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Pavasara tirgus – stādu parāde Preiļos

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu
novada Kultūras centru un Preiļu novada domi 30. aprīlī no
plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00 laukumā Raiņa bulvārī 19, Preiļos,
organizē pavasara tirgu – stādu parādi.
Apmeklētājus priecēs Preiļu novada pašdarbības kolektīvi.
Sīkāka informācija par tālruni
26636243. Pieteikuma anketa tirgotājiem
www.preili.lv vai Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva
iela 6 (3. stāvs), Preiļos.
Pieteikšanās dalībai tirgū
līdz 27. aprīlim.

Preiļu novada pašvaldība
apstiprinājusi nolikumu sabiedriski nozīmīgu
projektu līdzfinansēšanai

30. martā Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts nolikums
«Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem». Nolikums nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība turpmāk līdzfinansēs biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju aktivitātes un kā tiks kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek paredzēts sabiedriski nozīmīgu
projektu realizēšanai Preiļu novadā vairākās jomās: izglītībā, kultūrā
un mākslā, sportā, sociālajā jomā un veselībā, vides pasākumu realizēšanā. Vienam pretendentam līdzfinansējums tiek paredzēts 2000 eiro
apmērā vienā budžeta gadā, ja projektam tiek piesaistīts finansējums
no Eiropas Savienības vai citiem fondiem. Sabiedrībai īpaši nozīmīgu
projektu līdzfinansēšanai, kuriem nepieciešamā līdzfinansējuma summa
pārsniedz 2000 eiro, iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti atsevišķi piešķirtā budžeta ietvaros.
Nolikums paredz, ka pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt pretendents, kura juridiskā adrese ir Preiļu novadā, kas ir
reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju
reģistrā un kura pieteiktais projekts tiek realizēts Preiļu novadā. Saņemtos pieteikumus izvērtēs Preiļu novada pašvaldības deputāti domes komiteju sēdēs un pēc izvērtēšanas sniegs pretendentam atzinumu.
Pēc pieteikuma apstiprināšanas pašvaldība slēgs līgumu ar pretendentu
par piešķirto līdzfinansējumu.
Dokumentus līdzfinansējuma pieprasīšanai – pieteikumu un projekta tāmi – varēs iesniegt Preiļu novada domē darba laikā personīgi
vai nosūtot pa pastu uz pašvaldības adresi: Preiļu novada dome, Raiņa
bulvāris 19, Preiļi, LV 5301. Pieteikumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma
piešķiršanu projektiem, ja pretendents plāno piesaistīt līdzfinansējumu
no Eiropas Savienības vai citiem fondiem, izskatīs mēneša laikā no
visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Preiļu novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ineta Liepniece informēja, ka nolikums ir apstiprināts, lai radītu vienotus kritērijus pretendentu darbības
atbalstam, veicinot to aktivitāti uz sabiedrības interešu apmierināšanu
vērstu projektu realizēšanai un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanai
Preiļu novadā. Pašvaldības 2016. gada budžetā projektu līdzfinansēšanai līdzekļi paredzēti 20 000 eiro apjomā.
Nolikums «Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem», pieteikuma veidlapa, projekta tāmes veidlapa
un atskaites veidlapa pieejami Preiļu novada domes mājas lapā
www.preili.lv sadaļā «Pašvaldība – Domes noteikumi».
Maija Paegle

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas
uzsākšanu projektam «Rietumu ielas būvniecībai no Rīgas
ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos»

Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 16. maijam Preiļu novada domē (kabinetā
Nr. 50.). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Preiļu novada
domes zālē, Raiņa bulvārī 19, 2016. gada 9. maijā plkst. 17.00.
Atsauksmes iespējams iesniegt Preiļu novada domē līdz 2016.
gada 16. maijam.
Būvniecības ierosinātājs: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris
19, Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr. 90000065720, LV – 5301.
Kontaktpersona: Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālrunis:
65307327.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA «Mārupīte - RR», Elijas iela 2/4,
Rīga, reģ. Nr. 40103094875, LV – 1050.
Kontaktpersona: Būvprojekta vadītājs Didzis Dāle, tālrunis:
26191009.

Noslēgts nodomu protokols par sadarbību starp
Ņižinas pilsētu (Ukraina) un Preiļu novada pašvaldību

12. aprīlī Preiļu novadu darba
vizītē apmeklēja Čerņigovas apgabala (Ukraina) delegācija, ko
vadīja Čerņigovas apgabala valsts
administrācijas priekšsēdētājs
Valērijs Kuličs (Кулич Валерий).
Trīspadsmit personu delegācijas
sastāvā Preiļu novadā bija ieradušies Čerņigovas apgabala dažādu līmeņu pašvaldību vadītāji un divi medicīnas darbinieki.
Kopā ar ciemiņiem no Ukrainas
vizītē piedalījās Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti Aldis
Adamovičs un Ainārs Mežulis,
Ukrainas vēstniecības Latvijā pārstāvis un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvji.
Preiļu novada domē viesi tikās
ar Preiļu novada domes vadību,
deputātiem un speciālistiem. Ciemiņus interesēja daudzi jautājumi,
ar kuriem teritoriālās reformas gaitā tuvākajā nākotnē būs jāsaskaras
arī ukraiņu pārstāvjiem. Tikšanās
noslēgumā Maruta Plivda un Čerņigovas apgabala Ņižinas pilsētas
padomes sekretārs Valerijs Salogubs
(Салогуб Валерий) parakstīja Nodomu protokolu par sadarbību
starp Preiļu novada pašvaldību un
Ņižinas pilsētu.
Dienas pirmajā pusē Ukrainas
pārstāvji iepazinās ar vienu no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem valstī un lielāko siera eksportētāju Latvijā – akciju sabiedrību
«Preiļu siers», SIA «Preiļu saimnieks» atkritumu šķirošanas sistēmu
un siltumapgādi Preiļu pilsētā, apmeklēja Liepu ielas katlumāju.
Interesants un aizraujošs mūsu
ciemiņiem izvērtās arī pašvaldības
iestāžu apmeklējums dienas otrajā
pusē. Ukrainas pašvaldību vadītāji

