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Apstiprināts Preiļu novada domes 2016. gada budžets.
Pašvaldības prioritātes – atbalsts uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšana

Pamatbudžeta ieņēmumi
10. februārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2016. gadam, kas pamatbudžetā paredz plānotos ieņēmumus
8 491253 eiro apmērā, tai skaitā
nodokļu ieņēmumus, valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu algām,
ieņēmumus par pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
un pašvaldības īpašuma izmantošanu. Tā kā no iepriekšējā gada ir
līdzekļu atlikums 377 231 eiro, izdevumi pašvaldības budžetā plānoti
8 868 484 eiro apmērā.
Ieņēmumu lielākā daļa tiek plānota no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 4 387 218 eiro, dotācija no
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda – 1 508539 eiro, mērķdotācijas
no valsts budžeta – 1 144 859 eiro.
Ieņēmumi 379 600 eiro apmērā paredzēti no maksas pakalpojumiem,
281 028 eiro – no nekustamā īpašuma nodokļa, 322 771 eiro apmērā ieplānots saņemt maksājumus no
valsts budžeta (mūzikas un mākslas
skolai, sporta izglītības programmām un brīvpusdienām 1.– 4. klašu izglītojamajiem). Ieņēmumi no
norēķiniem ar pašvaldību budžetiem, ko galvenokārt sastāda ieņēmumi par citu pašvaldību skolēniem, kuri mācās Preiļu novada izglītības iestādēs – 231 200 eiro apjomā, dotācijas no valsts budžeta –
91 430 eiro, kur paredzēti līdzekļi
asistentu pakalpojumiem izglītības
iestādēs un asistentu pakalpojumu
nodrošināšana invalīdiem. 37 900
eiro šogad paredzēti ieņēmumi no
azartspēļu nodokļa, no pašvaldības
īpašuma realizācijas un iznomāšanas paredzēts saņemt 12200 eiro.

matbudžeta daļu, un šogad tā
sastādīs 4 359 238 eiro, tai skaitā
valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 1 366349 eiro.
Skolēnu brīvpusdienu apmaksai
plānots izlietot apmēram 223041
eiro, proti, valsts budžeta mērķdotācija – 94269 eiro 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai un pašvaldības finansējums – gandrīz 114 000 eiro
nodrošinās ēdināšanu 100% apmērā novada pamatizglītības un
vispārējās izglītības iestāžu 5. – 9.
klašu skolēniem un ēdināšanu 50%
apmērā novada dienas vispārējās
izglītības iestāžu 10. – 12. klašu
skolēniem. Šogad pirmo gadu pašvaldība ieplānojusi studējošiem
novada jauniešiem stipendiju fondu 15 000 eiro apmērā. Līdzekļi
paredzēti olimpiāžu un sacensību
uzvarētāju apbalvošanai, tradicionālajām dāvanām bērniem Ziemassvētkos, transporta kompensācijai bērniem un skolotājiem. No
izglītībai ieplānotā finansējuma līdzekļi 62352 eiro apmērā paredzēti sporta aktivitātēm – čempionātu organizēšanai dažādos sporta veidos, balvu iegādei, treneru
un tiesnešu atlīdzībai, inventāra
nodrošināšanai sacensībām, pieaugušo un veterānu komandu
dalībai Latvijas un starptautiskos
čempionātos, sporta metodiķa atlīdzībai.

ielās, Kalnu un Aglonas ielu krustojumā Preiļu pilsētā, Rīgas un
Miera ielā Preiļu pagasta Līčos,
Aizkalnes ciematā, Saunas pagasta
Prīkuļu un Smelteru ciematos, Pelēču pagasta Pelēču ciematā. Paredzēti remontdarbi spēļu iekārtās
bērnu laukumos, labiekārtošanas
un uzkopšanas darbiem, pilsētā un
pagastos, komunālās saimniecības
uzturēšanai pagastos, novada attīstības tehnisko projektu un teritorijas plānojuma izstrādei. Pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, ieplānojusi līdzekļus energoauditu apmaksai daudzdzīvokļu
māju siltināšanai.
Budžetā finansējums paredzēts
arī tehniskā projekta izstrādei Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai.
Savukārt daudziem nākotnē ieplānotajiem infrastruktūras un teritorijas labiekārtošanas projektiem finansējumu paredzēts piesaistīt no
dažādiem investīciju projektiem.

Lielākie izdevumi – izglītībai
Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pa-

Finansējums teritorijas
un mājokļu apsaimniekošanai
Teritoriju apsaimniekošanai un
labiekārtošanai šogad deputāti ir
paredzējuši līdzekļus 853139 eiro
apmērā. Līdzekļi ieplānoti ielu apgaismošanas izdevumiem un ielu
apgaismošanas projektu izstrādei,
lai uzlabotu ielu apgaismojumu
Kooperatīva, Liepu, Valmieras

Sociālā joma
Sociālajai aizsardzībai šajā gadā paredzēti 952 795 eiro, no kuriem līdzekļi plānoti pakalpojumu centra «Līči», novada Krīzes
centra, pansionāta «Preiļi», sociālā
dienesta darbības nodrošināšanai,
sociālo pabalstu izmaksai, pakalpojumiem par sociālo aprūpi mājās,
atbalstam sociālajai nodrošināšanai, sociālo dzīvokļu uzturēšanai,
līdzfinansējumam bērnu vasaras
nometnēm un bērnu invalīdu nometnēm. Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības atbalsts paredzēts arī biedrībām – Invalīdu
biedrībai, Represēto biedrībai, Pensionāru biedrībai, Kara veterānu
biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo
Savienībai.
Pašvaldība ir saglabājusi visus
sociālo pabalstu un pakalpojumu

No 5. līdz 7. februārim izstāžu
centrā Ķīpsalā, Rīgā, norisinājās
23. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour 2016,
kurā savu tūrisma piedāvājumu
tradicionāli prezentēja arī Preiļu un Riebiņu novads, ko pārstāvēja Irēna Kjarkuža, Inese
Martinkus un Iveta Šņepste.
Pateicoties Latgales reģiona attīstības aģentūras un Latgales plānošanas reģiona darbam, kā arī Latgales pašvaldību atbalstam, Latgales
kopējā stendā tika ietverts plašs
tūrisma piedāvājums – naktsmītnes,
apskates objekti, aktīvā tūrisma
iespējas u.c.. Liela interese bija

tieši par tūrisma piedāvājumu bērniem, kā arī aktīvo atpūtu.
Latgales stendā izstādes laikā
darbojās arī amatnieki un seno
arodu meistari, kuri demonstrēja
procesu, kā top Latgales tradicionālā keramika, seno latgaļu dzīvesveidu, kā arī izstādes apmeklētājus
iepazīstināja ar mūzikas instrumentu un stikla mākslas darbnīcu.
Piektdien, 5.februārī, uz lielās skatuves ar latgaliešu dziesmām lustināja kapela «Nu i raun!» no Riebiņiem, savukārt sestdien, izstādē
piedalījās Jeļena Mihailova, kura
prezentēja jau popularitāti ieguvušo
«Leļļu karaļvalsti» Preiļos. Izstā-

des tirdziņā sava uzņēmuma jaunumus – piparkūkas ar Preiļu parka vārtu simboliku un ekskursiju
bērniem «Burvju dārzs» veiksmīgi
reklamēja Irēna Koleda.
Ikgadējā izstāde Balttour ir
viens no nozīmīgākajiem gada notikumiem Baltijas valstu tūrisma
nozarē. Izstādē piedalās 470 eksponentu un 850 dalīborganizāciju
no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un
Tuvo Austrumu valstīm.
Gaidīsim un laipni uzņemsim
visus ciemiņus arī mūsu, Preiļu un
Riebiņu novadā!
Informāciju sagatavoja:
Preiļu un Riebiņu novada TIC

veidus iedzīvotājiem, nodrošinot
bērna piedzimšanas pabalstu, pabalstu zelta kāzu jubilejā, pabalstu
dimanta kāzu jubilejā, pabalstu pensionāriem jubilāriem, kas sasnieguši
90 gadus un jubilāriem, kuri sasnieguši 100 gadus un vairāk.

