00 – Līčos, Preiļu pagasta pārvaldes zālē
• 18. janvārī plkst. 17.00 – Preiļu kultūras nama lielajā zālē

18. janvārī no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 Preiļu kultūras nama
zālē jums, novada iedzīvotāji, būs iespēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem no vairāku nozaru speciālistiem. Konsultācijas
sniegs un jūs uzklausīs:
• SIA «Preiļu saimnieks» speciālists – par ūdens un siltumapgādes,
mājokļu apsaimniekošanas un citiem uzņēmuma kompetencē esošajiem
jautājumiem,
• Izglītības pārvaldes speciālists – par novada izglītības iestāžu
darbu un izglītības jautājumiem,
• Sociālā dienesta pārstāvis – par pabalstu piešķiršanu un sociālajiem pakalpojumiem novadā,
• Pašvaldības jurists – par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem,
• Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas speciālists –
par nekustamā īpašuma jautājumiem,
• Pašvaldības policijas pārstāvis – par pašvaldības policijas kompetences jautājumiem kārtības nodrošināšanā novadā,
• SIA «Preiļu slimnīca» pārstāvis – par veselības aprūpes jautājumiem,
• Preiļu novada domes Attīstības daļas speciālists – par pašvaldības projektiem un novada attīstības jautājumiem.

Gaidām ikvienu ar priekšlikumiem domes un domes iestāžu
darba pilnveidošanai!
Maija Paegle

Preiļu novada Invalīdu biedrība
atzīmē 30 gadu jubileju

10. decembra pusdienlaikā Preiļu Kultūras namā sirsnīgā gaisotnē tika atzīmēta Preiļu novada Invalīdu biedrības 30 gadu pastāvēšanas jubileja. Biedrību tās svētku dienā bija ieradušies sveikt
kupls apsveicēju pulks.
Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Lauris Pastars savā
uzrunā atzīmēja biedrības pastāvēšanas nozīmīgumu. Viņš izteica atzinību biedrības darba rūķiem, kuri 30 gadu garumā ir kopā, lai ar
domubiedru un atbalstītāju līdzdalību sniegtu palīdzību un padomu
viens otram, piedalītos dažādos projektos un veiksmīgi iesaistītos sabiedriskajā dzīvē. Jubilejas reizē tika atsaukti atmiņā un ar Preiļu
novada domes Pateicībām godināti cilvēki, kas devuši savu ieguldījumu
biedrības dibināšanā un attīstības veicināšanā, tie ir – Jāzeps Lukjanskis,
Anastasija Vinogradova, Ināra Bogdanova un Artis Utināns.
Apsveikumi un dāvanas jubilāriem pasākumā sekoja no LR 12. Saeimas
deputāta Alda Adamoviča, Preiļu Nevalstisko organizāciju centra, Preiļu novada pagastu pārvaldēm, Preiļu novada Pensionāru biedrības, Preiļu novada Politiski represēto kluba, Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu
filiāles, Preiļu novada Kultūras centra un individuālajiem sveicējiem.
Preiļu novada Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra Bogdanova
klātesošajiem svētku reizē novēlēja dzīvot dzīvi tagadnes formā, neatstājot vietu melnrakstiem, kā arī mīlot šodienu un vienam otru. Īpašu
paldies un Atzinības rakstus Invalīdu biedrība pasniedza saviem atbalstītājiem, biedriem, brīvprātīgajiem, kuriem nav vienaldzīga cilvēku ar
īpašām vajadzībām labsajūta un dzīves kvalitāte.
Kā pateicība jubilāriem, kuri izvēlējušies apvienoties Preiļu novada
Invalīdu biedrībā, lai kopīgiem spēkiem cīnītos ar dzīves likstām un
pārbaudījumiem, izskanēja Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kolektīvu
«Gaida» un «Dancari», Preiļu 2. vidusskolas mūsdienu deju grupas
«Smile» un biedrības «Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs»
muzikālo jauniešu svētku koncerts.
Pēc svinīgās daļas klātesošie tika aicināti pacienāties pie biedrības
sarūpētā jubilejas galda, kā arī piedalīties Pelēču pagasta folkloras
kopas «Pelēcīši» sagatavotajās rotaļdejās un tautasdziesmās.
Novēlam Preiļu novada Invalīdu biedrībai veiksmīgu un radošu arī
turpmāko darbību!
Jolanta Upeniece
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Preiļu novada VÇSTIS
Aicinām uzņēmējus pieteikties
braucienam uz Berlīnes «Zaļo nedēļu»

Preiļu novada pašvaldība aicina Preiļu novada uzņēmējus
pieteikt savu dalību pieredzes braucienam uz Berlīnes
«Zaļo nedēļu», kas ir viena no lielākajām pārtikas izstādēm – gadatirgiem Vācijā.
Izstāde notiks 2016. gadā no 15. janvāra līdz 24. janvārim. Nacionālajos stendos būs iespēja iepazīties ar daudzu
pasaules valstu īpašajiem pārtikas produktiem, tradīcijām un
kultūru.
Izstādes mērķauditorija – patērētāji no Eiropas Savienības,
pārtikas preču vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, lauksaimniecības produktu importētāji, lauksaimniecības politikas un administrēšanas eksperti.
Dalībniekiem no Preiļu novada tiek nodrošināts bezmaksas
transports maršrutā: Preiļi – Berlīne – Preiļi, izstādes dalībniekiem pašiem būs jāapmaksā naktsmītnes (sākot no 20,00
EUR diennaktī), ēdināšanu un ieejas maksu izstādē (vienas
dienas ieejas karte – 14,00 EUR).
Izbraukšana tiek plānota 15. janvāra rītā un atgriešanās
18. janvāra vakarā, izstādes apmeklējums tiek plānots 16. un
17. janvārī.
Aicinu interesentiem pieteikties laicīgi, jo vietu skaits
ir ierobežots. Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26626243
Inetai Liepniecei līdz šī gada 22. decembrim.

Preiļu NVO centrs īstenoja
darbības atbalsta programmu

Divarpus gadus biedrība «Preiļu NVO centrs» īsteno Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) projektu «Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu
novados» Nr.2012.EEZ/DAP/MAc/203/1/L/050/2015, kura ietvaros
notikušās aktivitātes bija vērstas uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados,
veicinot sadarbību ar valsts pārvaldi un paaugstinot nevalstiskā
sektora institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicinot iedzīvotāju līdzdalību, brīvprātīgā darba popularizēšanu, rosinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un jaunas pieredzes
iegūšanu organizāciju turpmākās darbības pilnveidošanai. Šī gada 1. decembrī notika projekta noslēdzošā aktivitāte – konference
«Pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences Latvijā».
Konferences darbs iesākās ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu muzikālu priekšnesumu un Preiļu novada domes priekšsēdētājas
M. Plivdas uzrunu, kurā tika uzsvērta sabiedrisko organizāciju un pašvaldības sadarbības nozīme. Konferences darba gaitā biedrības
«Latvijas lauku forums» padomes loceklis Āris Ādlers analizēja nevalstiskā sektora attīstības tendences un iespējas.
Par finanšu pieejamību jaunajā plānošanas periodā – LEADER
pieejas stratēģiskajiem virzieniem «Preiļu rajona partnerības» teritorijā
2014. – 2020. informāciju sniedza biedrības «Preiļu rajona partnerība»
administratīvā vadītāja Valija Vaivode.
Konferences darba kārtību kuplināja Kultūras ministrijas ES kulūras kontaktpunkta programmas «Eiropa Pilsoņiem» 2014 – 2020 konsultants Andrejs Lukins. Minētā programma pagaidām Preiļu pusē ir
sveša. Ar savu pieredzi, īstenojot projektu «Youth,come back to hometowns» programmā «Eiropa –pilsoņiem», iepazīstināja Viļakas novada
jauniešu lietu speciāliste Madara Jeromāne.
Konferences noslēgumā tās dalībniekiem bija iespējams uzzināt
publiskās runas un prezentācijas mākslas «knifiņus», kurus ļoti kolorīti
izklāstīja Latvijas pilsoniskās alianses pētniece Evija Caune. Konference
noslēdzās ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra teātra grupas
«Kājām gaisā» literāru uzvedumu «Es ticu», kas vēstīja par to bērnu
sajūtām, kuru vecāki izbraukuši no valsts ekonomisku apsvērumu dēļ.
Projekta īstenošanas laiks 09.07.2013. -31.12.2015.

