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Par Preiļu novada Bērnu
un jauniešu sporta skolas direktoru
iecelts Edgars Vaivods

29. septembra Preiļu novada
domes sēdē tika nolemts par Preiļu
novada Bērnu un jauniešu sporta
skolas direktoru iecelt Edgaru
Vaivodu. Domes izpilddirektoram
uzdots ar Edgaru Vaivodu noslēgt
darba līgumu. Amata pienākumus
jaunais Preiļu novada Bērnu un
jauniešu sporta skolas direktors
sāk pildīt no 17. oktobra. Edgara
Vaivoda kandidatūra Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolas
direktora amatam saskaņota ar
Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministriju.
Edgars Vaivods jau 30 gadus sevi ir pilnveidojis kā izglītības un sporta speciālists. No 2011. gada
strādā par Vārkavas novada Sporta skolas direktoru. Izglītību ieguvis
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, iegūstot pedagoģijas bakalaura
grādu sportā, izglītības un sporta darba speciālista, visu izglītības
pakāpju un līmeņu sporta skolotāja, vieglatlētikas trenera, izglītības un
sporta darba menedžera (vadītāja) kvalifikāciju. Edgars Vaivods ir
aktīvs daudzu valsts sacensību vieglatlētikā organizētājs. Vadījis tālākizglītības kursus sporta skolotājiem un treneriem Preiļos, Jēkabpilī un
Valmierā.
Šī gada 28. jūlijā Preiļu novada dome izsludināja konkursu uz Preiļu
novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora amatu, pretendentu
pieteikšanās termiņš bija 18. augusts. Uz Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora amatu tika saņemti desmit pretendentu pieteikumi. Amata konkursa pretendentu vērtēšanas komisijas 19. augusta
sēdē tika noskaidrots, vai pretendents ir iesniedzis dokumentus saskaņā
ar nolikuma prasībām, tika izvērtēta izglītība, sporta un izglītības darba
kvalifikācija un pieredze.
Uz konkursa otro kārtu – interviju – tika izvirzīti seši pretendenti.
Intervijas laikā tika vērtētas pretendentu kompetences atbilstoši vērtējamajiem kritērijiem. Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas komisija
pieņēma lēmumu Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora amatam apstiprināšanai uz domes sēdi virzīt Edgara Vaivoda
kandidatūru.
Pamatojoties uz Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas iepriekšējā direktora Romāna Petrova iesniegumu šī gada 21. jūlija Preiļu
novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par viņa atbrīvošanu no
ieņemamā amata.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieciem studentiem piešķirtas
Preiļu novada pašvaldības stipendijas

6. oktobra ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» komisijas lēmumu
piešķirt Preiļu novada pašvaldības stipendijas pieciem studentiem.
Stipendijām pieteikušies bija 7 jaunieši no dažādām augstākās izglītības iestādēm. Komisija lēma piešķirt stipendijas četriem medicīnas
nozares studentiem, kā arī vienam inženierzinātņu studentam. Kā
pastāstīja «Viduslatgales pārnovadu fonda» dibinātāja Valija Vaivode,
būtiski, ka visi šie jaunieši ir ļoti motivēti un apņēmušies savu dzīvi
saistīt ar Preiļiem.
«Viduslatgales pārnovadu fonds» un Preiļu novada dome ar stipendiātu slēdz trīspusēju līgumu uz visu studiju laiku. Stipendijas saņēmējam stipendijas piešķiršanas līgumā noteikts laiks jānostrādā pašvaldībā, pašvaldības uzņēmumā vai kapitālsabiedrībā, vai arī Preiļu
novada pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā.
Stipendiju piešķiršanas komisijā darbojās Valija Vaivode, Preiļu
novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Juris Erts, SIA «Preiļu slimnīca» valdes priekšsēdētāja Iveta
Stare, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts un
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.
Preiļu novada pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas pirmo gadu.
Stipendijas mērķis ir sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu
novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot
Preiļu novada pašvaldības, tās iestādes un komercsabiedrības ar
augsti kvalificētiem speciālistiem. Nākamā pieteikšanās paredzēta
2017. gada vasarā.
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Preiļu novada Goda pilsonim, izcilajam
latviešu režisoram Jānim Streičam – 80