Pašvaldības finansējums
veselībai, atpūtai un kultūrai
Veselības aprūpei budžetā paredzētie līdzekļi 38904 eiro apmērā
plānoti kā līdzfinansējums un ieguldījums SIA «Preiļu slimnīca»,
atbalsts asins donoriem un Sarkanā
Krusta komitejai, fizioterapeita pakalpojumiem novada izglītības iestādēs.
Atpūtas un kultūras pasākumiem
šogad budžetā paredzēti līdzekļi
721280 eiro apjomā. Finansējums
ieplānots dažādu pasākumu organizēšanai, kultūras iestāžu – kultūras namu, novada bibliotēku, Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja – uzturēšanas izdevumiem,
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Līdzekļi sabiedriskajai
kārtībai, vadības dienestiem
un biedrību projektiem
Vispārējiem valdības dienestiem, publicitātes nodrošināšanai
šī gada budžetā paredzēti 925 440
eiro, norēķiniem ar pašvaldībām
ieplānoti 107729 eiro, sabiedriskajai
kārtībai un drošībai iedalīts finansējums 114522 eiro apmērā, aizņēmumu un līzingu atmaksai plānoti 501 798 eiro, aizņēmumu procentu maksājumiem – 80 600 eiro.
Sadaļā «Ekonomiskā darbība»
ieplānoti līdzekļi 124232 eiro apmērā, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam novadā – uzņēmējdarbības projektu atbalstam,
pieredzes apmaiņai, semināru apmaksai, jauniešu centra, tūrisma

informācijas centra darbības nodrošināšanai, atskurbtuves uzturēšanai un NVO aktivitāšu atbalstam.

Speciālais budžets
Domes sēdē tika apstiprināti novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no
ziedojumiem un dāvinājumiem,
kopsummā 317289 eiro un naudas
līdzekļu atlikums uz gada sākumu
99688 eiro. Speciālā budžeta izdevumi apstiprināti 416977 eiro apmērā. Speciālo budžetu veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi,
mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai, ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu
palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi,
kā arī izdevumi, kurus paredzēts
segt no šiem ieņēmumiem.
Pašvaldības budžets, salīdzinot
ar 2015. gadu, šogad ir pieaudzis
par 2,4%. Kā norāda Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, pašvaldības budžeta izdevumus
ir ietekmējis valsts noteiktais minimālās algas palielinājums, līdz
ar to daļa no pašvaldības budžeta
pieauguma jānovirza atlīdzībai,
pārējais – pašvaldības autonomo
funkciju izpildes nodrošināšanai
un novada attīstības projektu īstenošanai. Preiļu novada pašvaldības
prioritātes šogad būs atbalsts uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšana novadā.
Lai realizētu apjomīgākus projektus, arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, tiks piesaistīts Eiropas
Savienības fondu projektu finansējums. Plašāku informāciju par
pašvaldības 2016. gada budžetu
skatiet pašvaldības mājas lapā
www.preili.lv.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļu un Riebiņu novads veiksmīgi prezentē tūrisma piedāvājumu izstādē BALTTOUR 2016

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu mazo un vidējo komercsabiedrību
un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu
projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem,
kas paredz: nodarbinātības veicināšanu –

jaunu darba vietu radīšanu, tūristu piesaisti
no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
esošo pakalpojumu un produktu ražošanas
efektivitātes paaugstināšanu, līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
infrastruktūras uzlabošanu.

Konkursa kopējais budžets 2016. gadā
ir 20 000 EUR. Projekta konkursa nolikums,
projekta pieteikuma veidlapa, projekta atskaites veidlapa atrodama mājas lapā
www. preili.lv. Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes Apmeklētāju

pieņemšanas un informācijas centrā Raiņa
bulvārī 19, Preiļos, no 1. aprīļa līdz 29. aprīlim plkst. 16.00. Sīkāka informācija pa
tālruni +371 26636243 vai Preiļu novada
uzņēmējdarbības centrā pie uzņēmējdarbības konsultantes Inetas Liepnieces.
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Apstiprina Preiļu novada autoceļu (ielu)
fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2016. gadam

10. februāra ārkārtas domes sēdē Preiļu novada domes deputāti apstiprināja Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2016. gadam. Kopumā šajā gadā no fonda līdzekļiem
paredzēti darbi 347736 eiro apmērā, no kuriem 295189 eiro ir VAS
«Latvijas Valsts ceļi» piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējā
summa (52547 eiro) ir atlikums uz šī gada 1. janvāri, kas radies pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem aizvadītā gada ziemas periodā.
Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvā padome ieplānojusi autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem pilsētā
un pagastos šogad novirzīt 295248 eiro, no kuriem autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā paredzēti 49248 eiro, caurteku, segumu uzturēšanai un kopšanai 233000 eiro un satiksmes organizēšanas darbiem
13000 eiro (ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, horizontālā marķējuma brauktuves apzīmējumu atjaunošana un luksoforu apkalpošana). Būvprojektēšanai un citiem izdevumiem paredzēti 51000 eiro, savukārt
1488 eiro atvēlēti neparedzētiem gadījumiem.
Salīdzinoši ar 2015. gadam valsts piešķirto mērķdotāciju novadam,
šogad tā ir palielinājusies par 21567 eiro, līdz ar to palielinot arī novada autoceļu (ielu) fonda apjomu, kas ļaus šajā periodā turpināt realizēt
ieplānotos autoceļu (ielu) infrastruktūras sakārtošanas darbus novadā.
Jolanta Upeniece

Izmaiņas grupu komplektēšanā pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa»

28. janvāra domes sēdē deputāti skatīja Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» vadītājas iesniegumu un apstiprināja
izmaiņas grupu komplektēšanā pirmsskolas izglītības iestādē.
Izmaiņas paredz, ka pirmsskolas izglītības iestādē bērni vecumā no
1,5 līdz 3 gadiem tiks komplektēti no 12 līdz 16 bērniem grupā
(līdzšinējo 12 – 15 bērnu skaitu grupā vietā), sākot ar 1. februāri. Palielinot par 1 bērnu skaitu grupā, tiek iegūtas papildu 5 vietas bērniem
mazajās grupiņās.