Projekta īstenošanas rezultatīvie rādītāji:
• Preiļu NVO centra darbībā tika iesaistīti 14 brīvprātīgie darbinieki, bet biedru organizācijās tika iesaistīti 8 brīvprātīgie darbinieki;
• Tika izveidotas 5 jaunas nevalstiskās organizācijas;
• Preiļu NVO centra biedru skaits palielinājās par 10 organizācijām,
savukārt,
• NVO centra dalīborganizācijās biedru skaits pieauga par 67 biedriem;
• 5 dalīborganizācijas iesaistījušās dažādos NVO sadarbības tīklos
nacionālā līmenī.

Šobrīd pilsoniskās sabiedrības attīstībā iesaistījušās 30 biedrības
Aglonas novadā, 70 biedrības Līvānu novadā, 31 biedrība Riebiņu novadā, 15 biedrības Vārkavas novadā un 86 biedrības Preiļu novadā.
Projekta vadītāja Ineta Liepniece

«Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī
preses relīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu
atbild biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs».

Valsts un Pašvaldības policijas darbiniekus
sveic profesionālajos svētkos

3. decembrī Preiļu novadā
profesionālajos svētkos tika godināti Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbinieki. Dienas
pirmajā pusē domes priekšsēdētāja Maruta Plivda sveica Preiļu
novada Pašvaldības policijas
priekšnieku Rihardu Romanovski
un policijas inspektorus – Oskaru
Rinču, Māri Andersonu, Edgaru
Pastaru un Gunāru Smagaru.
Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Preiļu iecirkņa telpās
norisinājās Policijas dienai veltīts
pasākums. Svinīgajā pasākumā pašvaldību pārstāvēja Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
un Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Roma-

novskis. Pašvaldības vadītāja profesionālajos svētkos uzrunāja un
sveica Valsts policijas darbiniekus.
Par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Maruta Plivda pasniedza Preiļu
novada domes Pateicības trim
Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Preiļu iecirkņa darbiniekiem – Kārtības policijas nodaļas
inspektoram Mārim Melderam,
Kārtības policijas nodaļas inspektorei Anitai Opolai un Satiksmes
uzraudzības rotas vecākajai inspektorei Jeļenai Kozerei.
Savā uzrunā Maruta Plivda apliecināja, ka godprātīgi un profesionāli policijas darbinieki ir uzticams balsts, lai ikviens mūsu

valstī varētu justies drošs un pasargāts. Domes priekšsēdētāja pateicās
policijas darbiniekiem par apzinīgu
savu dienesta pienākumu veikšanu
un novēlēja izturību un ticību saviem spēkiem rūpēs par mūsu
valsts un cilvēku drošību, aizsargājot sabiedrības un valsts intereses.
Dienu iepriekš – 2. decembrī –
Maruta Plivda piedalījās Policijas
dienas svinīgajā pasākumā Krāslavā, kur Valsts policijas Latgales reģiona nodaļas rīkotajā pasākumā
tika sveikti arī Preiļu iecirkņa darbinieki – Kārtības policijas nodaļas
inspektors Jānis Lozda un Satiksmes
uzraudzības rotas jaunākais inspektors Kristaps Upenieks.
Maija Paegle

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
apmeklē Preiļus

11. decembra pēcpusdienā
Preiļos vizītē bija ieradies aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis un ministrijas pārstāvji. Vizītē piedalījās Latvijas
Republikas 12. Saeimas deputāts
Aldis Adamovičs. Ministrs apmeklēja Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljonu Preiļos, tikās
ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu.
Zemessardzes bataljonā Raimonds Bergmanis apskatīja tehnisko nodrošinājumu, bataljona telpas. Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona komandieris majors
Ilmārs Sparāns ministram un klātesošajiem rādīja prezentāciju, kurā atspoguļoja bataljona atbildības
teritoriju un struktūru, galvenos
uzdevumus. Ilmārs Sparāns stāstīja
par paveikto 2015. gadā – apmācībām, rekrutēšanas rezultātiem, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzsverot arī problēmas, kuras pakāpeniski jārisina.
Ministrs atzina, ka darba apstākļi, kādos zemessargiem nākas
strādāt, ir apmierinoši, tomēr
attīstība ir jāturpina. Kājnieku bataljoni ir saņēmuši modernu indi-

viduālo ekipējumu, arī turpmāk
zemessargi saņems nepieciešamo
dienestam. Tomēr joprojām gan
Zemessardzē, gan profesionālajā
dienestā lielākais izaicinājums ir
cilvēki, un arī Zemessardzes 35.
nodrošinājuma bataljonam viens
no svarīgākajiem mērķiem ir jaunu
zemessargu iesaistīšana zemessardzes darbā.
Pēc Zemessardzes bataljona
apmeklējuma ministrs ar Marutu

Plivdu un domes pārstāvjiem pārrunāja sadarbības jautājumus ar
pašvaldību.
Ja Tu esi vecumā no 18 līdz 55
gadiem un esi Latvijas Valsts pilsonis, apgūsti iespējas un pievienojies Zemessardzei! Tevi gaida
Zemessardzes 35. Nodrošinājuma
bataljonā Preiļos! Tālr. 65307066,
28312554, 29192759, e-pasts:
35bn@mil.lv
Maija Paegle

2016. gada 30. janvārī Preiļu
novada kultūras centrā notiks
otrā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība «Asmu Latgalīts».
Biedrība «Asmu Latgalīts»
nolēma apbalvot labākos Latgales
iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību
sekmē Latgales reģiona izaugsmi
un kalpo par piemēru pārējiem.
Tiek pieņemti pieteikumi no
visiem Latgales nostūriem 7 nominācijās – Latgales gada labā-

kais lauksaimnieks, Latgales gada
aktīvākais jaunietis, Latgales gada
ģimene, Latgales gada varonis,
Latgales gada uzņēmējs, Latgales
gada aktīvākais seniors un Latgales gada sirds cilvēks. Pieteikumus vērtēs komisija, kas sastāv
no Latgalē pazīstamām personām.
Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu
mākslinieku koncerts par godu
mūsu nominantiem.
Pēc apbalvošanas ir paredzēts

arī svētku cienasts. Pasākumu atbalsta daudzas Latgales pašvaldības un uzņēmumi, kuri darbojas
Latgalē.
Aicinām Jūs visus iesniegt
pieteikumus.
Sīkākai informācijai Jūs varat
vērsties pie Gunitas Vanagas,
zvanot +(371) 20231327 vai
rakstot asmulatgalits@gmail.com.
Informāciju var meklēt arī
Asmu Latgalīts Facebook lapā
www.facebook.com/asmulatgalits.
Biedrība «Asmu Latgalīts»

Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona komandieris majors Ilmārs
Sparāns (no labās) sveicina Aizsardzības ministru Raimondu Bergmani

«Asmu Latgalīts» gaida pieteikumus no latgaliešiem
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Preiļu novada VÇSTIS

PREIĻU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2015. gada 24. septembra sēdes lēmumu,
protokols Nr.15., 5 punktu

01.09.2015.