2016. gada 26. septembrī
Preiļu novada Goda pilsonis, izcilais latviešu kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks un
gleznotājs Jānis Streičs svinēja
80 gadu jubileju. Lai godinātu
režisoru, Rīgas Kino muzejs un
Nacionālais kino centrs visu
2016. gadu pasludinājuši par Jāņa Streiča kinogadu. Dažādi pasākumi tiek rīkoti gan Rīgā,
gan Preiļu novadā, gan citviet
Latvijā.
Tieši mākslinieka dzimšanas dienā, 26. septembrī, Salas pamatskolā
notika viņa daiļradei veltīts pasākums – brīvdabas kino. Pirms kopīgas iemīļotās filmas «Cilvēka
bērns» skatīšanās, klātesošie dalījās
atmiņās un uzzināja arī daudz jauna par Jāni Streiču. Savukārt Preiļu
Galvenajā bibliotēkā ir skatāma
režisoram veltīta izstāde «Ar abām
kājām dzimtajā pusē».
Jāņa Streiča dzimšanas dienas
svinēšana norisinājās Rīgā, un arī
mūsu novada pārstāvji bija ieradušies galvaspilsētā, lai sveiktu jubilāru. 26. septembrī Rīgas Sv. Pētera
baznīcā tika atklāta izstāde «Streičs
un draugi». Tajā apskatāmas Jāņa
Streiča gleznas, kā arī darbi no viņa draugu un domubiedru – mākslinieku daiļrades. Mākslinieku sumināt no Preiļu novada bija ieradusies domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, skolotāju koris «Latgale», Preiļu novada Goda pilsone,
autorleļļu māksliniece Jeļena Mihailova un citi.
Savukārt 27. septembrī Vecrīgā,
tirdzniecības centrā «Galerija
Centrs» tika atklāta Jānim Streičam
veltīta ceļojoša izstāde «Jānis

No kreisās: Sv. Pētera baznīcas direktora vietniece Una Jansone, Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, jubilārs Jānis Streičs, mākslas zinātniece
Ingrīda Burāne un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane

Streičs: filmas, cilvēki, laikmets».
Izstādē aplūkoti Jāņa Streiča kino
valodas paņēmieni, filmu uzņemšanas process, aktieri, ar kuriem
režisors bieži strādājis kopā, arī
Streiča paša lomas savās filmās.
Atklāšanu kuplināja Preiļu novada
deju kopas «Gaida» dejotāji.
1. oktobrī krāšņs jubilejas sarīkojums «Streiča gads» izskanēja Rēzeknē Latgales vēstniecībā
«Gors».
Jāņa Streiča dzimtajā Preiļu pusē mākslinieku sumināsim Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas
vakarā, 18. novembrī, plkst. 17.00
Preiļu kultūras namā ar sarīkojumu
«Vakarēšana», kurā Jānis Streičs

un aktieri Sarmīte Rubule, Karina
Lučiņina, Jānis Paukštello, kā arī
mūziķis Ēriks Zeps un ansamblis
«Dziga» kopā ar skatītājiem lasīs
un izdziedās Jāņa Klīdzēja stāstu
«Zelta krustiņš». Tā būs vakarēšana
kā kinorežisora bērnībā, kad ziemas
vakaros sanāca kaimiņienes, lai,
darinot līdzpaņemtos rokdarbus,
varētu klausīties, ko Streiču Jānītis
tām lasīja priekšā.
Pasākumu finansiāli atbalsta
Latgales reģiona attīstības aģentūra, Valsts Kultūrkapitāla fonds un
A/S «Latvijas valsts meži».
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