19 godalgotas vietas «Tatjanas dienas» konkursā
Preiļu 2. vidusskolas skolēniem un skolotājiem

Šogad janvārī jau septiņpadsmito reizi Rīgā notika krievu kultūras
un izglītības attīstībai Latvijā veltīts konkurss, kura tēma bija «Krievu
kino gadsimts». Programmā – radoši darbi skolēniem un skolotājiem,
vizuālās mākslas darbu izstāde, apbalvošana, prezentācijas un noslēguma
koncerts «Maskavas namā». Starp uzvarētājiem dažādos šo svētku
konkursos – arī Preiļu 2. vidusskolas skolēni un skolotāji. Jau 16 gadus
mūsu skola aktīvi piedalās šajos svētkos. Arī šis gads nebija izņēmums,
tā kā skolā mācās ļoti talantīgi skolēni. Janvārī mēs piedalījāmies visos
konkursos – bija spilgti teātra uzvedumi, aizraujošas dejas, nopietni
zinātniski pētnieciskie darbi, literārās odas un esejas, lugas par mīlestību, izteiksmīgās runas konkursi, kaligrāfijas konkurss un liriskas dziesmas
mūsu skolotāju izpildījumā – kopā 50 dalībnieki (no 2. – 12. klasei, kā
arī pedagogi). Rezultātā – 19 diplomi. Godalgoto vietu ieguvēji:
zinātniski pētnieciskais konkurss «krievi Latvijā: kultūra, saknes, likteņi»

Nominācija «Ģimenes relikvijas»: 1. vieta – Ž. Litavnieka, 8. kl.,
skolotāja L. Arestova, 3. vieta – V. Petrovs, 12. kl., skolotāja N.
Kondratjeva. Nominācija «Mana dzimta»: 2. vieta – V. Krupins, 6. kl.,
skolotāja L. Arestova. Nominācija «Krievu likteņi»: 1. vieta – D.
Nikiforova, 12. kl., skolotāja N. Kondratjeva, 3. vieta – K. Zabalujeva,
8. kl., skolotāja L. Arestova.
Izpildītāju konkurss

Nominācija «Horeogrāfija»: 2. vieta – deju kolektīvs «Asorti», 10. –
12. kl., vadītāja R. Gavrilova. Nominācija «Mākslas vārds»: 2. vieta –
D. Piskunova, 7. kl., skolotāja N. Kondratjeva. Nominācija «Pedagogi»:
1. vieta – skolotāju Trio «Lira» – R. Gavrilova, I. Kovaļenko, L. Martinova.
Teātra mākslas godalgoto vietu ieguvēji: teātra grupa «Peremenka»,
6.kl., skolotāja L. Arestova – Diploms par izciliem kostīmiem un krāsainu skatuves noformējumu, teātra kolektīvs «Miniatūru teātris», 5. kl.,
skolotāja N. Kondratjeva – Diploms par azartisku spēli izrādē. Diplomi
labāko lomu atveidotājiem: K. Zakutajeva, 6. kl., V. Fadejeva, 5. kl., D.
Meļņikova, 5. kl., V. Krupins, 6. kl., D. Ivanovs, 5. kl., V. Vīksna, 5. kl.
Lugu konkursā 3. vieta – A. Čabaņukai, 7.kl., skolotāja N. Kondratjeva.
Vizuālās mākslas konkurss

Nominācija «Plaša kompozīcija, personāži-lelles»: 2. vieta – A.
Ivčenko, 2.kl., skolotāja N. Masenkova, Pateicība N. Masenkovai par
veiksmīgu skolēnu sagatavošanu konkursam.
Apsveicam mūsu skolas skolēnus un skolotājus, kuri kļuva par
konkursa «Tatjanas dienas - 2016» uzvarētājiem un ceram arī turpmāk
veiksmīgi piedalīties konkursos!
N. Kondratjeva, krievu valodas un literatūras skolotāja

Fizioterapija veselības problēmu samazināšanai,
novēršanai, profilaksei

Pēdējo piecu gadu laikā ir teju trīskāršojies fizioterapeitu apmeklējumu skaits SIA «Preiļu slimnīca». Ja 2011. gadā tie bija 2989 apmeklējumi,
tad pērn reģistrēti 8208. Tas lielā mērā ir saistīts
ar faktu, ka uzņēmumā ir izveidota profesionālu
fizioterapeitu, jaunu speciālistu komanda, gan arī
ar tendencēm sabiedrībā, ka cilvēki aizvien vairāk
izmanto iespējas, lai veiktu profilaktiskus pasākumus
veselības stiprināšanai un lai novērstu savas veselības problēmas nevis ar medikamentiem, bet – fiziskām aktivitātēm.
Rehabilitācijas medicīnas ārste Irēna Sprudzāne
vērš uzmanību uz to, ka mūsu gadsimts atšķiras no
iepriekšējā un ka cilvēki kopumā ir kļuvuši mazkustīgāki un vārgāki. Jo īpaši bērnu un jauniešu skelets
un muskuļu sistēma ir vājāk attīstīti. Bērniem trūkst
fizisko aktivitāšu, viņi vairs neskrien ārā pagalmā, vairāk izvēlas sēdošas nodarbes un intereses datorā, telefonā. Ārste aicina rast iespējas visai ģimenei izbraukt
pie dabas, slēpot, braukt ar riteņiem, kā arī bērniem –
pulciņus, nodarbības ar fiziskām aktivitātēm. Ir
svarīgi, ka bērni kustas, ja iespējams – strādā laukos,
dārzā, lai attīstītu savas fiziskās īpašības regulāri.
Gan pieaugušajiem, gan bērniem viena no iespējām atrast un praktizēt piemērotākās fiziskās aktivitātes, vingrojumus, rehabilitāciju, ir sadarbība ar fizioterapeitu. Šī profesija Latvijā ir jauna, un bieži vien
cilvēki pat neiedomājas, ka kādu veselības problēmu
var atrisināt ar īpašu fizisku vingrinājumu palīdzību.
Fizioterapeits ir ārstniecības persona ar augstāko
izglītību un veic rehabilitāciju, profilaksi un izglītošanu.
Prakse liecina, ka muguras sāpes, locītavu pataloģijas
un saslimšanas, traumas, lūzumi, elpošanas sistēmas
saslimšanas, sirds asinsvadu sistēmas saslimšanas,