PASkAIDROJUMA RAkSTS
PREIĻU NOVADA DOMES

Preiļi

saistošie noteikumi Nr.2015/11 projektam
«Grozījumi Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 2009/04 «Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā»»

PREIĻU NOVADA DOMES

saistošie noteikumi Nr.2015/11
«Grozījumi Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 2009/04 «Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta
pirmās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12. panta pirmās
daļas 1. punktu un 7. punktu

1. Izdarīt Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.
2009/04 «»Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu un
21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12. panta pirmās
daļas 1. punktu, 2. punktu, 4. punktu, 5. punktu, 7. punktu, 9. punktu, 10. punktu.,
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.3. Papildināt saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā:

1.4. Papildināt saistošo noteikumu 3.7. apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā:

2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām»
45. pantā noteiktajā kārtībā.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Arī 2015. gadā pieaudzis tūristu skaits
Preiļu un Riebiņu novadā

Tūristu skaits Latgalē stabili pieaug – tā tika konstatēts 26. novembrī
notikušā Latgales tūrisma konferencē «Kvalitāte Latgales tūrismā –
svarīgs faktors konkurētspējīga galamērķa attīstībā».
Konferences dalībnieki pārrunāja
gan Latgales tūrisma attīstību veicinošos faktorus, gan pievērsās arī kavējošajiem faktoriem un jautājumiem, kas
tuvākajos gados noteikti jāatrisina. Kā
viens no tiem noteikti būs vienotas reģiona tūrisma stratēģijas izstrāde, bet,
pats galvenais, tās īstenošana. Tas varētu būt sarežģītākais, jo pozitīvus rezultātus var sasniegt, tikai cieši sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm –
tūrisma uzņēmējiem, tūrisma speciālistiem informācijas centros, Latgales
tūrisma asociācijai «Ezerzeme», pašvaldībām, Latgales plānošanas reģionam un Latgales plānošanas attīstības
aģentūrai, kā arī valsts institūcijām.
Latgale ir tūrisma galamērķis ar
augstu pievienoto vērtību. Kopējā tūristu plūsma uz Latgali ir stabila un
2015.gadā ar tendenci tūristu skaitam
pieaugt. Statistika rāda, ka Latgales
reģionā ir apkalpoti 1 412 833 tūristi,
un tas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
ir pieaugums par 22,4 %. No tiem
76,32% ir iekšzemes tūristi un 23,68%
ārvalstu viesi. Taču šajā gadā ir bijis
kritums tieši naktsmītnēs uzņemto viesu
skaita ziņā – samazinājums par 10,2%,
bet būtiski pieauga apskates objektos
apkalpoto tūristu skaits – par 33%.
Latgales kopējā tendence atspoguļojas arī Preiļu un Riebiņu novada
tūrisma statistikā par 2015. gadu. Preiļu un Riebiņu novada TIC ir sniedzis
informāciju klātienē par 5% vairāk
tūristu kā gadu iepriekš. Nakšņotāju
skaits abos novados ir samazinājies,
salīdzinot ar 2014. gadu. Viens no iemesliem, kādēļ par 7% samazinājās
nakšņotāju skaits Riebiņu novadā, ir

vienas viesu mājas darbības pārtraukšana, sākot no 2015.gada janvāra. Šī
naktsmītne 2014.gadā uzņēma vairāk
kā 400 viesus, un tas ir gandrīz 6% no
visu nakšņotāju skaita. Preiļu novada
naktsmītnēs nakšņotāju skaits 2015.gadā samazinājās par 3%, lai arī Preiļu
pilsētā sāka darboties vēl viena naktsmītne. Tūristu skaitu noteikti ietekmēja arī sliktie laikapstākļi līdz pat
jūlijam un agri iesācis rudens. Taču
pozitīva tūrisma statistika ir tūrisma
apskates objektos un saimniecībās.
Kopumā Preiļu novada apskates objektos tūristu skaits palielinājās par
10%, bet Riebiņu novadā – par 30%.
Veicinošie faktori noteikti bija jaunās
tūrisma mājaslapas www.visitpreili.lv
(www.visitriebini.lv), tūrisma kioska
un mobilās aplikācijas izstrāde un
ieviešana, divu jauno tūrisma bukletu
iespiešana, TV jaunatklāšanas raidījuma «TE!» negaidītā ierašanās mūsu
novados, vairākas publikācijas presē,
kā arī TIC darbības uzsākšana sociālajos tīklos Facebook un Twitter. 2015.
gadā TIC īstenoja arī Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu «Māci
manim arodiņu» vietējo amatniecības
tradīciju saglabāšanai, kā arī veica
izglītojošo darbu tūrisma uzņēmējiem
un skolēniem.
Preiļu un Riebiņu novadā nedaudz
pieaudzis arī ārvalstu tūristu skaits.
Protams, lielākie mūsu tūrisma ārvalstu
tirgi joprojām ir kaimiņvalstis, bet, kas
būtiski, pieaudzis apmeklētāju skaits
arī no Skandināvijas valstīm, Vācijas,
Nīderlandes, Polijas u.c. Politiskās situācijas dēļ ir būtiski samazinājies
Krievijas tūristu skaits, bet vēl arvien
lielākais ārvalstu tūristu skaits ir no
šīs valsts. Kā veicinošie faktori noteikti
jāmin Latgales reģiona pārstāvība dažādās starptautiskās izstādēs un ārvalstu žurnālistu, tūroperatoru vizītes
Latvijā. 2015. gadā Latgale tika pār-

stāvēta 9 izstādēs un vienā amatnieku
un mājražotāju tirgū Sanktpēterburgā
Latgales dienās. Pozitīvus ceļojumu aprakstus par Latgali ir sagatavojuši Japānas un Kanādas žurnālisti, ko uzņēmām šovasar. Preiļu un Riebiņu novada TIC darbinieku tieša dalība notika starptautiskās izstādēs Rīgā, Amsterdamā, Viļņā, Minskā, Varšavā, uz
«Tallink» prāmja Latvijas dienās patriotiskajā nedēļā ceļā Rīga-Stokholma-Rīga, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā. Nākošgad plānota tieša
dalība vismaz Rīgas, Viļņas, Amsterdamas un Minhenes starptautiskajās
tūrisma izstādēs, kā arī Latgales dienās
Sanktpēterburgā. Tāpat turpināsim darbu pie mājaslapas pilnveides, jaunu izdales materiālu izveidošanas un iespēju robežās iesaistīsimies tūrisma attīstību veicinošu projektu īstenošanā.
Lai arī TIC veic dažādas ar mārketinga pasākumiem saistītas aktivitātes, vislielāko darbu iegulda tieši uzņēmēji. TIC vēlas pateikties Preiļu un
Riebiņu novada tūrisma uzņēmējiem
par līdzšinējo sadarbību, kas ik gadu
kļūst arvien labāka!
Kopīgs Preiļu un Riebiņu novada
TIC darbojas jau 2 gadus. Tā mērķis
ir mērķis ir attīstīt un veicināt tūrismu
abu pašvaldību administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi
izveidotu tūrisma objektu uzturēšanu,
apsaimniekošanu un attīstību, koordinēt
tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu
novadu iedzīvotājiem un viesiem,
vienlaicīgi rūpējoties par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāšanu ar tūrismu saistītajās abu
novadu teritorijās.
Iveta Šņepste
Preiļu un Riebiņu novada TIC
pārstāve

5

Pasākumi Jauniešu centrā «ČETRI»,
Kārsavas ielā 4, Preiļos
21. decembrī plkst. 15.00
DĀVANU DARBNĪCA
Veidosim Ziemassvētku dekorus mājai
un svētku noskaņai sev pašiem!
22. decembrī plkst. 16.00
PIPARKŪKU VAKARS
Izgatavosim, cepsim un rotāsim Svētku piparkūkas!
Dzersim tēju un baudīsim piparkūku gardumus!
Pasākumi norisināsies projekta
«Prieks par Brīvu!» ietvaros!

