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5. februārī – Lauksaimnieku
un uzņēmēju Gada balle

5. februārī Preiļu Kultūras namā norisināsies Preiļu
novada lauksaimnieku un uzņēmēju Gada balle. Pasākuma
dalībniekus priecēs mūzikas grupa «Straume».
Sākums – plkst. 19.00.
Preiļu novada lauksaimniekus un uzņēmējus aicinām
pieteikties līdz 29. janvārim pa tālruni 26636243 – Ineta
Liepniece, vai 29426188 – Elza Spodra Elste.

Pelēču ezerā noteikta licencētā makšķerēšana

Preiļu novada Aizkalnes pagasta Pelēču ezerā visā tā platībā
notiek licencētā makšķerēšana. To organizē Preiļu novada dome,
reģistrācijas Nr. 90000065720, adrese – Raiņa bulvāris 19, Preiļi,
Preiļu novads, LV – 5301, tālrunis 65322766.
Licenču izplatīšanu darbdienās veic:
• Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads,
LV–5301, tālr.65322766, licences tiek izsniegtas darba dienās no
plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00,
• Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvalde, Raiņa iela 5,
Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV–5305, tālr. 65329279,
licences tiek izsniegtas darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00
un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00,
• Preiļu novada Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči,
Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV–5320, tālr. 65326700, licences tiek
izsniegtas darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.
13.00 līdz plkst. 16.00.
Vienas dienas licences maksa – 1.00 eiro, mēneša licence maksā
3.00 eiro, gada licences maksa – 10,00 eiro. Licences (izņemot
bezmaksas licenci) var iegādāties elektroniski.
Licencētā makšķerēšana Pelēču ezerā tiek organizēta saskaņā ar
Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.574
«Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība» un Ministru
kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr.1498 «Makšķerēšanas noteikumi».
Pamatojoties uz minētajiem tiesību aktiem, Preiļu novada domē
2014. gada 23. oktobrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2014/14,
ar kuriem var iepazīties www.preili.lv

Slēposim!

Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolā darbojas slēpju noma.
Slēpes var izņemt no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00 ar slēpošanas
iespējām līdz plkst. 21.00. Slēpošana iespējama pilsētas stadionā
(400 m aplis) un parka trasē. Brīvdienās slēpju noma darbojas
no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00.
Papildus informācija,
zvanot Artim Upeniekam, tālrunis – 25900775

28. janvārī plkst. 17.30 Preiļu novada domes zālē
notiks sapulce par daudzdzīvokļu māju siltināšanu
Darba kārtībā:

• Preiļu novada domes vadības informācija par pašvaldības atbalstu ēku siltināšanas procesam,
• par finansējuma piesaistes avotu māju energoefektivitātes paaugstināšanai – SIA «RBD» valdes loceklis Ronalds Stālmanis,
• atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi piedalīties un uzzināt jaunāko informāciju!

Amatniekiem un mājražotājiem par piedalīšanos
tūrisma izstādē – gadatirgū «Balttour 2016»

No 5. līdz 7. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
notiks 23. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus «Balttour 2016».
Preiļu un Riebiņu novada TIC informē, ka amatnieki un mājražotāji aicināti piedalīties šajā izstādē un tirgot savu produkciju,
pašiem iegādājoties vietu mājražotāju sektorā. Organizatori (BT1)
piedāvā darba vietu (galds (2,40x60cm) + krēsls), kas uz izstādes
laiku izmaksā 140 EUR + PVN. Tāpat BT1 jāsamaksā 30 EUR ķīlas
nauda par galdautu, bet šo naudu viņi vēlāk atgriež. Amatniekiem ir
iespēja kooperēties un šīs darba vietas iegādāties kopā, sadalot vai nu
platību, vai arī laiku. Mājražotājiem un amatniekiem ir pašiem jāsakontaktējas ar organizatoriem BT1 (raimonds.borskis@balttour.lv).
Savus izdales materiālus līdz 3.februārim varat iesniegt arī mums,
tūrisma informācijas centram. Savā stendā labprāt Jūs reklamēsim!
Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Šogad sāksies Preiļu pils atjaunošanas darbi

Noslēdzoties iepirkumam, tiesības veikt Preiļu pils atjaunošanas pirmās kārtas būvdarbus ir
ieguvusi SIA «Preiļu celtnieks».
Būvdarbu līguma summa sastāda
492 853 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.
Preiļu pils renovācijas būvdarbus ieplānots sadalīt vairākos etapos. Pirmajā kārtā paredzēts veikt
pils fasādes un jumta renovācijas
darbus, ieplānota arī pilij piegulošās teritorijas un piebraucamā ceļa
labiekārtošana. Iespējams, ka varētu izprojektēt arī pirmā stāva telpas, kam finansējums iezīmēts
ERAF projektā ar specifisko atbalsta mērķi (SAM) 5.5.1, kas paredz
saglabāt un aizsargāt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu.
Preiļu novada pašvaldība projektā
iesaistīsies ar citiem partneriem
no Latgales – Daugavpils novadu
un pilsētu, Krāslavas, Ludzas un
Aglonas novadiem.
Preiļu novada domē jau ir notikušas vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, un Preiļu
muižas kompleksa projekta darba
grupa ir apkopojusi idejas, kādiem
mērķiem varētu tikt paredzētas
telpas atjaunotajā Preiļu pils kompleksā. Vairāki aktivitāšu scenāriji
ietverti arī Preiļu novada tūrisma
mārketinga stratēģijā. Pamatojoties uz apkopotajām idejām, SIA

Konsorts ir izstrādājis tirgus pētījumu Preiļu novada investīciju objektam «Preiļu muižas kompleksa
pils un parks». Restaurētajās pils
telpās nākotnē varētu būt vieta
gan vietējam kultūrvēsturiskajam mantojumam, gan darījumu
centram.
Šobrīd jau ir redzējums, ka,
noslēdzoties būvdarbu pirmajai
kārtai, tūristu un Preiļu ciemiņu
apskatei būs pieejama pils fasāde,
kas būs ieguvusi jaunu un pievilcīgu
izskatu. Pilij piegulošajā parka teritorijā varētu rīkot dažādus pasākumus – amatnieku un mājražotāju gadatirgus, koncertus, svētkus,

jo, pēc būvdarbu pirmās kārtas pabeigšanas pils ārpuse iegūtu jaunu
un pievilcīgu izskatu.
Preiļu pils tehnisko projektu
1. kārtas atjaunošanas būvdarbiem
aktualizēja SIA «Arhitektoniskās
izpētes grupa», un pagājušā gada
18. decembra Preiļu novada domes sēdē ar deputātu balsu vairākumu tiks nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju veikšanai pašvaldību būvprojekta «Preiļu pils atjaunošana 1. kārtas 1. un
2. etaps» realizācijai.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