Veiksmīgi aizritējušas Latgales dienas Īrijā

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda kopā ar
vairākiem Latgales pašvaldību
vadītājiem no 8. septembra līdz
11. septembrim piedalījās Latgales
dienu pasākumos Īrijā.
Latgales dienas norisinājās Īrijas pilsētā Klērmorisā (Claremorris). Dažādu tikšanos un kultūras
pasākumu ietvaros notika informācijas apmaiņa starp Klērmorisas pilsētas pašvaldību, Īrijas iedzīvotājiem un Latgales pašvaldībām, amatniekiem, uzņēmējiem,
kultūras un sporta jomu pārstāvjiem. Īrijas iedzīvotāji tika iepazīstināti ar Latvijas valsts un Latgales reģiona kultūras mantojumu,
tūrisma un biznesa attīstību, valsts
un pašvaldību darbības principiem.
Starp Īrijas pilsētu Klērmorisu
un piecām Latgales pašvaldībām –
Dagdas, Kārsavas, Līvānu, Preiļu
un Riebiņu novadiem – tika noslēgts sadarbības līgums, kas iezīmē turpmākās aktivitātes biznesa,
kultūras, izglītības un sporta jomās,
atbalstot latviešu diasporu Īrijā.
Latgales dienu Īrijā mērķis bija sekmēt interesi par sadarbības
iespējām starp Īriju un Latviju,

No kreisās: Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure, Kārsavas novada domes
priekšsēdētāja Ināra Silicka, Latvijas vēstnieks Īrijā Gints Apals, Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, ĪLTK vadītāja Ilze Krēsliņa

aicināt tos iedzīvotājus, kuri izceļojuši no Latvijas, saglabāt ciešus
kontaktus ar cilvēkiem Latvijā,
domāt par jaunām sadarbības iespējām, kā arī apsvērt atgriešanās
iespēju tad, kad cilvēki būs tam
gatavi.
Latvijas reģionu dienas Īrijā
notiek kopš pagājušā gada, kad ti-

ka sarīkotas Kurzemnieku dienas.
Nākamgad plānotas Zemgales dienas, bet 2018. gadā – Vidzemes dienas Īrijā. Savukārt Latgales pašvaldības sadarbībā ar Īrijas – Latvijas tirdzniecības kameru (ĪLTK)
nākamā gada maijā ieplānojušas
Īrijas dienas Latgalē.
Maija Paegle
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Būs izmaiņas Preiļu novada pašvaldības nodevās
par tirdzniecību publiskās vietās

Preiļu novada domes deputāti kārtējā domes sēdē skatīja sagatavotos priekšlikumus par pašvaldības nodevas apmēriem ielu
tirdzniecības vietās Preiļu novada pašvaldības teritorijā. Saskaņā
ar pašreiz spēkā esošo likumdošanu tika pieņemts lēmums apstiprināt
saistošos noteikumus «Grozījumi Preiļu novada domes 2009. gada
28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 «Par pašvaldības
nodevām Preiļu novadā».
Vienreizējā nodeva par ielu tirdzniecību pilsētas teritorijā uz vienu
dienu paredzama 2 eiro apmērā, tirdzniecībai uz vienu nedēļu – 10 eiro,
bet tirdzniecībai uz vienu mēnesi – 30 eiro apmērā.
Pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai pagastu teritorijās vienas
dienas tirdzniecībai paredzēta 1 eiro apmērā, vienai nedēļai – 5 eiro un
vienam mēnesim – 15 eiro. Nodeva izbraukuma tirdzniecībai pilsētas
teritorijā vienam mēnesim noteikta 30 eiro, savukārt izbraukuma tirdzniecība pagasta teritorijā – 20 eiro.
Vienreizējai tirdzniecībai gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā
vietā pilsētas teritorijā pašvaldības nodeva būs 7 eiro, bet vienreizējai
tirdzniecībai gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pagasta
teritorijā pašvaldības nodeva paredzēta 4 eiro apmērā.
Saistošie noteikumi «Grozījumi Preiļu novada domes 2009. gada
28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 «Par pašvaldības
nodevām Preiļu novadā» stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Maija Paegle