tika iepazīstināti ar Pelēču pagasta
pārvaldes darbu, bet abi medicīnas
iestāžu pārstāvji pabija SIA «Preiļu
slimnīca». Pēc pagasta pārvaldes
apmeklējuma ciemiņiem radās atziņa, ka pašvaldība līdzekļus iegulda ne tikai pilsētā, bet izmanto
visas iespējas, lai rūpētos arī par
lauku cilvēkiem. Ukrainas ārstus
interesēja gan Latvijas medicīnas
sistēma kopumā – kā darbojas ģimenes ārsti, stacionārs, ambulatorā palīdzība, gan arī specifiskāki
jautājumi, piemēram, par ārstu sertifikāciju, mediķu asociācijas darbu, onkoloģisko slimību diagnostiku un skrīningu.
Ieskatu pašvaldības izglītības
iestāžu darbā Ukrainas delegācija
guva, apmeklējot Preiļu 1. pamatskolu un Preiļu Valsts ģimnāziju.
Preiļu 1. pamatskolā delegācijas
pārstāvjus fascinēja deju kopas
«Gaida» (vadītāja Gaida Ivanova)

augstais līmenis, un Ukrainas pārstāvji piedāvāja Preiļu 1. pamatskolas vadībai sadarbības iespējas
ar skolu Ņižinā, kurā notiek arī
nodarbības horeogrāfijā. Preiļu
Valsts ģimnāzijā ar jautru latgaliešu
tautas dziesmu ciemiņus sagaidīja
folkloras kopa «Rūtoj» (vadītāja
Ilze Rožinska), un, apskatot abas
izglītības iestādes, mūsu ciemiņiem
nācās atzīt, ka Preiļu novadā ir
pienācīgi sakārtota izglītības sistēma un skolu vide, jo tik kvalitatīvi
iekārtotas telpas un modernais tehniskais aprīkojums izglītības iestādēs Ukrainā neesot pieejams.
Vizītes noslēgumā Ukrainas
kolēģi izmantoja izdevību uz nelielu
brīdi apskatīt Leļļu galeriju un
klātienē pārliecināties par mākslinieces Jeļenas Mihailovas veikumu.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

30. marta domes sēdē deputāti
nolēma iesniegt projekta pieteikumu «Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Preiļu novada ūdenstilpēs» valsts
atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem.
Projekta ietvaros, lai pilnvērtīgi
un kvalitatīvi veiktu zivju resursu
aizsardzības pasākumus Preiļu novada ūdenstilpēs, paredzēts iegādāties nakts redzamības optisko ierīci, kā arī kvadraciklu, kas nodroši-

nās ērtu piekļuvi pie ezeriem gan
mitros pavasaros un rudeņos, gan arī
ziemas sezonā braukšanai pa ledu.
Projekta pieteikumu paredzēts
iesniegt Zivju fonda pasākumā
«Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība (izņemot
attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)».
Projekta īstenošanas izmaksas
nepārsniedz projektā maksimālo
pieļaujamo summu 15 000 eiro.

Atgādinām, ka iepriekšējā gadā pašvaldība realizēja projektus,
kuru ietvaros jau tika iegādāta piepūšamā gumijas laiva, laivas motors
un laivas pārvadāšanas piekabe,
kā arī speciālais aprīkojums – 1 termokamera, ar kuras palīdzību iespējams tumsā saskatīt pārkāpējus
līdz 315 m rādiusā, kā arī 2 jaudīgi
LED lukturi, kas ļauj viegli orientēties tumsā.
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

14. aprīlī Preiļu novada dome
parakstīja sadarbības memorandu ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU). Noslēgtā vienošanās paredz studiju procesam nepieciešamās praktiskās darbības izvēršanu pilsētas ārstniecības iestādēs
un kopīgus projektus veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Papildus tas palīdzēs piesaistīt jaunos
medicīnas speciālistus darbam
Preiļu ārstniecības iestādēs.

No RSU puses memorandu parakstīja RSU rektors Jānis Gardovskis. Savukārt, lai parakstītu memorandu no Preiļu novada domes
puses, universitātē ieradās Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, kā arī SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja Iveta
Stare. Tāpat RSU bija ieradušies
arī vidusskolēni no Preiļiem, kas
iepazinās ar RSU Medicīnas izglī-

tības tehnoloģiju centra modernajām simulāciju tehnoloģijām.
Parakstot memorandu, puses
vienojas ilgtermiņā paplašināt un
nostiprināt sadarbību ar universitātes un novada domes darbību saistītos virzienos, bet it sevišķi izglītībā, zinātnē, kultūrā, sportā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kā
arī sabiedrības labklājības un veselības veicināšanā.

Preiļu novada dome turpina zivju resursu
aizsardzības pasākumus novadā

Rīgas Stradiņa universitāte parakstīja
sadarbības memorandu ar Preiļu novada domi
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30. aprīlī gaida «Preiļupes līkloči»!

Aprīļa sākumā Preiļus iedimdināja
skrējēju soļu dipoņa – nu jau tā ir pagātne – jādomā un jāgatavojas nākošajai nopietnajai aktivitātei. Daudzi
preilieši jau ir iemēģinājuši savus spēkus MTB riteņbraukšanas sacensībās vai nu Sporta vai Tautas klases
grupās. Tie, kuri jau ir startējuši Sporta klasē, par mērķi var spraust uzdevumu uzlabot savu sniegumu, bet Tautas klases braucējiem par
mērķi lai kalpo izaicinājums izmēģināt spēkus Sporta klasē.
Pavasaris ir atnācis agri un ir pietiekoši laika, lai varētu gatavoties
riteņbraukšanas svētkiem. Iepriekšējos gadus daudzi preilēnieši atzinās, ka labprāt brauktu Sporta klasē, bet biedē 37 km, tāpēc, lai iedrošinātu šaubīgos, mēs atveram vēl vienu grupu Sporta klasē – Nedrošo
grupa (1967.g.dz. – 1996.g.dz.), kuri brauc 22 km distanci, bet nepiedalās titulu izcīņās atbilstoši savām vecuma grupām garajā distancē.
Gribētos, lai dalībnieki kārtīgi iepazīstas ar nolikumu, jo tad nebūs
daudzo nevajadzīgo jautājumu sacensību pēdējos mirkļos. Ja piesakās
starta dienā, reģistrēties jāierodas savlaicīgi. Tātad, 30. aprīļa pavasara
darbus atliekam uz citu dienu un tiekamies Preiļu pilsētas estrādē!
Preiļu novada atklātās sacensības «Preiļupes līkloči» MTB riteņbraukšanā tiek īstenotas projekta «Pavasara Veselības festivāls Preiļos» ietvaros, ko atbalsta Coca-Cola un Latvijas Olimpiskā komiteja.
Leonīds Valdonis,
Preiļu novada sporta pasākumu organizators