2015.gadā SIA «Preiļu slimnīca» Dzemdību nodaļā pavisam
ir bijušas 455 dzemdības, kas ir
otrs lielākais dzemdību skaits
slimnīcas pastāvēšanas laikā, pēc
tam, kad 1983.gadā ir bijušas
458 dzemdības.
SIA «Preiļu slimnīca» Dzemdību
nodaļa sniedz valsts apmaksātu
dzemdību palīdzību, kuru saņem
sievietes no Preiļu novada, Rēzeknes pilsētas un novada, Daugavpils
pilsētas un novada, Līvānu, Riebiņu,
Aglonas, Krāslavas un citiem Latvijas novadiem.
Dzemdību nodaļas vadītājs Juris
Kļaviņš pauž gandarījumu par paveikto darbu pagājušajā gadā, norādot, ka pavisam Preiļu slimnīcā
piedzimuši 458 bērniņi, no kuriem
254 meitenes un 204 puikas. Ārsts
uzsver, ka Preiļu slimnīcā katrai
pacientei ir individuāla pieeja.
Ārsts ginekologs Juris Kļaviņš
pagājušā gada nogalē Preiļu slim-

nīcas darbinieku veiktajā aptaujā
«Gada cilvēks SIA «Preiļu slimnīca»» saņēma visvairāk balsu un
tika godināts gan Preiļu novada
Kultūras centra rīkotajā Lielajā
ballē, gan Preiļu slimnīcas kolektīva
svinīgā pasākumā.
Juris Kļaviņš pēc Rīgas Medicīnas institūta pabeigšanas un
iegūtās ārsta kvalifikācijas 1987. gadā iestājies internatūrā Rīgas pilsētas
6.klīniskajā slimnīcā, 1988. gadā
ieguvis ārsta akušiera-ginekologa
kvalifikāciju. Kopš 1988. gada
1. augusta Juris Kļaviņš strādā par
ārstu ginekologu Preiļu slimnīcā.
Daudzus gadus ir bijis arī ginekoloģijas un dzemdību nodaļas vadītājs. Kolektīva un pacientu vidū
ieguvis lielu popularitāti. Ir zinošs
un augsti kvalificēts speciālists.
Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļas ārstu komandā pavisam ir
trīs ārsti ginekologi – Larisa Bog-

danova, Svetlana Morozova un
Juris Kļaviņš. Savukārt nodaļas
vecmāte Lūcija Tropa ir saņēmusi
Gada balvu medicīnā nominācijā
«Gada vecmāte 2012».
Pašreizējās telpās Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļa atrodas kopš
2013.gada vasaras, kad tika pabeigti
apjomīgi remontdarbi, kā rezultātā
visas slimnīcas nodaļas atrodas vienā korpusā. Pirmajā slimnīcas stāvā ir Uzņemšanas nodaļa, otrajā –
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa
un ērtas, labiekārtotas palātas, kur
dzemdību laikā var uzturēties arī
visa ģimene. Ceturtajā stāvā atrodas
dienas stacionārs un operāciju zāle, kas ir pieejama gadījumos, kad
nepieciešams ķeizargrieziens. Preiļu
slimnīcas trešajā stāvā ir Vispārējā
profila nodaļa.
Anna Briška,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu slimnīcā pērn otrs lielākais dzemdību
skaits pastāvēšanas vēsturē

Aicina iesniegt darbus konkursa izstādei «Jāzepa Pīgožņa balva
«Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā»»

Preiļu novada dome un Rīgas dome sadarbībā ar
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību, Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, Latvijas
Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju un
LBJMFA Jāņa Anmaņa Jauno talantu atbalsta fondu
2015. gadā nodibināja Jāzepa Pīgožņa balvu «Par
labāko Latvijas ainavu glezniecībā», lai veicinātu
mākslinieku interesi glezniecībā atveidot Latvijas
dabu un izceltu Latvijas ainavu glezniecības nozīmi
Latvijas mūsdienu mākslā.
Saskaņā ar žūrijas lēmumu par šīs izstādes Zelta
diploma, īpašas dārgmetāla medaļas (autors – Jānis

Strupulis), kā arī naudas balvas laureātu kļuva mākslinieks, profesors Roberts Muzis. Skatītāju simpātiju
balvu izpelnījās jaunā māksliniece Kristīne Kvitka.
Konkursa izstāde «Jāzepa Pīgožņa balva «Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā»» notiks arī šogad.
Mākslinieki tiek aicināti iesniegt savus darbus
konkursa atlasei 2016. gada 15. februārī no
plkst. 9.00 līdz 18.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā,
Skārņu ielā 19.
Izstāde tiks atklāta Jāzepa dienā – 19. martā.
Papildu informācija: Una Jansone, tālrunis
67181941, e-pasts: una.jansone@riga.lv
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Preiļu novada Sociālais dienests informē

Pamatojoties uz Preiļu novada domes priekšsēdētājas M.Plivdas
16.12.2015. rīkojumu Nr.4–6/1009 tika izmaksāts materiālais pabalsts
EUR 15.00 apmērā katram Preiļu novada teritorijā deklarētajam
vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku (bērni,
laulātais), personām ar I un II grupas invaliditāti (gan strādājošajiem,
gan nestrādājošajiem), bērniem ar īpašām vajadzībām.
Ar 15. janvāri ir noslēdzies apjomīgais darbs pie Preiļu novada vientuļo pensionāru un personu ar invaliditāti datu apstrādes, vienreizējā
materiālā pabalsta 15 eiro saņemšanai. Līdz ar to jauni pabalsta saņēmēju saraksti netiek veidoti. Pēc esošajiem pabalsta saņēmēju sarakstiem pabalstu izmaksu (izbraucot uz saņēmēja dzīves vietu) plānots pabeigt 29.01.2016.
Iespējams, ka šāds materiālais pabalsts kā dāvana svētkos tiks paredzēts arī 2016. gada nogalē, tādēļ aicinām Preiļu novada iedzīvotājus
visa gada garumā Preiļu novada Sociālā dienesta Sociālajiem darbiniekiem pagastos vai klientu apkalpošanas speciālistam Sociālajā dienestā Preiļos iesniegt sekojošas ziņas:
• esat vientuļš pensionārs, kuram nav likumīgo apgādnieku (bērni,
laulātais);
• personām 2016.gadā iegūta I vai II grupas invaliditāte (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem), bērniem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi īpašo kopšanu, līdzi ņemot invaliditātes apliecību.
Veselību un panākumus 2016. gadā vēlot,
Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Kino dienas bibliotēkā

Katra mēneša otrā trešdiena Preiļu Galvenajā bibliotēkā būs kino
diena, kad demonstrēsim 25 DVD Latvijas filmu izlases aktieru, dokumentālās un animācijas filmas. Nākamā kino draugu tikšanās
norisināsies 10. februārī bibliotēkas 2. stāva lasītavā. Var pieteikt
kolektīvo skatīšanos ar diskusiju vai apspriešanu, jo diski netiek
izsniegti uz mājām.