zīdaiņa motorās attīstības traucējumi, grūtniecība un
pēcdzemdību periods ir biežākie iemesli, kad pacientiem tiek nozīmēta arī fizioterapeita konsultācija, lai
izvērtētu pacienta veselības stāvokli un izstrādātu individuālu vingrošanas kompleksu.
Kopš 2012. gada ar Preiļu novada domes finansiālu atbalstu tiek nodrošinātas bezmaksas nodarbības
skolēniem ar stājas traucējumiem. Fizioterapeiti vada
nodarbības grupās un individuāli gan poliklīnikā, gan
izbraukumos uz izglītības iestādēm. Šī iespēja ir
pieejama Preiļu novada skolu skolēniem (pamatā 1.6.kl.). Lai vecāki savu bērnu pieteiktu uz nodarbībām,
ir vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums.
SIA «Preiļu slimnīca» nodrošina gan Nacionālā Veselības dienesta apmaksātus fizioterapeitu pakalpojumus
(nodarbības ar fizioterapeitu, rehabilitācija mājās),
gan maksas pakalpojumus (individuālās un grupu nodarbības ar fizioterapeitu, medicīniskā teipošana) ikvienam cilvēkam un cilvēku grupām. Lai pieteiktos
uz šo pakalpojumu saņemšanu, ir vajadzīgs atbilstošs
ģimenes ārsta vai rehabilitologa nosūtījums. Pēc tam
notiek pieteikšanās, vienojoties par konkrētu laiku
poliklīnikas reģistratūrā (tālr. 65307750, 65307757).
SIA «Preiļu slimnīca» medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumus nodrošina profesionāla speciālistu komanda – rehabilitācijas medicīnas ārste Irēna Sprudzāne, fizioterapeites Irina Spiridonova-Bluka, Anita
Sudnika, Liāna Saprovska, Līga Mičule, Svetlana
Kurme, Līga Lazdāne, Marta Pastare. Tiek plānots
piesaistīt jaunus speciālistus.
Informācija par SIA «Preiļu slimnīca» pakalpojumiem pieejama poliklīnikas reģistratūrā un mājas
lapā www.preiluslimnica.lv.
Anna Briška, SIA «Preiļu slimnīca»
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mūzikas nodaļa

2016. gads Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
Mūzikas nodaļas audzēkņiem un pedagogiem ir
sācies ar daudz un dažādām aktivitātēm. Janvārī jau
ir notikuši vairāki konkursi, kuros izdevies veiksmīgi
piedalīties ar labiem un pat spīdošiem rezultātiem.
Ļoti priecājamies par mūsu Kora klasi – VII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā, kas notika
14. janvārī Daugavpils Mūzikas vidusskolā, Laurai
Jermolovičai – I pakāpes Diploms, Laumai Zalānei
un Sintijai Vojevodskai – II pakāpes Diploms, Santai
Vojevodskai – III pakāpes Diploms. Trio – Laura Jermoloviča, Sintija Vojevodska un Santa Vojevodska
izcīnīja I pakāpes Diplomu. Liela pateicība jāizsaka
pedagogiem Edgaram Znutiņam un Zitai Nitišai, kā
arī koncertmeistarei Kristinai Saulišai.
Veiksmīga izrādījās 1. klases audzēknes Alijas Ivčenko (pedagogs Svetlana Stepanova) uzstāšanās
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle
audzēkņu Valsts konkursā. II kārtā 20. janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā – Diploms
par 3. vietu un iespēja piedalīties 8. februārī III kārtā
Rīgā, kur viņas uzstāšanās tika atzīmēta ar Atzinību.
31. janvārī XXI Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkursā
(Rīgā) Klarnetes spēles 7. klases audzēknis Reinis
Ķiberis tika atzinīgi novērtēts ar Diplomu par 3. vietu
(pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare
Kristina Sauliša).

Mākslas nodaļā
12. februārī Netradicionālās modes skatē – konkursā Višķos Mākslas nodaļas 4. klases audzēknes
Alīda Anspoka, Vlada Aleksejeva, Ilga Kivleniece,
Rasa Saulīte un Kristiāna Nikola Pūdža ieguva otro
vietu vecākajā grupā. Kolekcijas nosaukums – «Latviskās pārvērtības». Meitenes savos tērps izmantoja
latviešu etnogrāfiskās zīmes, tā pierādot, ka tādā veidā var izveidot neparastus, laikmetīgus apģērbus, un
latvju zīmes tos tikai efektīgi papildina.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas vadītāja Marianna Abricka pastāstīja, ka tērpus
meitenes gatavoja gan mājās, gan skolā. Audzēknes
pašas pieskaņoja mūziku, izveidoja kolekcijas koncepciju, skolotāji tikai mazliet pakoriģēja, ieteica, palīdzēja ar materiālu iegādi. Kad tērpi bija gatavi, tie
tika demonstrēti skolā.
Konkurss Višķos bija starptautisks, jo netradicionālās modes kolekcijas bija atceļojušas gan no 11 Latgales
mākslas skolām, gan Baltkrievijas. Tērpi bija interesanti
– dažādās krāsās un no visdažādākajiem materiāliem.
Priecīgs notikums bijis arī skolas gleznotājiem.
Trīs audzēkņi – Ivans Ivanovs, Viktorija Jakovļeva
un Dagnis Stikāns uzvarēja Latvijas kārtā konkursā
LIDICE-2016. Tagad jauno mākslinieku darbi aizceļoja
uz Čehiju un jācer, ka arī tur Preiļu jauniešu radošais
veikums būs pamanīts.
Informāciju sagatavoja: Laima Sondore,
direktora vietniece Mūzikas nodaļā un Maija Paegle

28. janvārī Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK)
sadarbībā ar uzņēmumu Cola-Cola svinīgi pasniedza
11 grantus sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu
atbalstam. Granti tika izsniegti projektu atbalsta
programmas «Par aktīvu dzīvesveidu» ietvaros,
un to kopsumma ir 22 000 eiro.
Kopumā tika saņemti 49 pieteikumi no dažādām
Latvijas novadu pašvaldību un pilsētu izglītības
iestādēm, sporta organizācijām un klubiem. Preiļu
novada dome iesniedza projekta pieteikumu «Pavasara
veselības festivāls Preiļos» Coca-Cola atbalsta programmas «Par aktīvu dzīvesveidu» konkursam. Preiļu
novada domes projekts tika vērtēts divās kārtās un
veiksmīgi izturējis lielo konkurenci un ieguvis finansējumu dažādām sportiskajām aktivitātēm. Iegūtais
finansējums ir devis iespēju paplašināt un dažādot
veselīgās aktivitātes Preiļos. Projekta «Pavasara
veselības festivāls Preiļos» ietvaros tiks organizēti
sekojoši pasākumi:
• 2. aprīlī – Skrējiens pa Preiļu pilsētas ielām
«Cīruļputenis – 2016»,
• 7. aprīlī – «Pasaules veselības diena»,

• 30. aprīlī – sacensības «Preiļu līkloči» MTB riteņbraukšanā,
• 15. maijā – Preiļu novada festivāls «Ģimeņu
veselības diena».
Tuvojoties pasākumiem, tiks sniegta detalizētāka
informācija par katru no tiem.
Inese Matisāne, projekta koordinatore