Apstiprināta Preiļu novada Jaunatnes politikas
attīstības programma 2016. – 2021. gadam

Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2016.–
2021. gadam ir izstrādāta saskaņā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības programmas 2013.–2033. g. virzieniem, Jaunatnes likumu,
Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018. g. un Jaunatnes
politikas pamatnostādņu 2015.–2020. g. rīcības virzieniem. Izmantoti apkopotie dati no Preiļu novada 2013. un 2014. gada jauniešu
aptaujām. Izstrādātājs: Jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne
un Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI».
Vīzija – Preiļu novads ir jauniešiem labvēlīga un pievilcīga vide,
kas sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem,
sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz demokrātiskām vērtībām
vērstiem sabiedrības locekļiem.
Noteiktas Jaunatnes politikas prioritātes (5 jomas) Preiļu novadā:
jauniešu informētība, jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs, jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks, jauniešu sociālā drošība un
veselība, jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība.
Iepazīties ar pilnu Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības programmas tekstu varēs Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv sadaļā
«Jaunatne».

Par pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties
platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Pieteikties platību maksājumiem,
iesniedzot Vienoto iesniegumu, var no šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD
sniegs klātienes konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators
ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus, apmeklējot LAD
klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centrs.
LAD atgādina – lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu,
lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu.
Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē «Kā kļūt par EPS lietotāju», gan arī jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan
personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko
parakstu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt
konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē,
rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000.

Ierobežos invazīvo augu sugu izplatību Preiļu novadā

30. martā Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma izveidot
un apstiprināt Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas darba
grupu, kā arī apstiprināja tās nolikumu.
Darba grupas sastāvā apstiprināta Iveta Stašulāne, Pelēču pagasta
pārvaldes vadītāja, komisijas priekšsēdētāja, Gunta Uzuleviča, Aizkalnes
pagasta pārvaldes vadītāja, komisijas sekretāre, Vita Patmalniece, Preiļu novada domes nekustamo īpašumu daļas vadītāja, Raimonds Rubins, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs, Elza Elste, Preiļu novada
lauku attīstības speciāliste, Zenta Dūda, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektore un Ilmārs Ivdris, kontrolieris.
Darba grupas mērķis ir veicināt invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, izstrādāt atsevišķu invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas plānu, kā arī organizēt un koordinēt invazīvās
augu sugas – Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) – ierobežošanas pasākumus.
Nolikums apstiprināts, pamatojoties uz likuma par «Par pašvaldībām» 61. pantu un Augu aizsardzības likuma 18. panta sestās daļas
2. punktu.
Ilona Vilcāne

Šī gada 19. martā zelta kāzas
svinēja Ārdavas iedzīvotāji Lidija
un Aleksandrs Vaseho.
Svinīgajā pasākumā Preiļu
dzimtsarakstu nodaļā zelta kāzu
jubilārus sumināja Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Lauris Pastars, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, kā arī
Preiļu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Loginova un dzimtsarakstu inspektore Ināra Casno.
Aleksandrs Vaseho un Lidija Tomaševiča laulību slēdza 1966. gada
19. martā Daugavpilī. Lidija darba
gaitas pavadīja grāmatveža amatā,
savukārt Aleksandrs bija lokomotīves mašīnists. Pēc aiziešanas pensijā, ģimene no Daugavpils pārcēlās
uz Ārdavu, lai veltītu laiku sev tīkamām nodarbēm – dārzkopībai,
makšķerēšanai. Un šobrīd, neskatoties ne uz ko, zelta kāzu jubilāri
ir dzīvespriecīgi, interesējas par
notikumiem valstī un pasaulē.
Ilona Vilcāne

Zelta kāzas nosvinējuši
Lidija un Aleksandrs Vaseho

g

Preiļu novada dome atbalsta Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja plānoto tekstiliju ornāta un veļuma restaurāciju

Šī gada 30. martā kārtējā
domes sēdē deputāti skatīja
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktores T. Bekešas
9. marta iesniegumu un, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas
2. punktu un likumu «Par pašvaldības budžetiem», nolēma
piešķirt līdzfinansējumu Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam «Tekstīliju ornāta
un veļuma restaurācija» 15%
jeb 600,00 eiro apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas ir
4000,00 eiro.
Preiļu Vēstures un lietišķās

mākslas muzeja krājumā kopš
2006. gada glabājas unikālas 17.
gs. beigu un 18. gs. sākuma Preiļu
Romas katoļu baznīcas liturģiskās
tekstilijas: veļums un ornāts, ko
muzejam uzdāvināja Preiļu katoļu
draudzes dekāns Jānis Stepiņš. Kā
ornāts, tā arī veļums izgatavots no
Jadvigas Elizabetes Borhas kāzu
kleitas. 18. gs. sākuma unikālais
kāzu tērps darināts no linos ieausta
zelta un sudraba diegiem.
Borhu dzimta ir devusi lielu
ieguldījumu Latvijas, Latgales un
Preiļu pilsētas veidošanā un kristietības attīstībā. Kā norāda Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas

muzeja galvenā krājuma glabātāja
Anda Mihailova, muzeja mērķis ir
šīs unikālās tekstilijas restaurēt,
lai tās saglabātu nākamajām paaudzēm. Tas dotu iespēju saglabāt
kultūrvēstures lietisko avotu, kas
papildinātu liecības par Borhu
dzimtu un popularizētu kultūras
mantojumu ne tikai novadā, bet
arī Latgales reģionā, Latvijā un
Eiropā.
Restaurētās unikālās tekstilijas
no Borhu mantojuma plānots eksponēt jaunajā vēstures pamatekspozīcijā, gatavojoties Latvijas
100-gadei.
Ilona Vilcāne