No amata atstādināta Sociālā dienesta
vadītāja Diāna Vucāne

Pagājušā gada beidzamajā kārtējā Preiļu novada domes sēdē
deputāti ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu atbrīvot no ieņemamā amata Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāju Diānu Vucāni.
Domes deputāti pašvaldībā pieejamo informāciju par Sociālā dienesta vadītājas pārkāpumiem bija skatījuši jau sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēdē. Deputāti ņēma vērā to, ka Sociālā
dienesta vadītājas Diānas Vucānes pieļautie darba līguma un amata
apraksta noteikto pienākumu pārkāpumi bija būtiski un negatīvi ietekmēja sociālā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti, klientu apkalpošanas
kultūru un attieksmi pret cilvēkiem
Preiļu novada domē tika saņemta arī Latvijas Republikas Labklājības ministrijas vēstule, kurā bija lūgts izvērtēt Preiļu novada Sociālā
dienesta vadītājas rīcību un profesionālās darbības atbilstību, īstenojot
Sociālajam dienestam noteiktos mērķus un uzdevumus un ņemot vērā
noteiktās tiesības. Vēstulē tika pausts lūgums sniegt viedokli par vadītājas atbilstību ieņemamajam amatam. Šī gada 27. oktobrī ar domes
priekšsēdētājas Marutas Plivdas rīkojumu domē tika izveidota dienesta
pārbaudes komisija, kura 17. novembra pārbaudes aktā norādīja par
konstatētajiem pārkāpumiem Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas
darbībās. Šobrīd D.Vucāne uz laiku ir atstādināta no amata pienākumu
pildīšanas.
Maija Paegle

g

Mīlestība pusgadsimta garumā

Aizvadītā gada nogalē 31. decembrī uz kopdzīves 50 gadiem
atskatījās preilieši Monika un
Alfons Šņepsti. Sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju gaviļniekus
apciemoja un sveica Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda, zelta pārim novēlot saticīgu dzīvošanu un stipru veselību
arī turpmāk.
Kopā ar Alfona brāļa Jāņa
sievu Ņinu pāris mūs sagaidīja
viesmīlīgā noskaņā. Šādā gaisotnē
pakavējāmies Šņepstu ģimenes atmiņu notikumos, kas pavadīti strādājot, audzinot dēlu un rūpējoties
par ģimenes laimi.
Sieviņas Monikas dzimtā puse
ir Aglona, vīra – Aizkalne, savukārt
abu ceļi krustojušies Preiļos, strādājot Preiļu patērētāju biedrībā.
Aizsākoties skaistajam mīlas stāstam un saprotot, ka ir sastapta sava īstā otrā puse, jaunie cilvēki
pieņēma lēmumu mīt gredzenus,
un 1965. gada 31. decembrī Aglonas ciema padomē tika reģistrēta
Monikas un Alfona laulība.
Šņepstu ģimenē izaudzināts
dēls Aivars. Dienējot Krievijā,
saticis savu nākamo sievu Ļubovu
un Vladivostokā arī palicis uz

dzīvi. Dzimtas turpinājums un lepnums ir mazmeitas – Jūlija un
Diāna. Jūlija dāvājusi zelta pārim
arī savu pirmo mazmazbērniņu –
Margaritu.
Savu aktīvo darba mūžu Monikas kundze pavadījusi strādājot
tirdzniecības jomā, bet Alfona
kungs strādājis šofera amatā. Abiem
aizraušanās no agra pavasara līdz
pat vēlam rudenim ir darbi dārzā,

kas nes gandarījumu, ka uzturā
var lietot savus izaudzētos dārza
labumus.
Acīm redzams, ka garos kopdzīves ceļus Moniku un Alfonu ir
vadījusi skaidra dzīves izpratne un
harmonija, tāpēc vēlam gaviļniekiem stipru veselību, lielu gara
spēku un lai turpmākie gadi rit labestības un sapratnes gaisotnē!
Jolanta Upeniece

Pagājušā gada decembra domes
sēdē deputāti vēlreiz atgriezās pie
jautājuma par Sociālā dienesta
Krīzes centru, izskatot jautājumu
par izmaiņām štatos ne tikai Krīzes
centrā, bet arī pakalpojumu centrā
«Līči». Ar balsu vairākumu tika
atbalstīts iesniegtais priekšlikums
par štatu samazināšanu Krīzes
centrā un pakalpojuma centrā
«Līči». Ar šī gada 1. janvāri pakalpojumu centrā «Līči» tika apstiprinātas 0,5 telpu administratora
štata vienības, 4 ēkas dežurantu
vienības un 1,2 vienības apkopēja
slodzes. Savukārt Krīzes centrā
deputāti apstiprināja Krīzes centra
vadītāja 0,25 vienības, sociālā darbinieka 0.7 vienības, 4 vienības
Sociālo audzinātāju, vienu apkopēja
štata vienību un 0,2 psihologa
štata vienības. Sakarā ar Krīzes
centra reorganizāciju 0,3 psihologa
vienības tika apstiprinātas Preiļu
novada Bāriņtiesai.
Lēmums par Preiļu novada
Sociālā dienesta Krīzes centra

reorganizāciju tika pieņemts 2015.
gada 26. novembra Preiļu novada
domes sēdē, jo domē bija saņemts
Sociālā dienesta vadītājas Diānas
Vucānes priekšlikums par Krīzes
centra slēgšanu, tā kā vienošanās
par pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu pašvaldībā bija tikai
līdz 2015. gada 31. decembrim.
Pēc Krīzes centra darbības izvērtēšanas tika konstatēts, ka pašvaldībā jebkurā laikā var būt nepieciešamība pēc tūlītējas palīdzības krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un tādēļ bija lietderīgi
saglabāt Krīzes centru un tā sniegto
pakalpojumu. Izvērtējot situāciju,
tika iesniegts priekšlikums samazināt Krīzes centrā vietu skaitu
līdz divām istabiņām un daļu no
telpām – 20 vietas – atdot pakalpojumu centra «Līči» vajadzībām,
vienlaicīgi nodarbinot šobrīd Krīzes
centrā strādājošo personālu kā apkalpojošo personālu pakalpojumu
centrā «Līči». Izvērtējot Krīzes
centra darbības ekonomisko pa-