JAUnI SASnIegUmI PReIļU mūzIkAS Un mākSLAS SkOLā

Preiļu novada dome saņem 1000 eUR finansējumu
Pavasara veselības festivālam Preiļos
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Preiļu novada VÇSTIS

godināti novada uzņēmēji un lauksaimnieki

5. februārī Preiļu novada
Kultūras nama zālē norisinājās
Preiļu novada domes organizētais
ikgadējais pasākums – Preiļu
novada Lauksaimnieku un uzņēmēju Gada balle. Pašvaldība
pulcēja kopā vairāk kā 150 darbīgos novada ļaudis vienkopus,
lai pateiktos uzņēmējiem un
lauksaimniekiem par viņu ieguldījumu novada attīstībā un labklājības veicināšanā.
Sarīkojumu ievadīja Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas uzruna, kurā pašvaldības vadītāja pateicās visiem uzņēmīgajiem, kas nodrošina darbavietas iedzīvotājiem, veicina izaugsmi
un maksā nodokļus, kas ir spēcīgs
novada ekonomiskās attīstības pamats. Pasākuma dalībniekus, vēlot
izdošanos arī šajā gadā, uzrunāja
12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis
Andrejs Jermolajevs, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes
Preiļu klientu apkalpošanas centra
vadītāja Nellija Griga, Latvijas lauku
konsultāciju centra Preiļu konsul-

tāciju biroja ekonomiste Lidija
Kivleniece, SEB bankas Rēzeknes
filiāles vadītājs Jānis Belkovskis
un Swedbank Daugavpils filiāles
vadītājs Edmunds Užens.
Aizvadītā gada lielākos nodokļu maksātājus un aktīvākos lauksaimniekus pašvaldība apbalvoja
ar domes Pateicību un piemiņas
dāvanu. Par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Maruta Plivda
pasniedza pašvaldības Pateicības
sekojošiem aizvadītā gada lielākajiem un straujāk augošajiem nodokļu maksātājiem novadā: AS «Preiļu
siers» (valdes priekšsēdētājs Jāzeps
Šņepsts), SIA «VS Teks» (valdes
loceklis Valdis Skujiņš), SIA «Agrolatgale plus» (valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems), SIA «Trans
SN» (valdes locekle Valentīna Nečajeva), SIA «Atvars P» (valdes
loceklis Pēteris Petrovs), SIA «Zolva» (valdes locekle Anna Šņepste),
SDV Aldim Pauniņam, SIA «TU
Lauki» (valdes locekle Inese Šustova), SIA «Dija P» (valdes priekšsēdētāja Ņina Poplavska), SIA
«PRIMO Food» (valdes locekle
Olita Vilcāne), SIA «Agro Zvaig-

znītes» (valdes loceklis Vilis Gribusts), SIA «Preiļu celtnieks» (komercdirektors Egīls Stikāns), Preiļu kooperatīvā sabiedrība (valdes
priekšsēdētājs Antons Znotiņš),
SIA «Automobilists» (valdes priekšsēdētājs Igors Jakovļevs), SIA
«SAU» (valdes loceklis Jānis Teilāns), SIA «VEGA P» (valdes
priekšsēdētājs Viktors Solovjovs),
z/s «Ozoli» (vadītājs Arnis Griboniks) un SDV Igoram Givoinam.
‘Paldies’ tika teikts arī Jeļenai un
Vladimiram Mihailoviem (SIA
«M&M Co») par veiksmīgu sadarbību 1. Starptautiskā autorleļļu
festivāla Preiļos organizēšanā aizvadītajā gadā.
Preiļu novada domes Pateicību
par ieguldījumu lauksaimniecības
attīstībā saņēma desmit aizvadītā
gada aktīvākie saimniecību vadītāji: SDV Jānis Kokins, p/s «Nākotnes» vadītājs Uldis Putāns, z/s
«Pauguru Mājas» vadītājs Jānis
Kručāns, IK «SINRA-I» vadītājs
Arnis Šņepsts, z/s «1 Džeriņi» vadītāja Mārīte Jonāne, z/s «Pumpuri»
vadītāja Inta Pīzele, z/s «Tūmeņi»
vadītājs Edgars Soldāns, z/s «Medusmuiža» vadītāja Ilze Teilāne,
z/s «Kalnieši – 2» vadītājs Jānis
Ugainis un z/s «Kalēji» vadītājs
Jānis Klibais.
Pasākuma dalībniekus ar priekšnesumiem sveica un priecēja novada
tautas mākslas kolektīvi: Preiļu
novada jauniešu pūtēju orķestris,
Preiļu novada Kultūras centra deju
kopa «Talderi» un vīru vokālais
ansamblis. Pēc oficiālās daļas pasākums turpinājās ar pasākuma
vadītājas Antras Skuteles sarūpētām
atrakcijām un balli, kuru spēlēja
mūzikas grupa «Straume».
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

2015. gada aprīlī visā valstī tika uzsākta atbalstāmo darbību īstenošana Eiropas atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Atgādinām, ka saņemt atbalsta
komplektus (pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības
preču komplektus, mācību piederumu komplektus bērniem) var
trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai personas, balstoties uz pašvaldības
sociālā dienesta izsniegtas izziņas
vai lēmuma pamata.
2015. gadā Preiļu novada Sociālais dienests ir izsniedzis 1920
pārtikas preču komplektus un 261
higiēnas un saimniecības preču
komplektu. Mācību piederumu
komplektu/ skolas somu izsniegšana
bērniem vecumā no 5-16 gadiem,

uzsākta tikai 2016. gadā, kad Sabiedrības integrācijas fonds spēja
nodrošināt mācību piederumu iepirkumu un tie reāli nonāca Sociālā dienestā rīcībā. Šobrīd tiek izsniegti mācību piederumu komplekti par 2015. gadā izsniegtajām
Sociālā dienesta izziņām, kas apliecina atbilstību trūcīgas ģimenes/ personas statusam (2015. gadā
Preiļu novada Sociālajā dienestā
nav pieņemti lēmumi par ārkārtas
vai krīzes situāciju ģimenē).
Lai mazinātu mērķa grupas –
atbalsta komplektu saņēmēju sociālo
atstumtību un veicinātu personu
patstāvību savu sociālo vai ārkārtas
situācijas problēmu risināšanā,
Preiļu novada Sociālais dienests
piedāvā personām iesaistīties dažādos izglītojošos, informatīvos

pasākumos, apmeklēt Dienas cenra radošās darbnīcas un atbalsta
grupas, izmantot iespēju saņemt
sociālo darbinieku individuālas
konsultācijas. Šobrīd tiek gatavots
papildpasākumu plāns nākošajam
periodam: no 2016. gada aprīļa
līdz 2017. gada aprīlim, kurā tiks
iekļautas radošās darbnīcas pieaugušajiem un skolas brīvlaikos arī
bērniem, izglītojošie pasākumi un
reizi trīs mēnešos tikšanās ar Sociālā dienesta pieaicināto nodarbības vadītāju/lektoru.
Visaptverošu informāciju par
projektu, atbalsta komplektiem un
aktivitātēm varat iegūt mājas lapā:
http://www.atbalstapakas.lv/
Aija Bizāne – Vadeiša,
Sociālā dienesta vadītājas
vietniece