Preiļu novada dome sadarbībā
ar SIA «Preiļu slimnīcu» un jauniešu centru «Četri» 7. aprīlī atzīmēja Pasaules veselības dienu,
ko rīkoja projekta «Pavasara veselības festivāls Preiļos» ietvaros
ar Coca – Cola un Latvijas olimpiskās komitejas atbalstu.
Jauniešu centrs «Četri» organizēja flešmobu jeb zibakciju, kurā
piedalījās 16 bērni un jaunieši.
Flešmoba dalībnieki ar prieku iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs,
kustību spēlēs un vingrojumos.
Pasākumu vadīja jauniete Evita
Zeiliņa, kura organizēja dalībniekiem dažādas jautras un atraktīvas
kustību spēles – «Mēness», «Sarkana un zila bumbiņa», «Mammu,
vai drīkstu?», «Kas man uz muguras?» un azartisko spēli «Dzīvnieku
spēle – kurš tu esi?». Mazākie
flešmoba dalībnieki ar lielu prieku
ar krāsainiem krītiņiem zīmēja uz
asfalta dažādus sporta veidus un
multfilmu varoņus, savukārt jaunākie dalībnieki ar aizrautību lēkāja «Klasītes». Flešmoba paredzētās 30 minūtes ievilkās līdz 2
stundām. Bērni un jaunieši aktīvi,
pozitīvi, sportiski un jautras mūzikas pavadībā aizvadīja divas veselīgas stundas.
Vietējie Preiļu novada iedzīvotāji plaši izmantoja iespēju bez
maksas noteikt cukura līmeni asinīs
un izmērīt asinsspiedienu. Lai veiktu šīs procedūras, dažiem nācās gaidīt rindā pat 5 minūtes.
SIA «Preiļu slimnīcas» galvenā
ārste Viktorija Šmukste pasākuma
dalībniekiem sniedza informāciju
par veselības aprūpes pakalpoju-

miem, uzsverot, ka cilvēkiem būtiski ir saprast, par ko veselības aprūpē ir jāmaksā un kas ir pieejams
bez maksas. Veselības aprūpē primārā persona ir ģimenes ārsts, ar
ģimenes ārstu ir jābūt abpusējai
sadarbībai. Pacientiem galvenā ārste ieteica nopietni sagatavoties vizītei pie sava ģimenes ārsta, uzrakstīt uz lapas jautājumus, kas
tajā brīdī viņus interesē. Viktorija
Šmukste uzsvēra, ka ikdienā mums
vajadzētu vairāk ļauties pozitīvām
emocijām – priekam, interesei un
izbrīnam.
Psiholoģe Natālija Rivža sniedza interesantu lekciju par garīgo
veselību: izdegšanas sindromu un
tā profilaksi. Psiholoģe uzsvēra, ka
ikvienam ir jāmāk sabalansēt darbu,
ģimeni un brīvo laiku. Natālija Rivža nopietni pievērsās jautājumam –
kā neizdegt darbā, un norādīja, ka
būtiskais ir darīt to, kas patīk, un
cilvēkam ir nepieciešams savs brīvais laiks, ko veltīt hobijiem. Pieci
svarīgākie pamatnosacījumi laimīgai dzīvei: darbs, atpūta, draudzība,
mīlestība, personības neatkarība.

Pasākuma noslēgumā sporta
treneris, sporta zinātņu maģistrs Elmārs Priede vadīja sporta nodarbību, demonstrējot praktiskos vingrojumus ikdienā un skaidroja šo
fizisko aktivitāšu nepieciešamību,
lai nodrošinātu labu veselību. Patiess prieks, ka ļoti daudzi vietējie
iedzīvotāji apmeklēja sporta nodarbību.
Kopumā pasākumā piedalījās
46 vietējie iedzīvotāji.
Pateicamies SIA «Preiļu slimnīca» par sniegto iespēju noteikt cukura līmeni asinīs un izmērīt asinsspiedienu, Preiļu datu savākšanas
un apstrādes centram pateicamies
par telpu nodrošināšanu, pateicamies Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu filiālei
par veselīgi garšīgajām uzkodām,
sirsnīgi pateicamies lektoriem, flešmoba vadītājai, sporta trenerim par
sniegto ieguldījumu pasākumā «Pasaules veselības diena».
Inese Matisāne,
projektu koordinatore
inese.matisane@preili.lv

Preiļos atzīmēja Pasaules veselību dienu
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Preiļu novada VÇSTIS

Noslēgts sadarbības līgums
ar Rīgas Tehnisko universitāti

Šī gada 13. aprīlī Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar
Rīgas Tehnisko universitāti (RTU)
par sadarbību pētniecībā, inovatīvas studiju un darba vides
pilnveidošanā, kā arī zināšanu
un tehnoloģiju pārnesē.
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē viesojās un
līgumu ar RTU rektoru akadēmiķi
Leonīdu Ribicki parakstīja Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda, klātesot domes Attīstības
daļas Projektu vadītājai Sanitai
Meļko, kā arī Preiļu Valsts ģimnāzijas (PVĢ) direktora vietniekam
Jurim Ertam. Līguma parakstīšanā
piedalījās arī RTU Biznesa un inovāciju departamenta darbinieki un
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes Tēlotājmākslas
katedras vadītāja docente Anita

Meldere. Vizītes ietvaros Preiļu
novada domes pārstāvji iepazinās
ar RTU kompleksu Ķīpsalā – laboratorijām, aparatūru un ierīcēm.
Līgums paredz RTU dalību
Preiļu novada izglītības iestāžu un
uzņēmumu problēmu izpētē un ieteikumu izstrādāšanā, kā arī pašvaldības informēšanā par komercializācijas piedāvājumiem un iespējamo iesaisti prakses programmā. Savukārt pašvaldība apņemas
sadarboties metodisko materiālu
un rokasgrāmatu sagatavošanā, iesniegt Universitātei tematu priekšlikumus bakalaura, maģistra un
doktora darbu izstrādei. Preiļu novada dome un RTU sadarbosies
arī citos būtiskos jautājumos.
Domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda, stāstot par gaidāmo sadarbību ar RTU, norāda, ka jau no 15.

Skola ir kvalitatīvas dzīvošanas pieredze!

Vēlamies kļūt par pārmaiņu vidi
bērnu izglītībā, kas palīdz bērniem
augt lieliem, bet vecākiem, skolai un
skolotājiem nepārtraukti pilnveidoties.
Pateicoties drosmīgiem skolotājiem
un vecākiem, ar uzņēmīgu ģimeņu un vietējo
uzņēmēju finansiālu atbalstu 2015. gadā izveidojām
Preiļu Brīvo skolu, kur idejas un iespējas rodas sadarbības modelī ‘bērni – vecāki – skolotāji’.
BĒRNI...

Mēs, vecāki, saviem bērniem gribam skolu, kur
viss notiek pa īstam – kā dzīvē. Kur katra diena kā
piedzīvojums, atklājums, izaicinājums. Skola ir
vieta, kur mācās būt, mācās zināt, mācās darīt,
mācās dzīvot kopā. Svarīgi, lai skolā būšana nav sacensība vienam pret otru, bet cīņa pašam ar sevi,
pilnveidošanās un savu dotumu attīstība.
Vēlamies, lai bērni dodas ārā, svaigā gaisā, lai
mācās sadzīvot ar dabu, mācās saudzēt apkārtējo vidi un saprast, ko dabai varam dot, kā palīdzēt un ko
no tās varam saņemt.
VECĀKI...