matojumu, tika konstatēts, ka reorganizācija dotu iespēju samazināt
pašvaldības budžeta līdzekļus Krīzes centram par 33 123 eiro gadā
pie nosacījuma, ka telpas tiek pilnībā izmantotas, pieaugot klientu
skaitam pakalpojumu centrā «Līči», jo šobrīd ir pieaudzis pieprasījums pēc šāda pakalpojuma.
Saskaņā ar Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra nolikumu,
kas apstiprināts 2014. gada 22. decembrī, Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrs ir Sociālā dienesta izveidota struktūrvienība,
kuras mērķis ir diennakts sociālās
rehabilitācijas un īslaicīgas psiholoģiskās un cita veida palīdzības
sniegšana krīzes situācijā nonākušām personām. Pakalpojumu centrs
«Līči» izveidots, lai sniegtu mājokļa
pakalpojumu trūcīgām un mazturīgām personām vai ģimenēm, kurām ir daļēji zudušas pašapkalpošanās spējas.
Maija Paegle

Sociālā dienesta Krīzes centrā notiek reorganizācija

Asistenta pakalpojuma saņemšana Preiļu novadā

Visa 2015. gada laikā Preiļu novadā
asistenta pakalpojumu saņēma 90 klienti
un bija nodarbināti 85 asistenti. Diemžēl jāatzīst, ka Sociālajā dienestā vēršas
aizvien vairāk klientu ar invaliditāti. Sociālais dienests atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kārtība, kādā
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā» piešķir asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti, kurām
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija (VDEāK) ir izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu
ir šādām personām:
• bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst kritērijiem invaliditātes noteikšanai (Ministru kabineta 2010.
gada 28. decembra noteikumu Nr.1209
«Noteikumi par prognozējamas invaliditātes,
invaliditātes un darbspēju zaudējuma no-

teikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību»
2.pielikuma «Kritēriji invaliditātes noteikšanai un atzinuma izsniegšanai par īpašas
kopšanas nepieciešamību personām līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai» 2. daļa);
• pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK
atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus.

VDEāVK sniedz atzinumu par asistenta
pakalpojuma nepieciešamību, ja persona
ar invaliditāti atbilst kādam no šādiem
kritērijiem:
• noteikta I invaliditātes grupa redzes
traucējumu dēļ;
• noteikta I vai II invaliditātes grupa un
ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
• slimības vai anatomiskie defekti, uz
kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta
pārvietošanās;
• abu augšējo ekstremitāšu anatomiski

defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata
līmenī vai augstāk;
• garīgās veselības traucējumi.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir –
atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz:
• darbu un atpakaļ;
• izglītības iestādi un atpakaļ;
• augstākās izglītības iestādi, palīdzētu
apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti
un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta
sakarā ar redzes traucējumiem);
• dienas aprūpes centru, dienas centru,
sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ:
• dažādiem sociāliem un sabiedriskiem
pasākumiem, iesaistītos pasākumā un nokļūtu
atpakaļ;
• ārstniecības iestādēm, pie ģimenes
ārsta un saņemtu ārstniecības pakalpojumu;
• brīvā laika pavadīšanas vietām, iesaistītos
pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
• dažādām institūcijām, saņemtu pakalpojumu un nokļūtu atpakaļ.
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Asistenta pakalpojums paredzēts, lai
veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē (tas nav pabalsts
vai piemaksa pie pensijas, ko saņem persona ar invaliditāti vai tās ģimenes locekļi).
Asistenta pakalpojumu piešķir līdz 40
stundām nedēļā, izvērtējot konkrēto personas situāciju. Asistents apmaksas saņemšanai katra mēneša beigās vai nākošā mēneša
pirmajā darba dienā iesniedz Sociālajā
dienestā atskaiti par paveikto darbu.
No 2016.gada mainās asistenta pakalpojuma piešķiršanas kritēriji un līdz ar
to stingrāk tiek vērtētas klienta aktivitātes,
ko ar savu parakstu un zīmogu apliecina
iestādes. Iestādes/ institūcijas darbinieks,
ārsts drīkst apliecināt veikto asistenta
darbu tikai tad, ja konkrēto personu ar
invaliditāti ir pavadījis viņa asistents.
Piemēram, ja asistents viens pats klienta vārdā ierodas pie ārsta pēc receptes
vai bibliotēkā izņemt grāmatas, tad šajā
gadījumā ārsts, darbinieks nav tiesīgs apliecināt, ka iestādi apmeklējis invalīds
kopā ar asistentu.
Cerot uz izpratni un sadarbību no klientu
un iestāžu puses,
Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Preiļu novada VÇSTIS

Apbalvoti konkursa «Skaistākais Ziemassvētku
noformējums» uzvarētāji

Noslēdzies gadskārtējais Preiļu novada skatlogu, ēku fasāžu
un priekšlaukumu noformējuma
konkurss, kas jau trešo gadu
tiek rīkots ar mērķi veicināt Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu Preiļu novadā.
Šogad konkursam tika pieteikti
25 gaumīgi rotāti īpašumi, kas tika
vērtēti trijās kategorijās: privātmāju noformējums, uzņēmumu un
sabiedrisko ēku noformējums,
valsts un pašvaldības iestāžu ēku
noformējums.
Privātmāju grupā par laureātu
tika nominēta gaumīgi noformētā
Rožānu ģimenes mājas fasāde un
apkārtne īpašumā «Gundegas»
Aizkalnes pagastā, 2. vietu ieguva
Tatjanas Matvejevas dzīvespriecīgi
izrotātais īpašums Liepājas ielā