Šogad Preiļu Valsts ģimnāzija
(PVĢ) atskatās uz savas darbības
20 gadiem. Izvērtējot padarīto un
sasniegto, vienmēr tiek domāts arī
par rītdienu. Trešo desmitgadi mūsu kolektīvs plāno sākt ar jauniem
izaicinājumiem un viens no tiem –
proģimnāzijas klašu atvēršana. Ir
veikti nepieciešamie priekšdarbi,
saņemta licence pamatizglītības
otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas realizēšanai, un 2016./2017. mācību
gada 1. septembrī mācības ģimnāzijā uzsāks 7. un 8. klase, kurās
padziļināti tiks apgūta matemātika un datorika. Lai vairāk uzzi-

nātu par mācību iespējām proģimnāzijā, tiks organizētas dažādas
aktivitātes.
Konkursa «Krauklītis» noslēgums 10. martā plkst. 15.00 –
aicināsim visus konkursa dalībniekus un viņu vecākus, lai pateiktos
par dalību konkursā un apbalvotu
uzvarētājus.
Atvērto durvju diena 18. martā plkst. 11.00 – gaidīsim gan vecākus, gan skolēnus, lai sniegtu
informāciju par ģimnāzijas piedāvājumiem, iepazītos ar skolu un
skolotājiem, atbildētu uz jautājumiem. Bez iestājpārbaudījumiem
7. un 8. klasē tiks uzņemti sekmīgi
skolēni, kuri pēdējo 2 gadu laikā ir

ieguvuši vietas dažāda mēroga
olimpiādēs, konkursos, skatēs un
sacensībās vai kuriem šī mācību
gada 1. semestra vidējā atzīme nav
zemāka par sešām ballēm. Iestājpārbaudījumi – kombinētais tests
notiks 23. aprīlī. Dokumentu pieņemšana no 4. aprīļa līdz 23. aprīlim PVĢ kancelejā.
9. klašu skolēnus gaidīsim uz
atvērto durvju dienu 14. aprīlī
plkst. 10.00, bet iestājpārbaudījumi notiks 14. jūnijā.
Sīkāka informācija PVĢ mājas
lapā www.pvg.edu.lv
Ligita Pauniņa,
PVĢ direktore

Preiļu novada Sociālā dienesta īstenotais atbalsts trūcīgām,
ārkārtas un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 2015. gadā

Preiļu Valsts ģimnāzija gaida jaunus audzēkņus
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Preiļu novadā apzina
brīvo nekustamo īpašumu teritorijas

Lai pilnveidotu un aktualizētu brīvo nekustamo īpašumu datu
bāzi, Preiļu novada dome aicina uzņēmumus un privātpersonas
iesniegt informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas var tikt
izmantoti uzņēmējdarbībā, jo īpaši ražojošās nozarēs.
Dati tiks apkopoti un ievietoti Preiļu novada mājas lapā
www.preili.lv un LIAA datu bāzē ar mērķi piedāvāt gan vietējiem uzņēmējiem, gan ārvalstu kompānijām, kas interesējas par iespēju uzsākt
darbību Latvijā.
Anketa nekustamā īpašuma reģistrēšanai pieejama mājas lapā
www.preili.lv. Informācija pa tālruni +371 26636243 – Ineta Liepniece.

Izmaiņas Preiļu novada bāriņtiesas sastāvā

Novada domes sēdē pēc pašas vēlēšanās no amata tika atbrīvota Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Mihailova.
Uz izsludināto atklāto konkursu bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam
bija pieteikušies četri pretendenti. Kandidātu pieteikumi pašvaldībā
tika izvērtēti un, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 10. panta 4. punktu,
Bāriņtiesas priekšsēdētājs tiks apstiprināts novada domes sēdē pēc
Ministru kabineta noteikumos noteiktās mācību programmas apgūšanas.
Sākot ar 12. februāri, bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Anna Lazdāne.

Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvs saņem
Latvijas Universitātes balvu

5. februārī Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notika pasākums, kurā tika pasniegtas LU Gada balvas – LU balva par sasniegumiem zinātnē, LU zinātnes komunikācijas balva, Gada skola un
LU Gada darbinieks. Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvs saņēma Latvijas Universitātes Atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē un 2015. gada Skolu balvu.
Latvijas Universitāte Skolu balvu piešķir, lai izceltu un atbalstītu
tās Latvijas skolas, kuras devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU.
Ligita Pauniņa, Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore

Vairākiem uzņēmumiem
piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

28. janvāra kārtējā domes sēdē tika skatīti trīs uzņēmumu iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) atlaides piešķiršanu. Pašvaldības saistošie noteikumi «Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā» nosaka nodokļu maksātāju
kategorijas, kuriem pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kā arī kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Preiļu novadā.
Domes deputāti, atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu kritērijiem,
sēdē pieņēma lēmumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi par
2016. gadu 25% apmērā nodokļu maksātājiem SIA «Zolva», SIA
«Firma Jata» un SIA «Lauku tehnika».
Saistošie noteikumi «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā» pieejami www.preili.lv, papildus informāciju var
iegūt arī Preiļu novada domes nekustamā īpašuma daļā, kas veic
nekustamā īpašuma administrēšanu.
Jolanta Upeniece

mans klases audzinātājs 2016

Lai popularizētu klases audzinātāja darbu, pirmo reizi vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.- 12. klašu kolektīvi vai klases
skolēnu grupa tiek aicināti stāstīt, cik viņiem ir lielisks klases
audzinātājs un izvirzīt viņu balvai «Klases audzinātājs 2016».
Pašus mazākos, visticamāk, ar vecāku atbalstu, lielākos skolēnus
pašus pēc savas brīvas gribas aicinām rakstīt stāstu «Mans klases
audzinātājs». Tas ir stāsts par to, cik svarīgi ir, lai kopā ar klasi
priekos, bēdās un visos citos notikumos līdzi dzīvotu audzinātājs.
Pretendentus balvai «Klases audzinātājs 2016» var pieteikt līdz
25. aprīlim, iesniedzot Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā
stāstu un pieteikuma veidlapu. Konkursa nolikums un pieteikuma
anketa atrodama Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Preiļu novada bērnu
un jauniešu centra direktori Aiju Cauni, tālrunis 29221574, e-pasts:
aija.caune@preili.lv vai klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāju Dignu Prodnieci, tālrunis 29562491, e-pasts:
digna.p1p@inbox.lv
Aija Caune

Seminārs

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē profesionālās pilnveides semināru «FIZIKāLO darba vides riska
faktoru novērtēšana».
Seminārs notiks 22. martā plkst. 12.00 – 16.00 Preiļos, Kooperatīva ielā 6, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā (3. stāvs).
Pieteikšanās TIKAI elektroniski: http://stradavesels.lv/kalendars/
event-1393/pieteikties/.
Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties
savlaicīgi. Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (4 izglītības stundas).
Dalība seminārā ir BEZMAKSAS.
Tālrunis informācijai – 67409139.