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja 1991. gada barikāžu atceres
25. gadadienas pasākumi

16. janvāris
Preiļu novada skolu audzēkņu, pedagogu, muzeja darbinieku un barikāžu dalībnieku brauciens uz atceres pasākumu pie Vecmīlgrāvja tilta, barikāžu rekonstrukcijām
un atceres pasākumu Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

20. janvāris
1991. gada barikāžu atceres pasākums «Mans barikāžu
gads» plkst. 15.00 Preiļu 1. pamatskolas svinību zālē,
Daugavpils ielā 34.
Pasākumā aicināti piedalīties visu novada skolu
audzēkņi un skolotāji, barikāžu dalībnieki, pilsētas
iedzīvotāji. Pasākums plānots kā paaudžu tikšanās. Katra
skola sagatavo un prezentē kādas dzimtas stāstu, akcentējot
1991. gada notikumus.
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs sagatavo
un prezentē pirmā OMON upura 1991. gada barikādēs, novadnieka Roberta Mūrnieka dzimtas stāstu.
Preiļu 1. pamatskolas audzēkņu sagatavots koncerts –
veltījums barikāžu dalībniekiem.
Barikāžu ugunskura aizdegšana Preiļu 1. pamatskolas
pagalmā.
Roberta Mūrnieka piemiņai. Stendizstādes atklāšana
Preiļu 1. pamatskolas muzejā, ēkā, kurā mācījies Roberts
Mūrnieks.
Izstādi sagatavojis Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs, sadarbībā ar 1991. gada barikāžu muzeju.
Tradicionālā barikāžu putra visiem pasākuma dalībniekiem.
Plkst. 17.00 Preiļu kultūras namā, Raiņa bulvārī 28,
Andreja Verhoutinska dokumentālā filma «Īvāns» (2015).
Bezmaksas seanss.
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Preiļu novada VÇSTIS
koncerts Mūzikas un mākslas skolā

18. decembrī plkst. 17.30 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
pedagogi ielūdz uz miniatūrkoncertu «Ziemassvētku noskaņās».
Esiet mīļi gaidīti!

Tiek paplašinātas daudzbērnu
ģimenes iespējas

Saeima ir pieņēmusi likumprojektu «Grozījumi Bērnu tiesību
aizsardzības likumā», kura spēkā stāšanās ir paredzēta 2016. gada 1. janvārī.
Saskaņā ar iepriekš minētajiem grozījumiem, no 2016. gada 1. janvāra tiek paplašināta daudzbērnu ģimenes definīcija.
Pašlaik spēkā esošā definīcija (Bērnu tiesību aizsardzības likuma
1.panta 16.punkts) nosaka, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura
aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus,
No 2016. gada 1. janvāra tiek noteikts, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu būs uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja
tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts).
Aicinām izmantot daudzbērnu ģimenes statusa iespējas, kas būs
noteiktas no 2016. gada 1. janvāra saskaņā ar iepriekš minētajiem likuma grozījumiem.

10. decembra vakarpusē Rīgas
Latviešu biedrības nama Kamīnzālē, noslēdzot Raiņa un Aspazijas gadu, notika jubilejas
sarīkojumu cikla literāri muzikāls
pasākums «Ak, jaunība! Rainis
un Latgale».

Uz sarīkojumu bija pulcējušies
Rīgas Latviešu biedrības nama vadības pārstāvji, kultūras un mākslas
aprindu cilvēki, Raiņa un Aspazijas
daiļrades cienītāji. Raiņa jaunu
dienu zemi Jasmuižu un Preiļu novadu pasākumā pārstāvēja pašval-

Ivo Haritonovs –
konkursa «SUPeRPUIkA 2016» finālists

3. decembrī Rīgā Tehniskās
jaunrades namā «Annas 2» norisinājās konkursa «SUPERPUIKA 2016» 2.kārta, kurā piedalījās arī četri puikas no Preiļu
1. pamatskolas.
Kopā konkursa 2. kārtai bija
kvalificējušies 30 dalībnieki no
visas Latvijas. Zēniem bija jāpierāda sevi četros uzdevumos – fiziskajā trasē, amatniecībā, foto
snaiperu disciplīnā, kā arī radošajā uzdevumā.
Izvērtējot katra dalībnieka individuālo sniegumu, iespēju piedalīties finālā izcīnīja 10 dalībnieki, kas kopvērtējumā saņēma
punktu skaitu no 31 līdz 24. Viņi
2016. gada pavasarī sacentīsies
par titulu «Superpuika 2016».
Patīkami, ka starp finālistiem
ir arī Preiļu 1. pamatskolas 6a.
klases skolēns Ivo Haritonovs:
«Esmu ļoti priecīgs, ka tiku lielajā
finālā.

Visus uzdevumus 2.kārtā veicu
ar prieku. Man arī labi veicās.
Novēlu, lai arī turpmāk puiši piedalās šādos konkursos un tiek
līdz lielajam finālam. Un vislielākais paldies jāsaka skolotājam
Uldim Čerpakovskim».
Arī skolotājam Uldim Čerpakovskim ir liels gandarījums par
visiem četriem Preiļu supeirpuikām – Rūdolfu Pastaru, Raivo
Liniņu, Ivo Haritonovu un Ēriku
Miezīti:
«Jau tikt otrajā kārtā bija nozīmīgs rezultāts mums visiem.
Puikas cīnījās godam. Kuram varbūt vairāk paveicās, kuram varbūt mazāk. Vislielākais prieks ir
par Ivo. Zēns šī konkursa gaisotni
izbaudīja jau pagājušajā gadā,
kad līdz finālam pietrūka vien
nieka viena punkta. Līdz ar to tas
konkursu padara interesantāku.
Paldies puikām par centību un
darba sparu, sportisko izturību un

atraktivitāti! Esmu gandarīts par
sava audzēkņa lielisko sniegumu.»
Konkurss «Superpuika» ir ikgadējs, tradicionāls Latvijas notikums, kas pulcē apķērīgus un
azartiskus 11 – 12 gadus vecus
pusaudžus no visas Latvijas un
kas atgādina sabiedrībai par tām
jaunās paaudzes vērtībām un kvalitātēm, kas palīdzēs zēniem ikdienas sarežģīto situāciju risināšanā, profesionālajā un personīgajā izaugsmē. Šogad konkurss
«Superpuika» svin savu 25 gadu
jubileju.
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs tradicionāli atbalsta
šo Latvijas mērogā unikālo konkursu un arī šogad organizēja
braucienu uz konkursa «Superpuika 2016» 1. un 2.kārtu.
Aija caune,
Preiļu novada bērnu un
jauniešu centra direktore

dības priekšsēdētāja Maruta Plivda,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Maija Paegle un Raiņa muzeja
«Jasmuiža» vadītāja Solvita Brūvere.
Pasākumu vadīja Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska. Par atbalstu
Raiņa gada aktivitātēm Gaida Jablovska pateicās Valsts Kultūrkapitāla fondam, Rīgas domei, Preiļu
novada domei, Daugavpils novada
domei, Rīgas Latviešu biedrībai,
Nacionālās kultūras attīstības centram, Mirdzai Stirnai.
Klātesošos uzrunāja Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, atzīstot, ka dzejnieku
daiļrades izpēte ir nozīmīga, bet
ne mazāk svarīga ir viņu laikabiedru ietekme uz dzejnieku dzīvi un
daiļradi, ko šobrīd jau iesākuši pētīt muzeju darbinieki.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda savā uzrunā

pateicās visiem cilvēkiem, kuri
apkopo dzejnieku tā laika vērtības,
Gaidai Jablovskai par sastādīto
grāmatu «Sirdsmīļo brālīt», kas
bija laba dāvana Preiļu novada cilvēkiem un ciemiņiem.
Kinorežisors, Preiļu novada
Goda pilsonis Jānis Streičs atzinīgi
novērtēja Preiļu novada iepriekšējā
vadītāja Alda Adamoviča darbību
un uzslavēja Marutu Plivdu par
gada laikā paveiktajiem darbiem
kultūras atbalstam.
Bagāts ar pavisam jauniem
faktu materiāliem bija Raiņa un
Aspazijas muzeja vadītājas vietnieces, Jasmuižas muzeja vadītājas
Solvitas Brūveres stāstījums par
Raini un latgaliešu literātu, kultūras
darbinieku Franci Kempu. Ar interesi klausījāmies Gaidas Jablovskas
sagatavoto fotogrāfiju prezentāciju
un stāstījumu par Raiņa saistību ar
Latgali.