38, Preiļos, savukārt 3. vieta tika
piešķirta diviem īpašumiem – krāsaini noformētajai Rubinu ģimenes
mājai Pelēču pagasta Skolas ielā
29 un Puzaku ģimenes īpašumam
«Staburadze» Preiļu pagastā, kas
izcēlās ar oriģinālu saimniecības
svētku noformējumu.
Uzņēmumu grupā 1. vieta tika
piešķirta Ž. Osipovai un I. Osipovam par tiesu izpildītāju biroja
ēkas Raiņa bulvārī 3 noformējumu. 2. vietā godināts skatlogs pilsētas centrā – veikals Tirgus laukumā 13c, Preiļos (veikala īpašnieces – Irina Petrova un Jeļena Babiča). Pārsteiguma balvas tika piešķirtas aptiekas Tirgus laukumā 5
un SIA «Novadnieks redakcija»
kolektīviem.
Grupā «Pašvaldības un valsts

iestādes» 1. vietu komisija piešķīra
Preiļu 1. pamatskolai, 2. vietu noformējumā dalīja Preiļu novada
Kultūras nams un Pelēču pagasta
pārvalde. 3. vietas tika piešķirtas
divām iestādēm – Preiļu novada
Sociālajam dienestam un Pelēču
pamatskolai. Pārsteiguma balva –
SIA «Preiļu saimnieks».
Pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā kategorijā tika piešķirti diplomi
un atzinības naudas izteiksmē:
1. vietai – 150 eiro, 2. vietai – 100
eiro, 3. vietai – 70 eiro.
Pašvaldība pateicas ikvienam
par svētku noskaņas radīšanu mūsu
novadā un labo gribu piedalīties
novada teritorijas, atsevišķu ēku
un skatlogu svētku noformēšanā –
jo svētkus radām mēs paši!
Jolanta Upeniece

Domes sēdē deputāti nobalsoja
par sadarbības līguma pagarināšanu 2016. gadam starp Preiļu
novada domi un Riebiņu novada
pašvaldību tūrisma jomā.
Līgums, kuru akceptējusi arī
Riebiņu novada dome, nosaka, ka
abas pašvaldības nodrošinās vienota
Tūrisma informācijas centra (TIC)
darbību arī šogad, jo statistika par

2015. gadu liecina, ka sadarbība
tūrisma jomā ir veiksmīga.
Kopīgs Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centrs darbojas jau divus gadus. Tā 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.
Maija Paegle

Savā uzrunā Andrejs Zagorskis
uzsvēra pedagoga darba svarīgumu,
pateicās klātesošo skolu direktoriem
par veiksmīgi un ražīgi aizvadīto
gadu, kā arī izteica atzinību skolām,
kuras saskatīja savos jaunajos pedagogos labās dotības un izvirzīja
speciālistus uz apbalvojumu. Eva
Agafonova izteica prieku par radošiem skolotājiem, kuri virza
jauniešus uz profesijas izvēli.
Pateicībā par ieguldījumu jaunās
paaudzes izglītošanā un audzināšanā
konkursa finālistēm tika pasniegtas
Swedbank pateicības un dāvanu
kartes 100 eiro vērtībā, kā arī

Preiļu novada Izglītības pārvaldes
Atzinības raksti. Pateicības rakstus
saņēma arī jauno skolotāju pārstāvēto izglītības iestāžu direktores –
Ligita Pauniņa un Valentīna Liniņa.
Katrīna Tarasova Preiļu Valsts
ģimnāzijā par matemātikas skolotāju
strādā jau 8. gadu, un uzskata, ka
būt par skolotāju bija ierakstīts
viņas gēnos, jo arī viņas mamma
ir šī paša mācību priekšmeta skolotāja. Katrīna uzskata, ka labam
skolotājam ir jāpiemīt teicamām
zināšanām un mērķtiecībai, kā arī
jāsaprot savi skolēni un jāspēj iejusties laikam līdzi.
Irita Vaivode par sākumskolas
skolotāju Salas pamatskolā sāka
strādāt uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas, un šis jau ir sestais
gads pedagoģes amatā. Irita stāsta,
ka skolā ir ļoti saliedēts kolektīvs,
kas neliedza padomus pirmajos
darba gados, palīdzēja un atbalstīja.
Irita uzskata, ka skolotājam ir
jāmīl bērni un pedagoga darbs.
Apsveicam un lepojamies ar
balvu saņēmējām! Lai izdodas sasniegt vēl augstākas virsotnes un
lai gandarījums par labi padarīto
piepilda ikdienu!
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

Deputāti pagarina sadarbības līgumu
ar Riebiņu novadu tūrisma jomā

Preiļos apbalvoti aizvadītā gada
labākie jaunie pedagogi

7. janvārī tika apbalvotas
Swedbank Finanšu centra «Daugavpils» sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi organizētā
konkursa «Jaunais skolotājs Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadā
2015» laureātes. Šogad par konkursa uzvarētājām tika sauktas – Katrīna Tarasova (Preiļu
Valsts ģimnāzija) un Irita Vaivode
(Salas pamatskola).
Pasākumā pedagogus sveica
Preiļu novada Izglītības pārvaldes
vadītājs Andrejs Zagorskis un
Swedbank Finanšu centrs «Daugavpils» biznesa klientu apkalpošanas menedžere Eva Agafonova.

Preiļos aizvadīta
Sniega diena

Ar stindzinošu salu atausa
16. janvāra rīts, kad Preiļos notika Pasaules Sniega diena, tāpēc
slēpošanas draugiem tika piedāvāta iespēja izvēlēties sev labvēlīgāko laiku no plkst. 11.00 līdz
19.00 un iesaistīties akcijā «Saslēpo savus kilometrus!» Paldies
par dalību visiem aktīvā dzīvesveida piekritējiem, kuri atbalstīja
Starptautiskās Slēpošanas federācijas iniciatīvu!
Katrs dalībnieks, kurš saslēpoja
vismaz 2 km, saņēma «Apliecinā-

jumu par dalību Pasaules Sniega
dienā», bet tie, kuriem pa spēkam
bija 6 km un vairāk, pieplusoja vēl
piemiņas nozīmīti. Kā pirmie uz
slēpēm kāpa Viktors Dudarevs ar
savu kundzi, prieks par kuplajām
ģimenēm, kas mudināja apgūt slēpošanas prasmes savām atvasēm –
Valdi un Ivetu Šņepstus, Aldi un
Lolitu Adamovičus, Oļega un
Ineses Ļedovskoju ģimeni ar saviem
bērniem pilnā sastāvā.
Mēģināts tika arī veikt kopīgi
saslēpoto kilometru uzskaiti – kopā
sanāca drusku pāri 200 km. Te lielākais pienesums no Austra Bogdanova (15 km), Mārtiņa Bogdanova
(13 km), Aivara Žugra (12 km).