Preiļu novada VÇSTIS

Paziņojums

Es vēlos vienkārši gaismu, gaismu tev aizsūtīt,
Kas šodien pār sniega laukiem no zilām debesīm krīt.
Tev vēlos zīlītes dziesmu un pūpolus aizsūtīt,
Un mirdzošu saules skūpstu, kas sudraba lāstekā spīd.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS februārī
dzimušoS penSionāruS:

Valentīnu Birsu, Janīnu Upenieci, Leontiju Cišu, Igoru
Ivanovu, Zinaidu Svaļbu, Dzidru Preisi Preiļos, Annu Petrovu,
Annu Punduri Preiļu pagastā, Jāni Jaudzemu Aizkalnes pagastā,
Edīti Grīnfeldi Pelēču pagastā, Bronislavu Zalānu Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs»
aicina pieteikties maksas kursos:

Grāmatvedība «No 0 līdz bilancei» - 72 h, Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Zalktis» –
12 h, Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Krivulis» – 8 h, Projektu izstrāde un vadība –
36 h, Lietvedības pamati – 36 h, Biznesa ekonomikas pamati – 36 h, Angļu valoda 1. līmenis – 56 h,
Angļu valoda 2. – 3. līmenis – 72 h, Vācu valoda – 56 h, Franču valoda – 36 h, Fotografēšanas pamati –
24 h, Šūšanas pamati – 24 h, Apstādījumu ierīkošana – 36 h, Zīda apgleznošana – 36 h, Telpu interjera
dizains – 36 h, Dāvanu iesaiņošanas pamati – 24 h, Floristikas pamati – 36 h, Stila ābece – 24 h.
Sīkāka informācija - www.preilunvo.lv . Pieteikšanās: personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos,
elektroniski preilinvo@inbox.lv vai telefoniski 28340855

SPORTS

Latvijas čempionāts (U-14 grupa)
7. februārī Rīgas vieglatlētikas manēžā notika
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-14 grupā. Lai izcīnītu tiesības startēt čempionātā, vajadzēja iekļūt
pieciniekā katrā disciplīnā atlases sacensībās Jēkabpils zonā, kuras notika 27. janvārī. No piecpadsmit
startējošiem sportistiem Jēkabpilī uz Latvijas
čempionātu tika četri mūsu audzēkņi: 1000 m –
Raivo Liniņš (2.vieta) un Dairis Ķeziks (5.vieta), tāllēkšanā – Arta Batarāga (4.vieta) un augstlēkšanā
Anastasija Volkova (3.vieta). Startējot Latvijas čempionātā, 3. vietu 1000 m izcīnīja Raivo Liniņš ar
personīgo rezultātu 3:10,30 divdesmit triju dalībnieku
konkurencē. Šinī distancē Dairim Kezikam arī personīgais rezultāts 3:34,29. Tāllēkšanā Artai Batarāgai
bija 4,07 m un augstlēkšanā Anastasija Volkova uzlaboja savu rezultātu par trim centimetriem un izcīnīja 7.vietu ar rezultātu 1,38.

Latvijas čempionāts (U-16 grupa)
13. – 14. februārī Rīgas vieglatlētikas manēžā
notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U - 16 grupai. Pēc kvalifikācijas normatīviem no Preiļu novada
BJSS audzēkņiem Latvijas čempionātā startēja Nikola
Djubina, Rasa Saulīte (abām treneris L. Valdonis),
Lauris Šmeiksts (trenere V. Neištadte), Armands
Briška (trenere S. Vulāne).
Visi audzēkņi nostartēja ļoti labi, atkārtoja vai uzlaboja savus personīgos rezultātus. 5. vietu 300 m
izcīnīja Rasa Saulīte ar rezultātu 46,55 sek. un 60 m
barjerskrējienā – 10,52 sek. Nikola Djubina augstlēkšanā izcīnīja 7. vietu ar rezultātu 150 cm un 60 m
barjerskrējienā 10,46 sek. Laurim Šmeikstam rezultāts
60 m – 8,37 sek. un tāllēkšanā – 4,60 metri. Lodes
grūšanā ar rezultātu 11,48 metri Armands Briška tika
finālā un izcīnīja 7. vietu.

Vieglatlētikas sacensības «mazā balva»
4. februārī noslēdzās vieglatlētikas sacensības «Mazā balva», kuras notika trijos posmos Preiļu 2.vsk.
manēžā un Preiļu novada BJSS zālē. Zēni un meitenes sacentās divās vecuma grupās 2003.-2004.g.dz.
un 2005.-2006.g.dz.. No trim posmiem kopvērtējumā
tika vērtēti 2 labākie sportistu rezultāti. Trīs sportisti
uzlaboja sacensību rekordus: «D» grupā 60 m skrējienā Pūdžs Valters ar rezultātu 8,8, tāllēkšanā no atspēriena vietas Markuss Mainulis ar rezultātu 4,25 un
«C» grupā 1000 m soļošanā Raivo Liniņš ar rezultātu
4:49. Šteinbergs Marsels un Kristaps Lācis atkārtoja
sacensību rekordu augstlēkšanā.

Daudzcīņa un soļošana
30. - 31. janvārī Rīgas Sporta manēžā notika Latvijas čempionāts daudzcīņā un soļošanā. Daudzcīņa
notika četrām vecuma grupām – U-16, U-18, U-20
un pieaugušie, bet soļošanā čempionu titulus izcīnīja
visās iepriekš minētajās grupās, kā arī U-14 grupā.
Ļoti pārliecinoši septiņcīņā U-18 grupā jauniešiem
startēja Rūdolfs Vucāns (treneris Ārijs Vucāns): 60 m
– skrējienā – 7,43, 60 m barjerskrējienā – 8,85, tāllēkšanā – 6,09, augstlēkšanā – 1,80, kārtslēkšanā –
4,30, lodes grūšanā – 11,61, 1000 m – 3:20,7. Ar
4584 punktiem viņš ierindojās 2. vietā 14 dalībnieku

konkurencē. Rūdolfs ir izpildījis Meistarkandidātu
kvalifikācijas sporta klasi.
Pirmo reizi savus spēkus pieccīņā U-16 meiteņu
grupā pārbaudīja Preiļu BJSS audzēkne Nikola Djubina (treneris Leonīds Valdonis). Viņa ieguva 2059
punktus un izpildīja trešo sporta klasi.
Latvijas čempionātā soļošanā telpās zelta medaļas
U-14 grupā 1000 m soļošanā ar rezultātu 4:45,47
izcīnīja Raivo Liniņš (tr. Normunds Ivzāns) un U-16
grupā 2000 m soļošanā ar rezultātu 11:42,12 Ksenija
Zabalujeva (tr. Olga Borisova). Sudraba medaļas
U-14 grupā zēniem ar rezultātu 5:29,79 Iļja Beļajevs
(tr. Olga Borisova) un bronzas medaļu vīriešu konkurencē 5000 m ar rezultātu 21:47,40 izcīnīja Normunds
Ivzāns (trenere Anita Kažemāka).
Preiļu novada BJSS pārējo audzēkņu rezultāti 4. vieta: Alīnai Litvjakovai (tr. Jānis Upenieks) un
Diānai Nikiforovai (tr. Olga Borisova), 5. vieta: Rihardam Kokinam un Agnesei Tumānei (abiem tr.
Jānis Upenieks), 6. vieta: Ksenijai Zakutajevai un
Irinai Belovai (abiem tr. Olga Borisova). 8. vieta:
Elīnai Ūsānei (tr. Jānis Upenieks), 9. vieta: Sofjai Kirillovai, 10. vieta: Varvarai Kursītei, 12. vieta: Žanetei Litavniekai (tr. Olga Borisova).
Vīriešu konkurencē 3. vietu izcīnīja Normunds
Ivzāns 5000 m soļošanā ar rezultātu 21:47,40 (trenere
Anita Kažemāka). Veterānu grupā 1. vietu izcīnīja Aigars
Salenieks 3000 m soļošanā ar rezultātu 12:17,33.