Raiņa un Franča Kempa dzeju
lasīja aktieris un Rīgas Latviešu
biedrības domnieks Pēteris Vilkaste, un sajūsmu klausītājos izraisīja
Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras
kopa «Rūtoj» (vadītāja Ilze Rožinska), kas kuplināja pasākumu
ar latgaliešu kāzu un apdziedāšanās dziesmām, kā arī dziesmām ar
Franča Kempa vārdiem.
Raiņa un Aspazijas jubilejas
gadā ir notikuši daudzi pasākumi
un literāri sarīkojumi Raiņa muzejā
«Jasmuiža», kultūras namos, izglītības iestādēs.
Kā atzina Solvita Brūvere,
dižo dzejnieku daiļrade arvien tiek
pētīta, un arhīvos ir pieejams ļoti
daudz informācijas, kas varētu pavērt arvien jaunas šķautnes Raiņa
un Aspazijas dzīves un daiļrades
gājumos.
Maija Paegle

Noslēguma pasākumā tika sumināti visi zīmējumu konkursa
«... un ģimenē ir ienācis bērniņš!»
dalībnieki, kā arī viņu pedagogi.
Pasākuma dalībniekiem tapa zināmi
to bērnu darbiņi, kurus konkursa
vērtēšanas komisija atzina par pašiem labākajiem, lai tos iespiestu
atklātnes veidā: 1. pakāpes diploms
tika piešķirts Ancei Paulai Onužānei (8 gadi, Preiļu 1. pamatskolas

2.b klase), 2. pakāpes diploms –
Amandai Leitānei (5 gadi, Preiļu
PII «Pasaciņa, grupa «Mārītes»),
3. pakāpes diploms – Karlīnai Rudzātei (6 gadi, Preiļu PII «Pasaciņa», grupa «Taurenīši»). Šo triju
bērnu darbiņi no nākošā gada kopā ar bukletu par biedrību kā sveiciens sakarā ar mazulīša ienākšanu
ģimenē nonāks pie jaunajiem vecākiem Preiļu un Riebiņu novados.
Muzikāls sveiciens mazajiem dalībniekiem tika veltīts Lāsmas Prikules izpildījumā.
Tāpat pasākuma gaitā tika atklāta projekta ietvaros notikušo aušanas un keramikas darbnīcās tapušo darbu izstāde «Mūsdienīgi senais...». Savās atziņās par radošo
darbnīcu norisi, par to, kas sanāca,
kas tika gaidīts, dalījās aušanas amata prasmes pasniedzēja Veronika
Smane un keramikas darbnīcas vadītāja Zane Erta. Izstāde līdz 21. decembrim skatāma Preiļu Galvenās
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.
Pasākuma noslēgumā bija iespēja noskatīties projekta ietvaros
īstenoto aktivitāšu fotouzņēmumus,
kas salikti fotostāstā «Tinu, tinu
kamolīti!», jo daudzās aktivitātes
kā krāsaini dzīpari satinušies lielā
kamolā, kā arī piedalīties radošajās
darbnīcās – pirmssvētku noskaņās
tika veidotas māla «piparkūkas»
Zanes Ertas vadībā un nedaudz

citādi eglīšu rotājumi pompje mašē
tehnikā Lolitas Šmukstes vadībā.
Biedrības vārdā pateicamies ikvienam, kas atbalstīja projekta īstenošanu! Aicinām arī turpmāk
būt aktīviem biedrības piedāvāto
aktivitāšu apmeklētājiem un iesaistīties biedrības darbā, jo kopā
mēs varam paveikt lielas lietas!
Projekta īstenošanai paredzētās
kopējās attiecināmās izmaksas ir
22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma ap joms ir 19 999,99 EUR jeb 90%
no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām
attiecināmajām izmaksām jeb
2222,22 EUR, kuru veido Preiļu
un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības
biedru brīvprātīgais darbs.
Anita Gāga Biedrības
«Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» valdes locekle

Noslēdzas Raiņa un Aspazijas jubilejas gads

Projekta noslēguma pasākumā pulcējās daudzas ģimenes

Vējainajā 5. decembra dienā
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā vairāku
desmitu ģimeņu kuplā pulkā noritēja biedrības «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»» projekta
2014.EEZ/PP/1/MIc/074/040
«Kompleksi atbalsta pasākumi
sociālās atstumtības mazināšanai
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem» noslēguma pasākums.

Sanākušās ģimenes svinīgi uzrunāja valdes priekšsēdētāja Inese
Matisāne un Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda, akcentējot katras ģimenes būtisko lomu
novada kopējās labklājības veicināšanā. Pateicības vārdi tika veltīti arī
Preiļu un Riebiņu pašvaldībām, jo
tieši ar viņu finansiālo atbalstu, piešķirot līdzfinansējumu, bija iespēja
aktivitātes īstenot pilnā apjomā.

6

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par preses relīzes saturu atbild biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»».
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Preiļu novada VÇSTIS
«Ziemassvētku ieskaņas»
kausu izcīņa volejbolā

19. decembrī Preiļos notiks Preiļu novada «Ziemassvētku
ieskaņas» kausu izcīņa volejbolā senioriem. Vīrieši
sacentīsies V 40+ , bet sievietes S 35+ vecuma grupās. Plānojas astoņu sieviešu un deviņu vīriešu pieaicināto komandu
dalība gan no Latgales, gan arī no Vidzemes. Sieviešu
spēles notiks Preiļu novada BJSS lielajā un mazajā zālēs,
bet vīrieši sacentīsies Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu Valsts
ģimnāzijas sporta zālēs. Sacensību sākums – plkst. 10.00.
Spēļu kalendārs tiks paziņots atsevišķi – sekojiet informācijai
mājas lapā!

Preiļos norisinājās sporta spēles
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

20. novembrī Preiļos tika aizvadītas 2015. gada rudens
Preiļu novada sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Jau ikgadēji tās tiek rīkotas ar mērķi rast iespēju cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām pilnveidot savu meistarību galda
spēlēs, nodrošinot iespēju saturīgai laika pavadīšanai.
Preiļu novada Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra
Bogdanova pavēstīja, ka sporta spēlēs pulcējās 26 dalībnieki
no Preiļiem, Daugavpils un Krāslavas un neatkarīgi no
vecuma un dzimuma sacentās četros sporta veidos – novusā, šahā, dambretē un dartā.
Novusa spēlē par laureātu kļuva Ināra Buldure no Daugavpils, otro labāko rezultātu uzrādīja preilietis Aleksandrs
Fedotovs, trešais - Vjačeslavs Lukaševičs (Krāslava). Šahā
par labāko rezultātu tika godināts Artis Utināns no Preiļiem,
aiz viņa Viktors Savickis (Krāslava) un trešajā pozīcijā Vjačeslavs Lukaševičs (Krāslava). Dambretē līderis – preilietis
Artis Utināns, otrā vieta Vjačeslavam Lukaševičam (Krāslava) un trešā vieta Elzai Piskunovai (Preiļi). Darta spēlē
pirmā vieta Mārim Miglānam no Preiļiem, otrs labākais
rezultāts Inārai Buldurei no Daugavpils, trešā vieta Ivanam
Leitānam (Preiļi).
Godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem,
medaļām un piemiņas veltēm no Preiļu novada pašvaldības.
Par veiksmīgu sacensību norisi, ieguldīto darbu un sadarbību
Ināra Bogdanova pateicas Preiļu novada sporta pasākumu
organizētājam Leonīdam Valdonim.

Preilieši atgriezušies ar medaļām
no kārtējā džudo turnīra

SPORTS

Šobrīd Preiļu džudo kluba pārstāvji gatavojas nākamajam
turnīram, kas norisināsies 19. decembrī Alūksnē un kurā
parasti tiek pārstāvētas daudzas valstis.