Dāmām naskākās kilometru krājējas bija Jolanta Djubina (10 km)
un Digna Prodniece (8 km). Zinu
arī daudzus, kuri šoreiz domās
bija kopā ar mums, bet vai iepriekš
ieplānotais brauciens vai kāds cits
iemesls liedza būt kopā.
Daži distanču slēpotāji jau paspējuši paviesoties Madonā un piedalīties nakts sprinta sacensībās
«Smecere-2016», bet citiem tika
dota iespēja sacensību sezonu sākt
tepat Preiļos 20. janvārī un «briedināt» sevi kādam nopietnākam
slēpojumam izbraukumā.
Leonīds Valdonis,
Preiļu novada sporta
pasākumu darba organizators
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Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» piedāvā apmeklēt

• Nodarbības (3 nod.) vecākiem «Bez pēriena! Kā ar mīlestību un
cieņu noteikt bērnam robežas» (vada Mg.Psych. Liena Fedotova,
sertificēta vecāku mācību programmas «Bez pēriena!» vadītāja),
nodarbības notiks 9., 16. un 23. februārī plkst. 17.30. Pieteikšanās
līdz 5. februārim, papildus informācija pa tālruni 29542920 (Liena)
• Mākslas terapijas grupa sievietēm (10 nod.) (vada Mg.psych.,
Mg.sal. Natālija Rivža), nodarbību sākums 8. februārī plkst. 18.00,
pieteikšanās līdz 5. februārim, papildus informācija pa tālruni
29861556 (Natālija)
• Attīstošās nodarbības (10 nod.) 3 – 6 gadus veciem bērniem ar
smilšu lampām (vada Zane Erta – Montessori pedagogs, kura uzsākusi apmācības Dabas Vides Estētikas Studijā, pilnveidojot prasmes
un iemaņas darbā un terapijā ar smiltīm), nodarbības notiks pirmdienās
un trešdienās, sākot ar februāra 3.nedēļu, plkst.16:50 (iespējamas
izmaiņas)
• Attīstošās nodarbības (15 nod.) 3 – 6 gadus veciem bērniem ar
Montessori pedagoģijas elementiem (vada Zane Erta – Montessori pedagogs), nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās, sākot ar februāra
3.nedēļu, plkst.17.30 (iespējamas izmaiņas), pieteikšanās līdz 9. februārim, papildus informācija pa tālruni 26463850 (Zane)

Nodarbību norises vieta: biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» telpās Daugavpils ielā 34 (Preiļu 1. pamatskolas
vecā korpusa 1. stāvā), Preiļos. Vairāk informācijas par aktivitāšu
saturu, nodarbību norisi, dalības maksu – www.pukuzirnis.lv

Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā
aizvadītajā gadā reģistrēti 107 jaundzimušie

Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi informāciju par
darbu 2015. gadā, kas liecina, ka pagājušajā gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 107 jaundzimušie – 52 meitenes un 55 zēni
(2014. gadā – 116). 39 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie, kā
otrais bērns piedzimuši 50, kā trešais – 11, kā ceturtais – 4, kā piektais –
1, kā sestais – 2 un vienā ģimenē piedzimuši dvīņi (iepriekšējā gadā –
3). Reģistrējot bērna dzimšanu, dzīvesvietu Preiļu novadā vecāki norādījuši 83 jaundzimušajiem (pārējie 24 – citu novadu teritorijā). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies dzimšanas reģistru skaits
bez ziņām par bērna tēvu – no 3 uz 5. Paternitāte atzīta 41 bērnam
(2014. gadā – 38).
Populārākie vārdi: meitenēm – Alīna, Anastasija, Karolīna, Patrīcija,
Sofija, zēniem – Jānis, Daniels, Roberts, Adrians, Dominiks, Rolands,
Konstantīns. Retākie, īpatnējākie vārdi: Amēlija, Hanna, Marjana, Patrina, Vanesa, Ārons, Iļšats, Silvestrs. Divi vārdi doti 2 bērniem: Katrīna
Anna, Aleksejs Iļja. Novērots, ka ar katru gadu divu vārdu došanas
tendence samazinās.
Reģistrēto laulību skaits – 49 (iepriekšējā gadā – 49), t.sk. baznīcā –
4 (2014. gadā – 1), ar ārzemniekiem – 3 (2014. gadā – 5). Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām ne 2014 ., ne 2015. gadā laulības nav reģistrētas, arī laulības vecums (18 gadi) nav samazināts nevienā gadījumā. Nav
bijis arī gadījumu, kad nepieciešams saīsināt mēneša termiņu laulības
noslēgšanai. Kopā saņemti 75 iesniegumi laulības reģistrācijai, savukārt
3 pāri uz laulības reģistrāciju neieradās. Uz 19 iesniegumu pamata
izsniegtas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu
pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās vai citās dzimtsarakstu nodaļās.
34 pāri laulībā devušies pirmo reizi, 8 gadījumos abi stājušies atkārtotā
laulībā, 7 pāri – viens stājies pirmajā, otrs atkārtotā laulībā. Datu analīze
liecina, ka vīrieši atkārtotā laulībā stājušies gandrīz 2 reizes mazāk,
nekā sievietes. Jaunākajai līgavai bija 18 gadi, vecākajai – 61 gads. Jaunākajam līgavainim – 18 gadi, vecākajam – 69 gadi. Līdz 30 gadu
vecumam apprecējušies 19 vīrieši, līdz 40 gadiem – 21 vīrietis, līdz 50
gadiem – 7 vīrieši, pēc 60 gadiem – 2. 29 sievietes apprecējušās līdz 30
gadiem, 15 – līdz 40 gadiem, 3 – līdz 50 gadiem, 2 – pēc 60 gadiem.
Pagājušajā gadā reģistrēti 182 miršanas gadījumi (2014. gadā – 181) –
mūžībā aizgājuši 77 vīrieši un 105 sievietes. 80 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Preiļu pilsētā, 7 – Aizkalnes pagasts, 12 – Pelēču pagasts,
23 – Preiļu pagasts, 19 – Saunas pagasts un 41 mirušais dzīvojis citos
novados. Līdz 60 gadu vecumam no dzīves šķīrušies 10 vīrieši un
7 sievietes, līdz 70 gadu vecumam – 15 vīrieši un 11 sievietes, līdz 80
gadu vecumam – 27 vīrieši un 21 sieviete, līdz 90 gadu vecumam – 21
vīrietis un 47 sievietes, pēc 90 gadu vecumam – 3 vīrieši un 16
sievietes, pēc 100 gadu vecuma – 3 sievietes. Diemžēl miruši arī divi
bērniņi līdz 1 gada vecumam.
Aizvadītajā gadā Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemts 681 iesniegums no fiziskām un juridiskām personām, pēc kuru lūguma izgatavoti
un izsniegti dažādi dokumenti. Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti
42 papildinājumi, labojumi un 37 laulības reģistros izdarīta atzīme par
laulības šķiršanu. Nodaļā noformētas 3 vārda, uzvārda maiņas lietas.
Anita Loginova,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Absolventu vakars Preiļu 2. vidusskolā