«Cerību kauss» volejbolā
10. februārī Preiļu 1. pamatskolas zālē Latvijas
Jaunatnes čempionāta ieskaņās notika Preiļu novada
BJSS rīkotais «Cerību kauss 2016» volejbolā U-12
grupas meitenēm (2004.g.dz. un jaunākas). Piedalījās
Preiļu novada BJSS sportistes, kā arī uzaicinātās komandas no Līvānu BJSS un Aizkraukles novada
Neretas SS. Kopā bija 6 komandas, no katras sporta
skolas pa divām. Komandas izspēlēja katra ar katru
pēc apļa sistēmas pa divi seti. Preiļu meitenēm rezultāti bija dažādi, gan uzvaras un zaudējumi, gan
neizšķirti, rezultātā – 4. un 5. vietas.

Vieglatlētika telpās
Preiļu novada BJSS jaunie vieglatlēti 5. februārī
piedalījās Rīgas atklātajā čempionātā vieglatlētikā
telpās pieaugušajiem (2000.g.dz. un vecāki) un junioriem (1997.–98.g.dz.). Junioru konkurencē savā
pamatdisciplīnā 60 m/b bronzas godalgu ar jaunu
personisko rekordu izcīnīja Kārlis Sondors – 8,53 sekundes. Otro bronzas medaļu Kārlis izcīnīja tāllēkšanā – 6 m 12 cm.
Pieaugušo vīru konkurencē sudraba godalgas
Dairim Rinčam tāllēkšanā – 7 m 31 cm un Rūdolfam
Vucānam kārtslēkšanā – 4 m 15 cm. Junioru konkurencē 4. vietas izcīnīja Guntis Pastors – 1500 m ar rezultātu 4 minūtes 23,40 sekundes un 800 m – 2.06,44,
kā arī Santa Prikule 400 m skrējienā – 1.06,27.
12. februārī Rīgas vieglatlētikas manēžā notikušajās Latvijas studentu atklātajās ziemas meistarsacīkstēs piedalījās Dairis Rinčs, kura veikums tāllēkšanā – 7 metri 26 cm – viņam ar 2 cm pārsvaru nodrošināja uzvaru un zelta medaļu.

Informāciju sagatavoja Viktorija Neištadte, Leonīds
Valdonis, Inta Rumaka
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26. februārī plkst. 12.00 Preiļu novada Sociālā dienesta zālē,
Aglonas ielā 1A, Preiļos, notiks kārtējā Preiļu novada Pensionāru
biedrības biedru sapulce.
Lūdzam Pensionāru biedrības biedrus būt atsaucīgiem
un aktīviem sapulces dalībniekiem!
Pensionāru biedrības valde

Informācija uzņēmējiem

• Preiļu novada uzņēmēji un citi interesenti tiek aicināti uz
ikmēneša tikšanos, kas notiks otrdien, 8. martā pulksten 16.00
Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19. Runāsim par Preiļu
novada aktualitātēm un uzņēmēju sadarbības iespējām ar LTRK.
Tikšanās viesis – Andrejs Jermolajevs, LTRK padomes loceklis.
• Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Dienvidlatgales
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi 10. martā pulksten 13.00 rīko
praktiskas mācības Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS)
lietošanā. Mācības notiks Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā,
Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā), Preiļos. Vietu skaits ierobežots. Mācības notiks, izmantojot datorus. Obligāta pieteikšanās pa tālruni
26636243 pie Inetas Liepnieces.
• Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar VID LNMA
Preiļu nodaļu 9. martā pulksten 13.00 rīko praktiskas mācības
Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanā. Mācības notiks
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā),
Preiļos. Vietu skaits ierobežots. Mācības notiks, izmantojot datorus.
Obligāta pieteikšanās pa tālruni + 371 26636243 pie Inetas Liepnieces.

Kultūras centra pasākumi martā

v 1.– 31. martā Saunas TN Raivja Konstantinova radošo darbu
izstāde
v 2. martā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca
«Pinumi ar bērzu zariem»
v 4. martā Preiļu KN deju studijas STOPTIME /Daugavpils/
koncerts
v 4. martā plkst. 20.00 Aizkalnes TN humora vakars «Par un ap
sievietēm». Īpašie viesi: Ēriks Gruzniņš, eksotisko deju grupa
«FAZIRA», Aizkalnes TN pašdarbnieki. Patīkami pārsteigumi
garantēti! plkst. 22.00 Balle ar ĒRIKU GRUZNIŅU, ieeja ballē –
EUR 2.00, pieejami galdiņi
v 4. martā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā Piparkūku gleznošanas māksla. Pasniedzēja – Irēna Koleda. Līdz 7. martam Saieta
namā apskatāma vietējās uzņēmējas Irēnas Koleda piparkūku izstāde
v 5. martā plkst. 18.00 Preiļu KN atpūtas sarīkojums «Ar mīlestību par sievieti!», biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē,
biļešu cena – EUR 5.00
v 12. martā plkst. 13.00 Preiļu KN konkurss «Cālis 2016»
v 12. martā plkst. 14.30 Preiļu KN izstāžu zālē tikšanās ar dzejnieku Pēteri Antropovu
v 17. martā plkst. 15.00 Preiļu KN Lielās Talkas konkursa
«Latvijai BŪT zaļai!» noslēguma pasākums
v 18.–19. martā Preiļu Mūzikas un mākslas skolā Preiļu novada
vokālo ansambļu skate
v 20. martā Aizkalnē: plkst. 10.00 svētā mise Jasmuižas baznīcā, plkst. 11.00 piemiņas brīdis politiski represētajiem pie piemiņas akmens
v 21. martā plkst. 19.00 Preiļu KN – VIENĪGĀ IZRĀDE LATGALĒ! DETEKTĪVIZRĀDE pie galdiņiem ar muzikālu intrigu
«BĪSTAMAIS PLĀNS». Biļešu cena pie galdiņiem – 14 EUR, sēdvietas – 4.50 – 10 EUR.
v 27. martā plkst. 15.00 Preiļu KN Lieldienu pasākums visai ģimenei «Zīmēsim Lieldienu saulīti sirdī!». Ieeja – brīva
v 27. martā Saunas TN: plkst. 19.00 Lieldienu pasākums «Zaķu
nerātnības Prīkuļos!», plkst. 22.00 Balle ar grupu «Mustang» no
Valmieras. Ieeja uz balli: EUR 2.00; pašdarbniekiem – brīva
v 27. martā plkst. 19.00 Pelēču KN Dricānu «Dominantes»
koncerts. Vakara turpinājumā – groziņu BALLE

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot
pasâkumu afiðâm!
Apģērbu
ražošanas firma aicina
darbā šuvējus

Apģērbu ražošanas firma
SIA «FleMur» aicina darbā
šuvējus ar darba pieredzi.
Piedāvājam stabilu konkurētspējīgu atalgojumu (no 370
eiro + prēmijas), darbs vienā
maiņā.
Interesentiem zvanīt darba
dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00,
t. 25450325 vai sūtīt CV uz
e-pastu: sekretare@lattex.lv,
vai personīgi: Rīgas ielā 4,
Preiļos.

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