Preilieši ar panākumiem skrien Līvānos

Jau tradicionāli 18. novembris Līvānos pulcē skriešanas
draugus no dažādiem novadiem uz skrējienu pa Ubaglīci.
Arī Preiļu novada dažādu paaudžu šīs aktivitātes cienītāji
jau 24. reizi Latvijas dzimšanas dienu atvēl fiziskām
aktivitātēm, lai tiktos ar tādiem pašiem entuziastiem. Tradicionālais skrējiens, ko kādreiz Atmodas laikā iedibināja
vieglatlētikas treneris – entuziasts Jāzeps Lazdāns, turpina
organizēt viņa audzēkņi.
Arī Preiļu puses skrējēju saime neatgriezās tukšā. Kā
pirmie distancē devās 4 km veicēji. Naskākais no mūsējiem
Mārcis Adamovičs, kuram 3. vieta 1999.-2000. dzimušo
jauniešu grupā (14:32). Vēl bronzas godalgas šajā distancē
izcīnīja Aivars Žugris V50+ grupā (16:38) un Santa Prikule
junioriem 1997. – 98.g.dz. (20: 22), bet V60+ grupas veterāniem uzvaras laurus plūca Feoktists Pušņakovs (17:36).
Kupls skrējēju pulks bija garākajā - 8 km distancē. Diemžēl
vīriešu grupā mums nav dalībnieku, toties priecē juniori un
seniori. 1997.98.g.dz. grupā uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Guntis Pastors (29:02), bet otrais pakāpiens –
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknim Raivim Pudulim
(30:28). Gandarījums par 2. vietu bija Pēterim Trubačam
(29:20), kurš savā veterānu V40+ grupā ir vecākais dalībnieks un preilietim Aigaram Saleniekam, kurš tajā pašā
grupā kāpa uz goda pjedestāla trešā pakāpiena (30:15). Kā
pēdējie startēja 2 km veicēji. Arī šeit izvērtās spraigas cīņas
par godalgotām vietām.
Jaunietēm 1999.-2000.g.dz. grupā 3. vieta Līgai Klibā
(9:04), arī mūsu censones 2001.-02.g.dz. grupā – Rasa
Saulīte (8:59) un Ilze Bortule (9:28) par savu varējumu
varēja būt apmierinātas. Raivo Liniņš paspēja 900 m izcīnīt
bronzu 2003.-04.g.dz. zēnu grupā (2:54). Arī tie retie, kuri
mājupceļā devās bez medaļām, varēja būt gandarīti par labi
pavadītu priekšpusdienu un sev radītiem svētkiem.

Startē volejbola seniori

21. novembrī Krāslavā notika volejbola turnīrs senioriem
V40+ grupā. Starp astoņām komandām, kas iesaistījās cīņā
par kausu bija arī Preiļu volejbola spēles entuziasti –
veterāni.
Savā apakšgrupā pirmā spēle ar Maltu un neizšķirts 1 :
1. Otrajā spēlē mūsējie pārspēja lietuviešus no Visaginas ar
rezultātu 2 : 0. Noslēdzošajā spēlē apakšgrupā nācās atzīt
par favorītiem uzskatītos Neretas volejbolistu pārākums –
zaudējums 0 : 2. Rezultātā apakšgrupā otrā vieta un pusfinālā pretī stājās otras grupas uzvarētāji mājinieki –
krāslavieši. Spraigā spēkošanās noslēdzās ar mūsējo uzvaru
ar 2 : 1. Cīņā par uzvarētāju kausu tikās Preiļi – Daugavpils.
Arī šeit mūsējie parādīja ne tikai meistarību, bet arī raksturu
un uzvarēja ar 2:0.
Uzvaras kaldināšanā Krāslavā piedalījās: Ilmārs Madelāns, Andris Pastars, Ainārs Bernāns, Ivans Daņilovs, Kārlis
Vilcāns, Rolands Naglis un Māris Zalāns. Turnīra labākā
spēlētāja balva R.Naglim, bet komandas vērtīgākā spēlētāja
tituls Kārlim Vilcānam.

Aizvadīts novada čempionāts volejbolā

28. novembrī Rīgā, Ziemeļvalstu ģimnāzijas sporta zālē, norisinājās vērienīgs džudo turnīrs – Dinamo LAT – Budoshop.lv kauss. Turnīra dalībnieki pārstāvēja ne tikai
Latviju, bet arī visas mūsu kaimiņu valstis – Baltkrieviju,
Krieviju, Lietuvu un Igauniju.
Preiļu džudo treneris Aleksejs Sapegins atzina, ka
jaunie Preiļu sportisti rādīja pašu labāko, kas bija apgūts
treniņos un izmēģināja savus spēkus starptautiskās sacensībās. Kopumā preilieši mājās atgriezās ar labiem rezultātiem. Andrejs Gžibovskis un Oskars Pokšāns sacensībās
izcīnīja 3. vietu savās vecuma grupās, Iļja Volkovs un
Dāvids Verze ierindojās 5. vietā.
Sacensības organizēja sporta klubs «Dinamo LAT». Turnīra dalībnieku sastāvā bija A, B un C grupu svaru kategoriju sportisti – zēni, dzimuši 2004. gadā un jaunāki. Sacensību mērķis – popularizēt bērnu džudo Latvijā, veicināt
bērnu aktīvu dzīvesveidu un sadarbību starp džudo klubiem
valstī un ārpus tās.

Ar spraigām cīņām Preiļu novada BJSS sporta zālē aizritējis novada čempionāts volejbolā. Necerēti kupls komandu skaits – astoņas – iesaistījās cīņā, lai noskaidrotu
meistarīgākos un savā īpašumā paturētu gan kausu, gan
novada čempionu titulu.
Spraigas spēles jau sākās apakšgrupās, kur četras komandas noskaidroja, kura no kādas pozīcijas iesaistīsies
turpmākās cīņās. Apakšgrupu ceturto vietu ieguvēji no
tālākām cīņām izstājās – šoreiz tās bija Eži un Preiļu VĢ-2
komandas.
Uzvarētāji – Skolotāji un Veterāni automātiski nonāca
pusfinālā. Otro un trešo vietu ieguvēji vēl savstarpēji
skaidroja attiecības par iekļūšanu pusfinālā, kur atsijājās
Preiļu siers un Preiļu VĢ-1 komandas.
Pusfināla cīņas izvērtās gana spraigas. Skolotājiem
knapi izdevās salauzt Saunas pretestību, bet Veterāniem ne
mazākas pūles prasīja Policijas barjeras pārvarēšana. Cīņa
par bronzas godalgām arī skatītājiem neļāva atslābt – sīvā
spēkošanās starp Saunu un Policiju noslēdzās ar pirmo
pārsvaru (Māris Zalāns, Ronalds Vucāns, Ivars Bogotais,
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Sergejs Maruševskis, Artūrs Livmans, Jānis Anspoks).
Iespējams daudzi bija gaidījuši sīvāku spēkošanos čempionāta uzvarētāju komandas noskaidrošanai. Veterāni (Andris
Pastars, Ainārs Bernāns, Ivans Daņilovs, Kārlis Vilcāns,
Ainārs Kalvāns, Juris Pastars, Juris Astičs, Ruslans Daņilovs) diezgan pārliecinoši turēja vadības grožus un Skolotājiem (Ilmārs Madelāns, Mārtīņš Civkors, Ainārs Rumaks,
Inta Rumaka, Feoktists Pušņakovs, Aldis Adamovičs)
nekas cits neatlika kā samierināties ar sudraba godalgām.
Paldies komandu pārstāvjiem, kuri uzņēmās komandas
kopā pulcēšanas rūpes – sevišķi Voldemāram Meluškānam
un Aldim Upeniekam, kā arī tiesnešiem Laurai Mežinskai
un Artim Upeniekam, kuri nepaguruši dienas garumā veica
savus pienākumus.