6. februārī aicinām mūsu skolas absolventus un skolotājus uz
tradicionālo absolventu vakaru «Vai atceries...» Preiļu 2.vidusskolā.
Programmā:
• plkst.18.00 – reģistrācija, izstāde skolas muzejā,
• plkst. 19.00 – skolas pašdarbības kolektīvu koncerts aktu zālē,
• plkst. 21.00 – tikšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem klasēs,
• plkst. 22.00 – diskotēka visām paaudzēm.
Dalības maksa – EUR 2.
Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļos darbojas slidotava

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 janvārī dzimušoS penSionāruS:

Valēriju Gurgāni, Helēnu Mūrnieci, Donātu Ivanovski, Ivanu
Kuznecovu, Staņislavu Pūdžu, āriju Spodru Vosuli – Griguli,
Valēriju Dimperi Preiļos, Lidiju Kudli, Alfonu Tumašovu Aizkalnes pagastā, Genovefu Astratovu Pelēču pagastā, Mariju Brūveri,
Jāni Klibo un Teklu Ozolnieci Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Kultūras centra pasākumi februārī

d 5. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu
novada lauksaimnieku un uzņēmēju GADA
BALLE kopā ar mūzikas grupu STRAUME
d 6. februārī plkst. 9.00 Pelēču KN organizē
Zemledus makšķernieku sacensības uz Vīrongas
ezera
d 6. februārī plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā
Meteņu lustes
d 9. februārī plkst. 13.00 Saunas TN Meteņdienas pasākums
d 9. februārī plkst. 14.00 Preiļu KN Muzikāls
detektīvs bērniem «Lielais noslēpums». Lomās:
Gerda Dinsberga, Jānis Reinis, Enriko Avots,
Armands Ekštets. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cena – EUR 3.00
d 12. februārī plkst.10.00 Ārdavas saieta namā Radošā darbnīca «Dāvanas ar mīlestību»
d 12. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas 88. dzimšanas dienai veltīts koncerts. Soliste –
Ieva Kerēvica, City Jazz Big Band Kārļa Vanaga
vadībā. Ieeja – brīva
d 13. februārī plkst.12.00 Aizkalnes pagasta
sporta laukumā Sniega spēles. Programmā: distances slēpošana /grupas bērniem līdz 15.g., pieaugušajiem – sievietes, vīrieši/ – iespējama slēpju noma
38. – 40. izmēri, ragaviņu spēles, ziemas braucamrīku skaistumkonkurss, šķēršļu stafetes, sniegavīru
celšanas čempionāts, beznosacījuma braucieni – ar
pannu, plēvi, ragavām – vienkārši savam priekam.Varēs sasildīties pie ugunskura ar siltu tēju.

d 13. februārī plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu
novada pašdarbnieku balle «Salidojums». Kolektīvu pieteikšanās līdz 5. februārim pa tālr.
653 22200 vai 29235318.
d 15.02. – 15.03. Preiļu KN izstāžu zālē VERONIKAS SIMOŅENKOVAS fotoizstāde «Diāna»
d 15.02. – 29.02. Saunas TN mazajā zālē rokdarbu izstāde «Mans vaļasprieks»
d 19. februārī plkst. 19.00 Aizkalnes TN
Spēļu vakars
d 19. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN koncerts
«No četriem novadiem austs» – Atis Auzāns, Ginta
Krievkalne, Samanta Tīna, Igo un pavadošā grupa
Artūra Palkeviča vadībā. Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras nama un «Biļešu paradīze» kasēs. Biļešu
cenas: EUR 8.00, EUR 10, EUR 12, EUR 15.00
d 20. februārī plkst. 18.00 Preiļu KN deju
kolektīvu koncerts TALDERI kopā ar draugiem.
Ieeja – brīva
d 23. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN Opermūzikas koncerts. Aicinām baudīt koncerta norisi
brīvā atmosfērā pie galdiņiem. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cena – EUR 8.00
d 26. februārī plkst. 19.00 Preiļu KN komēdija pēc A. Gaļina lugas motīviem «Sauc, es nākšu»,
režisors F. Deičs, lomās: Gunta Virkava, Aīda
Ozoliņa, Jakovs Rafalsons. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama un «Biļešu paradīze» kasēs.
Biļešu cenas: EUR 4.00, EUR 5.50, EUR 7.00.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

SPORTS

Preiļos norisinās sacensības distanču
slēpošanā «Parka sprints»
Ar mērķi iesaistīt Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājus fiziskajās aktivitātēs un popularizēt distanču
slēpošanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu jauniešu
un pieaugošo vidū Preiļu novada pašvaldība sadarbībā
ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu
organizē novada atklātās sacensības distanču slēpošanā
«Parka sprints».
Sacensības norisinās Preiļu pilsētas parka apgaismotajā slēpošanas trasē četrās kārtās. Pirmais posms
aizvadīts 20. janvārī, nākamie norisināsies – 3., 10. un
17. februārī plkst. 18:00. Dalībnieku reģistrācija notiek
sacensību dienā Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skolas slēpju nomas telpās plkst. 16:00 – 17:30
vai telefoniski: Leonīds – 29556446 vai Artis –
25900775. Slēpošanas stils – brīvais. Sacensībās piedalīties var dažāda vecuma slēpotāji, jo distances
garumi ir pieņemami visiem interesentiem. Arī meistarības līmenim nav nozīmes – visu izšķir vēlēšanās
to izbaudīt! Gaidām atsaucību un uz tikšanos parkā!
Informējam, ka sniega trūkuma dēļ posmi var tikt
pārcelti uz citu datumu par to paziņojot portālā
www.preili.lv/sports. Ar sacensību nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv. Jautājumu
gadījumā zvanīt pa tel. 29556446 (Leonīds Valdonis).

Notiks Latgales čempionāts
zemledus makšķerēšanā
27. februārī Feimaņu peldētavā, Feimaņos, notiks
2016. gada atklātais Latgales čempionāts zemledus
makšķerēšanā. Ar čempionāta nolikumu varēs iepazīties portālos www.copeslietas.lv, www.fishing.lv un
www.preili.lv.