Grāmata «Saiminīka Prāca»
pulcē amatniekus

30. septembrī Preiļu novada Salas pamatskolā notika sirsnīgs amatnieku biedrības «Austra» sagatavotās amatu grāmatas «Saiminīka
Prāca» prezentācijas pasākums, kurā piedalījās amatnieku biedrības
dibinātāji Anita Puncule, Anita Vjakse un Uldis Čerpakovsis, Preiļu apkārtnes amatnieki, Salas pamatskolas audzēkņi un pedagogi,
Preiļu novada domes pārstāvji un plašs interesentu pulks. Pasākumu rotāja Salas pamatskolas mazie dejotāji, kā arī folkloras kopas
«Dzeipureņš» un dziedātājas Džeinas Gavares uzstāšanās.
Grāmatā «Saiminīka Prāca» ir iekļauta informācija par apzinātajiem
meistariem, kontakti, darbu apraksti un fotoattēli. Paredzēts, ka šī grāmata
nekad netiks pabeigta – tā vienmēr tiks papildināta ar jaunu informāciju
par jauniem amatniekiem, kas ar savu iniciatīvu un radošumu sekmēs
amatniecības nozares ilgtspējību un nodošanu nākošajām paaudzēm.
Klātesošie pauda prieku par veiksmīgi izvēlēto grāmatas nosaukumu,
kurā izmantots latgaliešu vārds «prāca», ar ko apzīmē darbu. Tāpēc
daudzi dalījās savās atmiņās no bērnības, kad šo vārdu ikdienā lietojusi
māte vai vecāmāte, un sprieda par prācas nozīmes niansēm.
Anita Puncule norādīja, ka ar grāmatu «Saiminīka Prāca» tās veidotāji vēlas iemācīt skaisto, pirmkārt, bērniem un nodot to tālāk, jo grāmatai ne vienmēr ir jāstāv bibliotēkas plauktā. Tā kā grāmata ir papildināma, līdz Latvijas simtgadei ir iecerēts atrast un apkopot informāciju
par 100 «zelta» cilvēkiem – amatu pratējiem.
Unikāls ir ne tikai grāmatas saturs, bet arī dizains – to no saplākšņa
veidojis Jānis Ziemelis: «Tas ir mans redzējums par laikmetīgu amatu
grāmatu, kura varētu būt iederīga mūsdienu sabiedrībā, un kas izceltu tās
prasmes, ko protam un kas saglabājas mūsu reģionā. Prieks, ka grāmata
ir sanākusi un domas ir materializējušās!» Amatnieku apzināšanā lielu
darbu veica Inese Anina, savukārt daudzus darinājumus fotogrāfijās iemūžināja Džeina Gavare.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja, domes deputāte Ineta
Liepniece norādīja, ka līdz amatnieku biedrības «Austra» izveidei amatniecības jomā Preiļu pusē bija milzīgs pārrāvums daudzu gadu garumā,
un pauda prieku, ka šis biedrības pirmais projekts ir tik labi izdevies.
Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāve Valija Vaivode atzina, ka,
pateicoties amatnieku biedrībai un šai grāmatai, varēs zināt, kā sameklēt vajadzīgo amatu meistaru, jo, lai gan Latgale izceļas ar saviem amatniekiem, iepriekš ne vienmēr bijis zināms, pie kā tieši vērsties.
Preiļu novada domi pārstāvēja domes priekšsēdētājas vietnieks Juris
Erts, kas izmantoja iespēju arī sveikt Salas pamatskolas pedagogus skolotāju dienā. Viņš norādīja, ka ar talantu vien nepietiek, jābūt vēl arī
prācai jeb darbam: «Cilvēki, kas šajā grāmatā ievieto lappuses, ir ne
tikai talantīgi, bet arī ieguldījuši ļoti lielu darbu. Un ir ļoti labi, ka pēc
seniem laikiem amatnieki beidzot ir atgriezušies kopā un izveidojuši
biedrību jeb brālību.» Juris Erts pateicās tiem, kas ir iesaistījušies amatnieku sapulcināšanā, kā arī atklāja, ka pēc Preiļu pils atjaunošanas tajā
vieta atrastos arī mūsu novada amatniekiem.
Grāmata izveidota, realizējot projektu «Seno amata prasmju un to
meistaru apzināšana amatniecības nozarēs un mazā biznesa attīstībai
Preiļu novadā», pateicoties mazo grantu projektu konkursam «Iedzīvotāji
veido savu vidi – 2016», ko organizēja nodibinājums «Viduslatgales
pārnovadu fonds» ar Preiļu novada pašvaldības finansiālo atbalstu.
Ilona Vilcāne