Mēs, vecāki, dalāmies pieredzē un iesaistāmies
skolas ikdienas dzīvē. Mums ir svarīgi piedzīvojumi,
tāpēc kopā ar bērniem mācāmies, darām, radām, rotaļājamies un smejamies gan skolā, gan ārpus tās.
Mums sagādā prieku uzturēt un veidot jaunas tradīcijas, kopā atzīmējam valsts, skolas un bērnu svētkus. Mēs augstu novērtējam katras personas iniciatīvu, jo tikai kopā mēs varam sasniegt labāko rezultātu.

SKOLOTĀJI...

Mēs, skolotāji, paplašinām savu redzesloku un
zināšanas ne tikai semināros, bet arī viesojoties citās
skolās Latvijā un pasaulē, kā arī iegūstot pieredzi organizācijās un uzņēmumos. Skolotājs ir izglītības
centrā – vieds skolotājs, kurš grib mācīties un zināt
lietas, kas vajadzīgas šodienas dzīvošanai. Mums ir
svarīga pozitīva vide, kura iedvesmo, ļauj būt
brīvam uzskatos un idejās, kā arī ļauj veidot brīva
cilvēka iekšējo izjūtu. Mēs mācāmies radīt prieku
sev un citiem ar labiem vārdiem, uzslavām, iniciatīvu
un atbalstu.
SKOLA...

Tieši cilvēkiem ir izšķiroša loma jebkuras organizācijas attīstībā un konkurētspējā. Mūsu skolas
mērķu sasniegšanā būtisks ir ieguldījums darbiniekos,
viņu izaugsmē un attīstībā. Esam iesaistījušies Iespējamās misijas Direktoru kluba darbībā. Tā ir
vieta sadarbībai un labās prakses pārņemšanai gan
no skolu, gan uzņēmumu vides.
Piedaloties Direktoru kluba darbībā, stratēģiski soli
pa solim plānojam un īstenojam savas skolas attīstību un dalāmies pieredzē ar citiem skolu vadītājiem.
Pateicoties saliedētam Preiļu Brīvās skolas komandas darbam, pirmā darbības gada laikā ir akreditēta
skola un pamatizglītības programma (kods 21011111).
Esam priecīgi par padarītajiem darbiem un gandarīti par iesāktajiem.
Preiļu Brīvā skola – vieta topošām personībām.
Ilona Indriksone,
pamatskolas «Preiļu Brīvā skola» direktore

Pensionāru veselības aprūpes istaba
Preiļos darbojas jau 10 gadus

15. aprīlī Pensionāru veselības
aprūpes istabas kolektīvs atskatījās uz desmit brīvprātīgā darbā
pavadītiem gadiem, sniedzot pakalpojumus novada pensionāriem.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pateicās brīv-

līdz 21. augustam 10 – 15 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studenti tiks aicināti piedalīties radošā nometnē Preiļos.
Tās laikā studentiem tiks dots uzdevums izstrādāt priekšlikumus
skiču vai maketu formā pilsētvides
uzlabšanai iepriekš izvēlētām Preiļu
teritorijām. Tāpat studentus aicinās
paust savu redzējumu par to, kādus
piedāvājumus un pakalpojumus
tūristiem un Preiļu iedzīvotājiem
nākotnē varētu sniegt atjaunotās
Preiļu pils un parka komplekss.
Kā norāda domes priekšsēdētāja,
šāda sadarbība ir ieguvums abām
pusēm, jo par šīm tēmām studenti
varēs izstrādāt savus bakalaura un
maģistra darbus. RTU pārstāvjus
iecerēts uzaicināt arī uz ikmēneša
tradicionālo tikšanos ar novada
uzņēmējiem, lai izvērstāk pārrunātu
sadarbības iespējas.
Tā kā Preiļos aktīvi darbojas
Robotikas klubs, veiksmīgas tālākās
sadarbības iespējas tiek saskatītas
arī šajā jomā, īpaši ņemot vērā PVĢ
absolventu – RTU studentu – ieguldījumu kluba attīstībā. PVĢ direktora vietnieks un Robotikas kluba
darba organizators J. Erts līguma parakstīšanas pasākumā atzina, ka šobrīd RTU ir vadošā no augstskolām,
kuru izvēlas Ģimnāzijas absolventi,
un šībrīža veiksmīgā sadarbība nākotnē varētu tikt paplašināta gan
robotikas, gan citos virzienos.
Ilona Vilcāne
Foto: Eduards Lapsa, RTU

prātīgajām medmāsām un Preiļu
novada Pensionāru biedrības valdes
priekšsēdētājai Irēnai Timošenko
par ieguldījumu novada senioru
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pašvaldības Pateicības par ieguldījumu
Pensionāru veselības aprūpes istabas

izveidē saņēma medmāsa Leonora
Stare un Irēna Timošenko, savukārt
medmāsas Veronika Sondore, Valentīna Dzene, Erna Kozure, Vija
Vitova, Broņislava Draboviča un
Valija Strode saņēma Pateicības
par godprātīgu un aktīvu brīvprātīgo darbu, veicot medmāsas pienākumus.
Veselības aprūpes istabas darbinieku kolektīvu sveica Irēna Timošenko, Sociālā dienesta sociālais
darbinieks Lauris Pastars, pasākumu kuplināja jaunie dziedātāji –
Preiļu novada un Latgales reģiona
konkursa «Cālis 2016» uzvarētāja
Alise Makejeva, «Cālis 2013» uzvarētājs Aigars Teilāns, Preiļu
Bērnu un jauniešu centra popgrupas «Lāsītes» dalībnieces Krista
Šķēpa un Rūta Daniela Pastare.
Audzēkņu skolotāja – Daina Erte.
Vēlam stipru veselību, enerģiju
un dzīvesprieku, arī turpmāk darbojoties līdzcilvēku labā !
Maija Paegle
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Otrā izstāde «Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas
ainavu glezniecībā» sākusi savu ceļu