Preiliešu sportiskās aktivitātes
janvāra pirmajā pusē
9. janvārī Kuldīgā ziemas vieglatlētikas sezona
tika iesākta ar LVS kausa izcīņas 1.posma sacensībām.
Tālo ceļu, lai piedalītos sacensībās, bija mērojis arī

Dairis Rinčs. Tāllēkšanā Daira veikums 6 m 80 cm,
kas deva galarezultātā ceturto vietu. Dairi rezultāts, protams, neapmierina, jo problēmas bija gan ar ieskrējiena
«savākšanu», gan arī pirmais starts pēc garās pauzes
ir atstājis savas sekas. Daira nopietnā attieksme pret
lietu, ko viņš dara vieš cerības, ka sezonas laikā viss
sakārtosies un labākie lēcieni vēl tikai priekšā.
16. janvārī turpat Kuldīgā norisinājās Starptautiskās
sacensības «Katrīnas kauss», kur Dairis Rinčs – nu
jau ar ļoti pieklājīgu lēcienu – 7 metri 25 cm atkārtoti
izcīna ceturto vietu. Par uzvarētāju abās sacensībās
kļūst Latvijas labākais tāllēcējs Elvijs Misāns, pirmajā
startā uzrādot 7 m 65 cm, bet Katrīnas kausā 7 m 82 cm
tālus lēcienus. Dairi gaida starti vēl Rīgas čempionātā, Universiādē un, protams, Latvijas ziemas čempionātā.
9. janvārī Preiļu seniori piedalījās «Madonas
kausa» turnīrā V 45+ grupā volejbolā. Sešu komandu
konkurencē preilieši aizvadīja piecas spēles, kur ar
minimālu starpību tika piedzīvots tikai viens zaudējums.
Gala rezultātā Madonas kauss šoreiz ceļoja uz Preiļiem un savu roku pie tā pielika Ilmārs Madelāns,
Andris Pastars, Ivans Daņilovs, Ainārs Bernāns,
Kārlis Vilcāns un Juris Pastars.
16. janvārī Latgales čempionātā volejbolā sievietēm, kurš tika aizvadīts Aglonā, piedalījās arī Preiļu
volejbolistes. Pretī stājās Daugavpils, Maltas un Polockas dāmas. Šoreiz mūsu komandai nācās atzīt
krietni jaunāko pretinieču pārākums – rezultātā 4. vieta. Komandā spēlēja Inta Rumaka, Jeļena Kozere,
Inga Ivanova, Dace Eida, Laura Mežinska, Irēna
Jansone un Līga Veipa.
17. janvārī Igaunijas atklātajā čempionātā biatlonā, kur arī atradās vieta veterānu grupām, sacensības
kuplināja arī Latvijas veterāni no Talsiem, Dobeles,
Madonas, kā arī no Preiļiem. V60+ grupā Feoktistam
Pušņakovam šoreiz goda pjedestāla augstākais pakāpiens, bet Leonīdam Valdonim 4. vieta V50+ grupā.
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Jolanta
Upeniece un Maija Paegle
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Preiļos, Daugavpils ielā 34, pie Preiļu 1. pamatskolas, sākusi
darboties apgaismota slidotava un hokeja laukums. Saskaņā ar
izstrādāto treniņu un nodarbību grafiku slidotavā notiek sporta
mācību stundas skolēniem un hokeja nodarbības interesentiem.
Treniņu nodarbībām var iznomāt dažādu izmēru slidas. Slidotava
darbojas līdz plkst. 21.00. Slidotāji tiek aicināti ievērot drošības
tehnikas noteikumus, ģērbties atbilstoši laika apstākļiem, ievērot
tīrību un kārtību gan laukumos, gan ārpus tiem.
Visus jautājumus, kas saistīti ar hokeja nodarbībām un slidotavas
noslogojumu, var noskaidrot, piezvanot hokeja un slidošanas
trenerim Vladimiram Točko, tālrunis 29509770.

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju
centrs» – svešvalodu
un datorzinību programmu īstenotājs

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» (izglītības
iestādes reģ. Nr. 1860800593), kā pieaugušo izglītības mācību centrs
2016. gadā iekļauts Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā
nodarbinātības pasākuma «Neformālās izglītības ieguve» un atbalsta
pasākuma «Neformālās izglītības programmu īstenošana» programmu
«svešvalodu un datorzinību izglītības programmu» īstenotāju sarakstā.
Bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar saņemtajiem NVA kuponiem Preiļu NVO centrs piedāvā apgūt šādas izglītības programmas:
• Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150 stundas;
• Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100 stundas;
• Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100
stundas;
• Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100 stundas;
• Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
stundas;
• Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
150 stundas;
• Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150 stundas;
• Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 100 stundas;
• Datorzinības (bez priekšzināšanām) 120 stundas;
• Datorzinības (ar priekšzināšanām) 120 stundas;
• Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes –
pamata līmenis (ar ECDL sertifikāciju) 120 stundas;
• Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes –
lietpratēju līmenis (ar ECDL sertifikāciju) 120 stundas;
• Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana 120 stundas;
• Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice 120 stundas;
• Datorprasmes grāmatvedībā (programma «Zalktis») 80 stundas.

Apmācības notiks biedrībā «Preiļu nevalstisko organizāciju
centrs» Kooperatīva ielā 6, Preiļos. Sīkāka informācija pa
tālruni 29287410 Artis

Semināri uzņēmējiem

LR Uzņēmumu reģistrs rīko semināru uzņēmējiem «Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro: kādi dokumenti nepieciešami un
kā tos sagatavot?».
Seminārs notiks 27. janvārī plkst. 11.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos.
Lektore – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante un
uzņēmējdarbības speciāliste, grāmatas «Komersanta ABC» autore.
Pieteikšanās dalībai seminārā, zvanot pa tālruni 26636243 Inetai
Liepniecei.
* * *
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs 9. februārī pulksten
11.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos, rīko mācību semināru
mazā biznesa veicējiem un uzsācējiem.
Semināra tēmas:
• Ieņēmumu – izdevumu žurnāla aizpildīšana (VID pārstāve Mārīte Jokste)
• Preču pavaddokumentu noformēšana (VID pārstāve Mārīte Jokste)
• Pamatprasības pārtikas produktu marķēšanai (PVD Dienvidlatgales
pārvaldes vadītāja vietniece Diāna Pastare)
Pieteikšanās dalībai seminārā,
zvanot pa tālruni 26636243 Inetai Liepniecei.

Pašnodarbinātā persona
Jānis Brakovskis
Preiļos,
Tirgus laukumā 5
(2. stāvs), atvēris
Teipošanas masāžas
kabinetu
Kontaktinformācija:
Jānis Brakovskis,
tālrunis – 25918865,
e-pasts: bonza4@inbox.lv

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