Preiļu novada domes deputāti nolemj par valsts
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali

6. oktobra domes ārkārtas
sēdē deputāti apstiprināja valsts
mērķdotāciju pedagogu atalgojumam sadalījumu. Tika nolemts
piešķirt mērķdotāciju skolotāju
atalgojumam novada vispārizglītojošajām skolām 111 550 eiro
mēnesī, savukārt piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībai – 9
416 eiro mēnesī.
Kā paskaidroja Preiļu novada
domes finanšu analītiķe Lilija Ostrovska, iepriekšējā mērķdotācijas
sadales sistēmā pašvaldība no
valsts saņēma tikai kopējo valsts finansējuma summu, savukārt tagad
finansējums tiek piešķirts vairākās
sadaļās – lielās skolas (Preiļu 1.
pamatskola un Preiļu 2. vidusskola), mazās skolas (Salas pamatskola, Pelēču pamatskola un Priekuļu
sākumskola), Preiļu Valsts ģimnāzija un trīs sadaļās Preiļu novada
vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola – vakara, neklātienes un
tālmācības. Šogad Ministru kabineta
noteikumi pieļauj 10% pārdali, savukārt nākamgad tie būs tikai 6%,

un nākamos gadus līdzekļus pārdalīt nevarēs, tāpēc, kā norādīja
L. Ostrovska, līdz tam laikam ir jāstrādā tā, lai optimizētu šo sistēmu
un lai katrai izglītības iestādei pietiktu ar tai piešķirtajiem līdzekļiem.
Runājot par pedagogu atalgojumu, Lilija Ostrovska norādīja,
ka pedagogu darba algas likme palielinājusies par 13,3% – ja iepriekš
pedagogiem bija noteikta 420 eiro
alga par 21 mācību stundu, tagad
tā ir palielināta līdz 680, taču – par
30 mācību stundām. Līdz ar to
algas pieaugums pedagogiem atkarīgs no stundu skaita. Taču jāņem vērā, ka pedagogu atalgojumu jūtami ietekmē izmaiņas attiecībā uz piemaksu par kvalitātes
pakāpēm – iepriekš par kvalitāti tika maksāts arī tad, ja skolotājs gatavojās stundām, konsultēja, audzināja klasi, bet tagad tikai par fakultatīvajām nodarbībām un kontaktstundām.
Kopējais mērķdotācijas apmērs
pašvaldībai, salīdzinot ar pagājušo
gadu, ir samazinājies par aptuveni