19. martā Rīgas Svētā Pētera baznīcā tika atklāta otrā izstāde
«Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā». Šogad balvai
tika iesniegti vairāk nekā 130 mākslas darbi, kurus gleznojuši 73
autori. 18. martā žūrijas komisija atlasīja 62 autoru 82 darbus, kas
apskatāmi izstādē.
Izstādes atklāšanas pasākumā uzrunas teica Sv. Pētera baznīcas direktora vietniece Una Jansone, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda, mākslas zinātniece Ingrīda Burāne.
Preiļu novada pašvaldības simpātiju balvu Maruta Plivda pasniedza
māksliniekam Uldim Zuteram par darbu «Langervaldē pavasaris». Rīgas
domes simpātiju balva tika piešķirta kinorežisoram, mākslinieka Jānim
Streičam. Skatītāju simpātiju balvu – 2015 saņēma māksliniece Kristīne
Kvitka. Žūrijas speciālbalva tika pasniegta Ansim Butnoram.
Kā šī gada galvenās balvas nominantus žūrijas priekšsēdētājs, mākslinieks Roberts Muzis nosauca trīs māksliniekus – Silvu Linerti, Vēsmu
Ušpeli un Alisi Mediņu, tomēr galvenās balvas saņēmējs tiks nosaukts
Preiļos, 17. septembrī, kad notiks balvas pasniegšanas noslēguma
pasākums. Maruta Plivda un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša žūrijas komisijas pārstāvjiem, pasākuma
organizatoriem un Jāzeps Pīgožņa ģimenes pārstāvjiem pasniedza
latgaliskos pūpolu pušķīšus un Aglonas «Maizes muzeja» vadītājas
Vijas Kudiņas cepto maizi. Pasākumu kuplināja Vārkavas novada
folkloras kopa «Sudobri», vadītāja Aija Smirnova.
Aicinām interesentus apskatīt izstādi Svētā Pētera baznīcā, un tiksimies Preiļos 17. septembrī – Preiļu novada domes finansētās galvenās
balvas pasniegšanas pasākumā!
Maija Paegle

23. un 24. maijā VID «e-busiņā» Saunas, Aizkalnes
un Pelēču pagasta pārvaldēs palīdzēs apgūt VID
e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju

Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt VID elektronisko
pakalpojumu izmantošanu, sākot no šī gada marta tūri pa Latvijas pašvaldībām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta «e-busiņš». Aicinām Saunas pagasta pārvaldes nodokļu maksātājus apmeklēt VID «e-busiņu» šī
gada 23. maijā no plkst. 14.00 līdz 15.00 pie pagasta pārvaldes ēkas,
Aizkalnes pagasta pārvaldes nodokļu maksātājus šī gada 24. maijā no
plkst. 12.00 līdz 13.00 pie pagasta pārvaldes ēkas un Pelēču pagasta
pārvaldes nodokļu maksātājus 24. maijā no plkst. 13.30 līdz 14.30 pie
pagasta pārvaldes ēkas, kur VID speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski.
VID «E-busiņā» speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan
tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos
u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā «E-busiņā» netiks pieņemti!
Lai «E-busiņā» varētu elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma
dokumentus (maksājumi par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas skenētā veidā būs jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai. To būs iespējams izdarīt arī «E-busiņā», jo tas ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu, eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri.
Cita VID rīcībā esošā informācija – nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem,
kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par
izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks atspoguļota
automātiski. Ja persona nav internetbankas lietotājs, «E-busiņā» būs arī
iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS
un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.
Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem
ienākumiem laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir
guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas
nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas),
un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā
nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi,
kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Vēršam uzmanību, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko
darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji,
Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt tos
nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos
vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 2016. gada laikā pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015., 2014. un 2013. gadu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā «Uzdot jautājumu VID».
Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Preiļu novada VÇSTIS
Līdzi gadskārtā jaunā,
Un tavs mūžs lai turpina ziedēt,
Līdzīgi ābelei – svētīgs un balts.

Laiks ap tevi turpina sēju,
Kurā graudu sudrabs tiek kalts.
Mīlestību par ceļavēju
Paņem no mums

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS aprīlī dzimušoS penSionāruS:

Pēteri Znotiņu, Hodu Stepanovu, Zigrīdu Bortuli, Antonidu Božanovu, Kondratiju Kitajevu,
Jāzepu Vrubļevski, Pāvelu Skibo, Nikolaju Haritonovu, Broņislavu Kotānu, Ninu Dergachevu,
Jāni Pauniņu, Vasīliju Spiridonovu, Andu Salinieci, Hioniju Tarasovu, Jāni
Dimperu, Janīnu Gurgāni, Valentīnu Pudži Preiļos, Ņinu Petrovu,
Albertu Šņepstu, Jāni Zīmeli Preiļu pagastā, Annu Smani, Annu Stepanovu, Jāni Kovalevski Pelēču pagastā, Mariju Ivanovu, Antoninu
Pastari un Bronislavu Slicu Saunas pagastā.
SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Iestājeksāmeni Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina jaunos audzēkņus uz
iestājeksāmeniem Mūzikas nodaļā programmās – Klavierspēle,
Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle (Flautas, Klarnetes,
Saksofona, Trompetes, Eifonija, Trombona, Tubas, Mežraga spēle),
Vijoļspēle, Kora klase un Mākslas nodaļā programmā Vizuāli
plastiskā māksla.
Iestājeksāmeni notiks: 9. maijā plkst. 18.00, 23. maijā
plkst. 18.00, 3. jūnijā plkst. 17.00.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam griezties: Preiļu Mūzikas
un mākslas skolā, tālr. 65322542, Mūzikas nodaļā pie direktora
vietnieces Laimas Sondores, tālr. 65320335, Mākslas nodaļā pie
direktora vietnieces Mariannas Abrickas, tālr. 65320336.
Gaidām visus talantīgos, mācīties gribošos audzēkņus un
vecākus katru darba dienu, lai iepazītos ar skolas darbu procesu,
dažādu instrumentu skanējumu un skolotājiem.

PATEICĪBA

Preiļu novada Pensionāru
biedrības (PB) valde ar novada
domes atbalstu reizi gadā organizē
pieredzes apmaiņas braucienu, lai
iepazītos ar PB darbu citos novados.

Valmieras drāmas teātra
izrāde BĒRNS VĀRDĀ
RAINIS Jasmuižā

Raiņa muzejs «Jasmuiža»
(Memoriālo muzeju apvienība)
29. aprīlī plkst. 13.00 bērnus
un viņu vecākus, vecvecākus,
skolotājus un visus visus aicina
uz Valmieras drāmas teātra izrādi «Bērns vārdā Rainis» Aizkalnes tautas namā.
Izrādes režisors Reinis Suhanovs, idejas autori un lomās –
Inese Ramute un Mārtiņš Meiers,
komponists Jēkabs Nīmanis.
Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Ieeja – bez maksas.