Augstlēcēji sacenšas Daugavpilī

No 11. līdz 12. decembrim Daugavpils SP BJSS vieglatlētikas manēžā notika XII Henrija Silova kausu Starptautiskās sacensības augstlēkšanā. Henrijs Silovs tālajā
1959. gadā bija pirmais Latvijā, kurš pārvarēja 2 m augstumu toreiz progresīvajā «pārvēliena» stilā, kļūstot par
republikas čempionu.
11. decembrī sacentās U-12, U-14 un U-16 vecuma
grupu pārstāvji, kur startēja arī daži preilēnieši. Labākie panākumi šoreiz Nikolai Djubinai, kura pagājušā gada uzvarai
U-14 grupā ar rezultātu 139 cm pievienoja savu veikumu
tagad - U-16 grupā -ar jaunu personīgo rekordu - 151 cm.
Uz ziedu ceremoniju tika aicināta arī Anastasija Volkova,
kurai pakļāvās 133 cm augstumā novietota latiņa, kas
garantēja jaunajai sportistei 5. vietu.
Dažādās vecuma grupās piedalījās Baltkrievijas, Čehijas
un Izraēlas augstlēcēji. Noderīgs seminārs bija arī treneriem,
ko vadīja 1929. gadā dzimušais Pāvels Goihmans no Izraēlas, kādreiz PSRS Nopelniem bagātais treneris un izlases
vecākais treneris augstlēkšanā, kurš pārcietis Ļeņingradas
blokādi.

Preiļu novada
čempionāts vieglatlētikā telpās

Tradicionāli vairāku gadu garumā decembra vidū Preiļu
2. vidusskolas vieglatlētikas manēžā pulcējas Latgales reģiona BJSS audzēkņi, lai piedalītos Preiļu novada čempionātā vieglatlētikā telpās. Šogad piedalījās arī tālāki ciemiņi
– Ogres novada Suntažu vieglatlēti un aizveda bagātu
medaļu pūru.
Dalībnieki par novada čempionāta godalgām sacentās
divās vecuma grupās: 2000. gadā dzimušie un jaunāki, kā
arī 1999. gadā dzimušie un vecāki. Vīru grupā mūsējiem 60
metru skrējienā. Dairim Rinčam uzvara ar rezultātu 6,87 sekundes, bet Kārlim Sondoram sudraba godalga – 7,16 sekundes, kuru zeltā viņš pārvērta tāllēkšanā – 6 m 22 cm.
Uzvara Laurai Otsonei lodes grūšanā – 13 m 56 cm. 1500 m
skrējienā dāmām sudraba godalga Anastasijai Caicai –
5.38,1, bet kungiem sev dzimšanas dienas dāvanu sagādāja
veterāns Pēteris Trubačs – 5.11,1, izcīnot sudrabu. Savus
nopietnos nolūkus jaunajai sezonai apliecināja Normunds
Ivzāns, pārliecinoši uzvarot 1000 m soļošanā – 4 minūtes
25,8 sekundes.
No jaunās vieglatlētu paaudzes sprinta 60 m distancē
sīvā cīņā Rasa Saulīte piekāpās tikai uzvarētājai – sudrabs
ar savu personīgo rekordu 8,39 sekundes, bet zelta godalga
izcīnīta 60 m barjerotajā distancē – 10, 02, pabīdot uz otro
pozīciju savu treniņu partneri Nikolu Djubinu –10,19, kura
tāda paša kaluma medaļu pievienoja par varējumu
augstlēkšanā - 145 cm.
Tāpat divas augstvērtīgākās godalgas palika arī mūsu
jauniešiem 1000 metru distancē. Savu uzvaru ne mirkli
neļāva konkurentiem apšaubīt Rainers Trubačs – 3.04,1,
sudraba godalga oponentam Mārcim Adamovičam – 3.12,9.
Šajā distancē uzvara arī jaunietēm – Preiļu novada BJSS
audzēknei – sīļukalnietei S.Priževoitei – 3.40,3, kura tika
papildināta ar bronzu tāllēkšanā – 4 m 63 cm.
Radinieku uzmundrināts uz papēžiem savam tētim mina
arī jaunais censonis 1000 m soļošanā Raivo Liniņš – pārliecinoša uzvara ar rezultātu 4.49,5. Ar tīro soļošanas stilu un
nasko soli iepriecināja arī Ksenija Zabalujeva – 5.25,3.
Jācer, ka varēsim lepoties ar mūsu vieglatlētu panākumiem
arī Latvijas čempionātos telpās!
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Jolanta
Upeniece un Maija Paegle
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Preiļu novada VÇSTIS

Zi e ma ss v ē tk u ti r d z iņ š P re i ļo s

Tavs mūžs joprojām pumpurā, tur ziedu krāsas valda,
Kaut dzīves gaitās pietrūcis ne sūra nav, ne salda.
Ir mīlestības sēkliņa ik dienu tavās rokās,
Tu viņas asnu zaļumu mums arī pāri loki.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS decembrī dzimušoS penSionāruS:

Jekaterinu Kivriņu, Halinu Pučko, Annu Šmuksti, Genovefu Čaču,
Annu Ivanāni, Jekaterinu Petrovu, Jevgeniju Tkačovu, Ananiju
Ivanovu, Leontīnu Saulīti Preiļos, Anfizu cīruli, Leontīnu Rožāni, Jāni
Sondoru Preiļu pagastā, Antonu Vucānu Aizkalnes pagastā, Ritu
Gribušku Pelēču pagastā, Genovefu Brici, Veroniku Dimanti, Nikodemu
Mauriņu un Leonardu Punculi Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs īstenoja
kultūras ministrijas atbalstīto konkursa projektu

Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs laika periodā
no 2015. gada 15. marta līdz 31.
oktobrim īstenoja Kultūras ministrijas atbalstīto konkursa projektu «Unikālu Nacionālā muzeju krājuma vērtību pieejamības
nodrošināšana».
Sadarbojoties ar firmu «Vitrinen – und Glasbau REIER GmbH,
J.-S.-Bach-Str. 10.b D-02991 Lauta» Vācijā, muzejs projekta ietva-

ros iegādājās vitrīnu ar klimata
kontroli, lai saglabātu un eksponētu
no Rietumeiropas nākušās Preiļu
grāfu Borhu dzimtas mantojuma
daļu – Maltas ordeņa komandora
Jozefa Henriha Borha (1779. –
1835.) restaurētos mundiera fragmentus, kas atrasti 2008. gada arheoloģiskajos izrakumos Preiļu
muižas kapelas pagrabstāvā – kapenēs.
Projekts izmaksāja 4525,40

eiro, no tiem 4000,00 eiro bija
Kultūras ministrijas finansējums.
Pateicoties šim projektam, ir
nodrošināta unikālā muzeja priekšmeta saglabāšana, eksponēšana un
drošība atbilstoši MK Noteikumiem pat Nacionālo muzeja krājumu un Kultūrpolitikas pamatnostādnēm.
Muzejs strādā pie jaunas izstādes par Borhu dzimtu, ko varēs
skatīt 2016. gada februārī.

Gada Lielā balle Preiļu kultūras namā

29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu Kultūras namā notiks GADA LIELĀ BALLE «Sarkanais un
melnais». Par muzikālo gaisotni pasākumā rūpēsies grupa «Tvīda orķestris» (Rīga).
Pieskaņosimies šī gada balles moto – lai sarkanā un melnā krāsa dominē tērpos, rotās un aksesuāros!
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē, biļešu cenas: bez galdiņa rezervācijas – EUR 7.00, ar
vietas rezervāciju pie galdiņa – EUR 10.00.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums Preiļos

Ziemas uzņemšana:
• Ekotūrisma speciālists /ar gida iemaņām/: mācības sākas ar 2016. gada 11. janvārī, mācās 1,5 gadus,
saņem stipendiju līdz 114 € mēnesī, uzņem jauniešus ar vidējo izglītību pēc 12. klases līdz 29 gadu vecumam
• Apdares darbu strādnieks: mācības sākas ar 2016. gada 22. februārī, mācās 1 gadu, saņem stipendiju
līdz 114 € mēnesī, uzņem ar pamatizglītību pēc 9. klases (vecums 17-29 gadi)
Nepieciešamie dokumenti: pamatizglītības vai vidējās izglītības atestāts, sekmju izraksts, ģimenes
ārsta izziņa, ka var mācīties izvēlēto profesiju, dokumentu foto, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Dokumentu pieņemšana no 1. decembra līdz 8. janvārim
Sporta ielā 1, Preiļos, darba laikā no plkst. 9. 00 – plkst. 17.00.
Vietu skaits ESF grupās ierobežots.
Kontaktinformācija uzziņām: 65381291, 26041291, 65381293 preili@rtrit.lv .

Makšķernieku vakars Preiļos

11. decembrī jau devīto reizi
Preiļos ikviens interesents tika
aicināts uz ikgadējo tradicionālo
Makšķernieku vakaru gada nogalē.
Parasti pasākums sapulcina ne
tikai iesācējus šajā jomā, bet arī
pieredzes bagātus ‘copmaņus’. Apmainoties pieredzē, jaunāko informāciju par veiksmīgākajām makšķerēšanas vietām un labāko makšķernieku aprīkojumu pasākumā
var iegūt ne tikai no ciemiņiem –

īstajiem profesionāļiem šajā jomā,
bet arī no vietējiem entuziastiem,
kuri neskopojas ar savu pieredzi
un atklāj viens otram dažādus
makšķerēšanas knifus.
Pasākuma organizators Elgasts
Dimants pastāstīja, ka šogad, tāpat
kā iepriekšējos gadus, pasākums
bija labi apmeklēts. Pie preiliešiem
bija ieradies Makšķerēšanas federācijas prezidents Gundars Kurzemnieks un iepazīstināja ar Makšķerēšanas federācijas darbu. Tā

kā viņš ir ļoti kaislīgs makšķernieks un pateicoties savam hobijam,
ir pabijis zilajos ūdeņos dažādās
pasaules vietās, klātesošajiem bija
interesanti klausīties stāstījumu,
skatīties bilžu prezentāciju un video.
Otrs vakara viesis bija Oskars
Melderis, kurš iepazīstināja ar jaunāko makšķerēšanas aprīkojumu,
ko varēja ne tikai aplūkot klātienē,
bet arī iegādāties par īpaši ‘draudzīgām’ cenām. Šo iespēju izmantoja daudzi pasākuma dalībnieki,
no kuriem daži jau paspēja tikko
iegādātos spininga kātus ‘likt lietā’
un pagājušajā nedēļas nogalē noķert pirmās zivis.
Makšķernieku vakara noslēguma daļā ikviens pasākuma dalībnieks saņēma ciemiņu sarūpētās
dāvanas, varēja cienāties ar tēju,
kafiju un pīrādziņiem, kas bija sagādāti ar Preiļu novada domes atbalstu. Labā noskaņojumā tika
stāstīti makšķernieku stāsti, notika pieredzes apmaiņa.
Pasākuma dalībnieki kārtējo
gadu bija gandarīti par šādu kopā
sanākšanu un izteica vēlmi makšķernieku vakarus ar profesionāļu
piedalīšanos organizēt arī turpmāk.
Maija Paegle
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Izjust Ziemassvētku sajūtu un dāvanu pirkšanas prieku aicina
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu novada
domi un Preiļu novada kultūras centru, organizējot zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku
tirdziņu Preiļos 19. decembrī no pulksten
10.00 laukumā, Raiņa bulvārī 19.
Tirgotājiem informācija par dalību
tirgū atrodama www.preili.lv vai
zvanot + 371 26636243. Pieteikšanās
dalībai tirgū līdz 17. decembrim.

Kultūras centra pasākumi janvārī

d 14. janvārī plkst. 12.00 Preiļu KN Preiļu novada senioru atpūtas sarīkojums
d 16. janvārī Preiļu KN atpūtas sarīkojums «Vecais jaunais gads»
d 20. janvārī Preiļu KN 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
dienai veltīts kino seanss – dokumentālā filma «ĪVĀNS»
d 21. janvārī plkst. 14.00 Preiļu KN muzikāla pasaka ar jokiem
- Hanss Kristians Andersens «Princese uz zirņa». Biļešu cenas: EUR
3.00 – 5.00
d 29. janvārī plkst. 19.00 Preiļu KN VIKTORA KOZLITINA
koncertprogramma
d 30. janvārī Preiļu KN biedrības «Asmu Latgalīts» «Latgales
Gada balva» apbalvošanas ceremonija
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

d d d

Ziemassvētku un Jaunā gada
sagaidīšanas pasākumi

d 19. decembrī Preiļos, laukumā Raiņa bulvāris 19, no plkst.
10.00 –13.00 Ziemassvētku tirdziņš
d 19. decembrī plkst. 13.00 Aizkalnes TN pirmskolas vecuma
bērnu Ziemassvētku eglīte
d 19. decembrī plkst. 16.00 Saunas TN Ziemassvētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem
d 19. decembrī Preiļu KN Sportistu atpūtas sarīkojums
d 22. decembrī plkst. 18.00 Preiļu KN BJC Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva
d 25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju kopu Dancari un
Talderi Ziemassvētku koncerts, ieeja – brīva
d 25. decembrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN balle «Zvaigžņu nakts
karnevāls»: ierašanās maskās, pārsteidziet citus ar krāšņām matu
rotām, spīdumiem un tērpiem, konkurss – karnevāla Karalis un
Karaliene, zvaigžņu nakts pārsteigums, iegriežot «Laimes ratu». Spēlē
Aira, ieeja – EUR 2.00, būs pieejami galdiņi
d 26. decembrī plkst. 12.00 Saunas TN Ziemassvētku pasākums
«Eņģeļa pieskāriens»
d 26. decembrī plkst. 16.00 Preiļu KN deju kopas «Gaida» Ziemassvētku koncerts, ieeja – brīva
d 26. decembrī plkst. 19.00 Pelēču KN Ziemassvētku brīnumu
laika noskaņu koncerts «Reiz Ziemassvētkos»
d 26. decembrī plkst. 21.00 Pelēču KN Ziemassvētku groziņu
balle, spēlē Elmārs no Rēzeknes, ieeja – brīva
d 28. decembrī plkst. 15.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas un Preiļu
pagasta pārvaldes pirmsskolas vecuma bērnu eglīte, ieeja ar ielūgumiem
d 29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA LIELĀ BALLE.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē, biļešu cenas: bez galdiņa rezervācijas – EUR 7.00, ar vietas rezervāciju pie galdiņa – EUR 10.00
d 30. decembrī plkst. 12.00 Ārdavas saieta namā «Ziemas balle
Ārdavā» kopā ar folkloras grupu «Rikši»
d 30. decembrī plkst. 21.00 Saunas TN Vecgada groziņballe
«Sniegpārslu putenī», ieeja – EUR 3.00
d 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Raiņa bulvārī 19, Jaunā
2016. gada sagaidīšana un svētku salūts
d 1. janvārī plkst. 00.30 Gadu mijas BALLE Preiļu KN. Spēlē
grupa «Dvinskas muzikanti». Ieeja – EUR 3.00.

esiet laipni aicināti
apmeklēt
skaistumkopšanas
salonu Preiļos,
Tirgus laukumā 5!

Šeit Jūs sagaidīs:
• nagu kopšanas speciāliste,
tālrunis 26417433,
• skropstu pieaudzēšanas
meistare, tālrunis 29192725,
• masiere, kas veiks sejas
un ķermeņa stāvokļa uzlabošanu, tālrunis 28388292.

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.
Adrese: Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV–5301.
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Atbildīgā par izdevuma
sagatavošanu – Maija Paegle,
tālr. 65322766,
maija.paegle@preili.lv
Laikraksts internetā:
www.preili.lv