Šogad, 8. aprīlī, braucām uz Jēkabpili, lai tiktos
un dalītos pieredzē ar Jēkabpils PB valdi.
Sirsnīgi pateicamies mūsu novada domes vadībai par atsaucību un atbalstu. Pateicamies
šoferim Robertam Určam par godprātīgu savu
pienākumu veikšanu.
Preiļu novada PB valde

9. maijā Preiļu 2. vidusskolā viesosies izcilais kinorežisors Jānis Streičs

9. maijā plkst. 12.00 Preiļu 2. vidusskolā notiks
tradicionālais deklarācijas «Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu» gadadienas pasākums, kurā
piedalīsies izcilais latviešu kinorežisors, scenārists,
aktieris, gleznotājs, LZA goda loceklis Jānis Streičs.

Uz pasākumu aicinātas Preiļu novada skolas, kā
arī visi interesenti.
Sarunas galvenā tēma būs Latvijas neatkarības
atgūšana. Noslēgumā paredzēta kopīgas gleznas veidošana uz iesākta audekla.

Galda teniss
9. aprīlī Preiļos noslēdzās šī gada Latgales atklātais čempionāts galda tenisā. Šajā reizē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 70, un bija
pārstāvēta ne tikai Latgale, bet bija ieradušies spēlētāji arī no tālākiem novadiem un pilsētām – Rīgas,
Aizkraukles, Cēsīm, Jēkabpils. Jau 2. gadu uz Latgales atklāto čempionātu bija atbraukuši dalībnieki
no Lietuvas – 11 galda tenisisti no Utenas, Rokišķiem
un Dusetas. No Preiļiem spēcīgā konkurencē kopvērtējumā vīriešiem 7. vietā ierindojās Ainārs Mūrnieks,
starp sievietēm kopvērtējumā 3. vietu ieguva Valērija
Mihailova, bet veterānu 3. grupā (60 gadi un vecāki)
1. vietu izcīnīja preilietis Voldemārs Limans.
Džudo
9. aprīlī Rēzeknē notika jau septītās starptautiskās
bērnu džudo sacensības «DINAMO džudo talantu kauss»,
kurā piedalījās arī Preiļu džudo kluba «Jaunība LV»
audzēkņi trenera Alekseja Sapegina vadībā.
Uz sacensībām bija ieradušies sportisti no Latvijas,
Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas, un Preiļus pārstāvēja 12 jaunie džudisti. Starp meitenēm F
grupā (2001. – 2003. dzimšanas gads) 1. vietu izcīnīja Ērika Podskočeva un Sofija Gžibovska. Zēnu konkurencē savā vecuma grupā 2. vietu izcīnīja Arturs
Valters, 3. vietu – Aivis Krūmiņš, Gvido Streili, Iļja
Volkovs, piektie labākie savās vecuma grupās – Ričards Smans, Dāvis Krūmiņš un Dāvids Verze.
Labi rezultāti Preiļu novada soļotājiem
16. aprīlī Aizkraukles stadionā paralēli notika divas sacensības – Latvijas čempionāts soļošanā un Baltijas valstu sacensības soļošanā. Baltijas valstu sacensībās soļošanā Latvijas komandas sastāvā 3000 m soļošanā U-16 grupā 10 dalībnieku konkurencē 6. vietu
izcīnīja Ksenija Zabalujeva (Preiļu novada BJSS).
Labi rezultāti Latvijas čempionātā ir Preiļu novada
BJSS audzēkņiem: 1000 m soļošanā U-14 grupā
zēniem: 1. vieta – Raivo Liniņš (treneris Normunds Ivzāns), 2. vieta – Iļja Beļajevs (trenere Olga Borisova),
5. vieta – Vladislavs Vīksna (trenere Olga Borisova).
1000 m soļošanā U-14 grupā meitenēm: 2. vieta – Kse-

nija Zakutajeva (trenere Olga Borisova), 4. vieta –
Elīna Usāne (treneris Jānis Upenieks), Sofija Kirillova
un Varvara Kursīte (trenere Olga Borisova). 3000 m
soļošanā U-16 grupā zēniem: 4. vieta – Kristaps Kokins (treneris Jānis Upenieks). 3000 m soļošanā U-16
grupā meitenēm: 1. vieta – Ksenija Zabalujeva, 10. vieta – Žanete Litavnieka (Olgas Borisovas audzēknes).
5000 m soļošanā U-16 grupā meitenēm: 3. vieta – Alīna Litvjakova, 5. vieta – Agnese Tumāne (Jāņa Upenieka audzēknes), 6. vieta – Irina Belova (Olgas Borisovas audzēkne). Latvijas vicečempiona sudraba
medaļa – pērnā gada pasaules veterānu čempionam
preilietim Normundam Ivzānam, savukārt Aigars Salenieks šinī distancē zaudēja trešajai vietai tikai 10,4
sekundes, uzrādot rezultātu 45:45,2.
Noslēdzies «Cīruļputenis-2016»
«Cīruļputeņa» dalībnieku pārstāvēto reģionu ģeogrāfija bija gana plaša – tuvāko novadu pārstāvji, kuri
tradicionāli piedalās skrējienā, bet netrūka arī ciemiņu
no Kārsavas, Rēzeknes, Daugavpils, Gulbenes, Drabešiem, Ogres, Rīgas. Jubilejas 10. skrējiens pa Preiļu pilsētas ielām varēja sākties pēc neizsīkstošā mūsu atbalstītāja a/s «Preiļu siers» valdes priekšsēdētāja Jāzepa Šņepsta uzrunas un starta šāviena. Uz starta Meistaru klasē izgāja un atbilstoši savam vecumam un dzimu mam distanci beidza drusku pāri par 300 dalībnieku. Tautas klases distance pulcināja ap 200 izkustēt
gribošu censoņu. Meistaru klases jaunākais dalībnieks
bija 2010. gadā dzimušais Arnis Pokšāns, bet vecākais – 1933. gadā dzimušais Romāns Saušs no Vaboles.
Atraktīvāko un saliedētāko kolektīvu tituli tika a/s
«Preiļu slimnīca» un Preiļu 2. vidusskolas kolektīviem.
Uzlecošie novada jaunie «stariņi» – Rainers Trubačs
un Līga Klibā. Pateicamies desmit gadus ar mums
kopā esošajiem galvenajiem atbalstītājiem – AS «Preiļu siers» un SEB bankai. Paldies SIA «Arka», SIA
«Dija –P» un SIA «Zolva». Šogad skrējiens pa Preiļu
pilsētas ielām «Cīruļputenis-2016» tika īstenots projekta «Pavasara Veselības festivāls Preiļos» ietvaros,
ko atbalsta Coca-Cola un Latvijas Olimpiskā komiteja.
Informāciju sagatavoja Ilona Vilcāne, Viktorija
Neištadte un Leonīds Valdonis
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Sabiedriskais centrs «Līči» aicina piedalīties

Sākot ar 1. maiju biedrība «Sabiedriskais centrs «Līči»» uzsāk
akciju «Mīkstās rotaļlietas ceļojums».
Ja Tev ir mājās rotaļlieta, kuru nav žēl nodot citiem bērniem, vai kura
vienkārši ir aizmirsta kādā plauktā, atnes to uz Līčiem, mēs to sapucēsim
un nodosim Preiļu novada maznodrošināto ģimeņu un Bērnu nama
«Kalkūni» bērniem.
Sīkāka informācija pa tālruņiem 29609440 vai 29347220.

* * *

7. maijā plkst. 20.00 Līčos gaidām visus uz Preiļu pagasta
zemnieku un uzņēmēju balli.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā
atklās Borhu dzimtai veltītu izstādi

18. maijā plkst. 15.00 Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja ekspozīciju zālē (Raiņa bulvāris 28, 1. stāvs) tiks
atklāta izstāde «Borhu dzimtas atspulgi».
Tajā Borhu dzimtas četras paaudzes atklāsies Latvijā pirmo
reizi eksponētās šīs dzimtas pārstāvju portretu reprodukcijās un
fotogrāfijās. Izstādē varēs aplūkot arī unikālo Maltas Ordeņa komandora tērpa fragmentu, kurš piederējis grāfam Jozefam Henriham Borham.

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks prezentēta arī jaunā Preiļu parka tūrisma audiogida mobilā aplikācija, kas ir sagatavota angļu valodā
un būs pieejama visiem Preiļu pilsētas viesiem, kas vēlēsies izbaudīt pastaigu pilsētas parkā un uzzināt vairāk par tā vēsturi un noslēpumiem.

Kultūras centra pasākumi maijā

v 1. maijā plkst. 12.00 Aizkalnes TN Preiļu novada senioru tikšanās «Gadi kā likteņdzirnas maļ katru dzīves dienu un stundu». Ieeja
– brīva. Līdzi ņemsim jautru, pavasarīgu noskaņojumu un groziņu
v 1. maijā plkst. 18.00 BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI, veltīti
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai: klausīsimies
NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU ORĶESTRA KONCERTU /diriģenti Dainis Vuškāns, Andris Griezāns/ un VALSTS ROBEŽSARDZES
KOLEDŽAS KORI /diriģente Kristīne Zeltiņa/. Ieeja – brīva
v 2. - 15. maijā Saunas TN mazajā zālē Anitas Rubenes-Kļavinskas rokdarbu izstāde
v 3. maijā plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas sarīkojums «Par skolas godu!»
v 6. maijā Ārdavas saieta namā radošā darbnīca «Ziepes filča
mētelītī»
v 6. maijā plkst. 19.00 HANS ANTEHED TRIO – NORMUNDS
RUTULIS, goda viešņa – KATRĪNA CĪRULE koncertprogrammā
«Vēstule meitenei». Biļešu iepriekšpārdošana – www.bilesuparadize.lv
un Preiļu KN kasē. Biļešu cena: EUR 6.00, EUR 8.00, EUR 10.00
v 7. maijā plkst. 16.00 Preiļu KN deju kopas GAIDA koncerts
«Kopā pavasarī». Ieeja – brīva
v 8. maijā plkst. 13.30 Preiļu KN slāvu kultūras biedrība «Raduga» aicina uz LIELDIENU KONCERTU. Piedalās Preiļu 2. vidusskolas pašdarbības kolektīvi. Ieeja – brīva
10. maijā plkst. 13.30 Pelēču KN Pelēču pamatskolas māmiņdienas koncerts «Paldies saku māmiņai»
11. maijā plkst. 13.00 Preiļu KN skolu jaunatnes tautas deju
kolektīvu skate – koncerts. Ieeja – brīva
17. maijā plkst. 13.00 Priekuļu pamatskolas zālē Mātes un ģimenes dienas pasākums «Apskauj mani māmuliņa»
21. maijā plkst. 15.00 Preiļu KN Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas izlaiduma svinīgs sarīkojums
21. maijā plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā ģimeņu pasākums
«Maija ziedu virpulī»
24. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu novada bērnu un jauniešu centra kolektīvu vokālās studijas «Mazās lāsītes» un popgrupas
«Lāsītes» koncerts «Sapņu tilti». Ieeja – brīva
28. maijā plkst. 12.00 Pelēču KN Bērnības svētki «Kā balta puķe
bērns ir uzziedējis»
28. maijā plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē Vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums «Saldie 80-tie!». Pasākumā piedalās vairākkārtējie
«Latvijas šlāgeraptaujas» finālisti un laureāti – «Rumbas kvartets» no
Kuldīgas. Īpašie viesi – Žoržs Siksna un karstasinīgais itāļu dziedātājs
Roberto Meloni. Pasākuma noslēgumā – Saldo 80-to diskotēka kopā
ar Latvijas radio 2 DJ Aivi. Pasākumu vadīs Juris Ostrovskis. Ieejas
maksa: iepriekšpārdošanā – 3,00 eiro, pasākuma dienā – 5,00 eiro
28. maijā plkst. 20.00 Saunas TN atpūtas laukumā vasaras sezonas atklāšanas pasākums «Dejo un dziedi ar draugiem»
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Notiks Bērnu
makšķerēšanas festivāls

28. maijā Rīgā notiks kārtējais Bērnu makšķerēšanas
festivāls, kurā aicina piedalīties
dalībniekus vecumā no 3 līdz
14 gadiem.
Programmā plānoti dažādi
makšķerēšanas konkursi un viktorīnas. Tiks organizēta arī festivāla dalībnieku ēdināšana. Dalība
pasākumā – bez maksas. Aicinām
līdz 20. maijam Preiļu novada
bērnus pieteikties dalībai festivālā. Transportu nodrošinās Preiļu novada pašvaldība.
Tālr. 26619939 vai 26556613.

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