3000 eiro mēnesī, ko ietekmēja
bērnu skaita samazinājums, jaunā
koeficientu sistēma, kā arī izmaiņas
noteiktajā skolotāju/skolēnu proporcijā. Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis skaidroja,
ka Preiļos pēc jaunās sistēmas jābūt augstākai skolēnu un skolotāju
skaita attiecībai – pilsētas skolās
viena slodze ir uz 13 bērniem, savukārt lauku skolās – 10,5, kas savukārt samazina likmju skaitu, jo
iepriekš proporcija bija 8,12.
Piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai piešķirtā mērķdotācija ir
pieaugusi un pedagogi saņems
620 eiro par slodzi. Iepriekšējā,
29. septembra, domes sēdē deputāti
apstiprināja pirmsskolas izglītības
pedagogu mēneša darba algu no
pašvaldības līdzekļiem arī 620 eiro
apmērā par pilnu likmi. Savukārt
Mūzikas un mākslas skolas un
Bērnu un jauniešu sporta skolas
pedagogi līdz 1. janvārim saņems
atalgojumu vēl pēc iepriekšējās
sistēmas 420 eiro par slodzi.
Ilona Vilcāne

Kārtējā domes sēdē deputāti
apstiprināja Preiļu novada attīstības programmas 2017. – 2023.
gadam izstrādes darba grupu sastāvu. Programmas izstrādi koordinēs vadības grupa, kas izvērtēs nozaru darba grupu rezultātus, izvērtēs Rīcības plānu un
Investīciju plānu.
Nozaru darba grupas ir izveidotas vairākas. Pārvaldes un sadarbības jautājumu darba grupas tēmas skar pašvaldības pārvaldi, tās
struktūru un funkcijas, finanšu
raksturojumu, projektu kapacitāti un
sadarbību, sabiedrības līdzdalību,
pašvaldības mārketingu un e-pārvaldi.
Uzņēmējdarbības darba grupas
darbības tēmas ir nozaru un uzņēmumu raksturojums, nodarbinātība un bezdarbs, darba samaksas līmenis, uzņēmējdarbības vide, Preiļu novada specializācija, tūrisms.
Veselības, sociālo jautājumu un
drošības darba grupa strādās ar tēmām – sociālā drošība, sabiedriskā
kārtība un veselības aprūpe. Izglītības, kultūras un sporta jautājumi
būs Izglītības, kultūras un sporta

darba grupas kompetencē, savukārt
Inženiertehniskās infrastruktūras
un transporta darba grupa darbosies
ar priekšlikumiem satiksmes infrastruktūras un satiksmes organizācijas, pasažieru pārvadājumu, siltumapgādes, gāzes apgādes, elektroapgādes, sakaru un informāciju
tehnoloģiju, ūdensapgādes, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, atkritumu saimniecības, lauksaimniecības, meliorācijas sistēmu jautājumos.
Vairākas attīstības programmas
tēmas – nekustamais īpašums, pašvaldības īpašumu resursi, nekustamā
īpašuma izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas ir Vides, nekustamā īpašuma
un būvniecības attīstības darba grupas kompetencē.
Darba grupās darbosies pašvaldības vadība, deputāti, uzņēmēji,
administrācijas darbinieki, iestāžu
vadītāji un speciālisti. Darba grupu
sastāvs tika apstiprināts, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
14. panta otrās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta otro daļu, 2014.

gada 14. oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 628 «Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem» 66. punktu
un saskaņā ar SIA «Baltkonsults»
priekšlikumiem.
Preiļu novada Attīstības programmas izstrādei tika veikts iepirkums, konkursā uzvarēja SIA
«Baltkonsults». 2016. gada 1. septembrī starp Preiļu novada pašvaldību un SIA «Baltkonsults» tiks
noslēgts līgums. Saskaņā ar noslēgto līgumu un darba uzdevumu SIA
«Baltkonsults» iesniedza priekšlikumus Preiļu novada attīstības
programmas 2017.–2023. gadam
izstrādes vadības grupas un nozaru
darba grupu sastāvam.
Darba grupu sanāksmes notiks
2016. gada oktobrī un novembrī.
Informācija par darba grupu aktivitātēm tiks ievietota Preiļu novada
domes mājas lapā.
Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus un ikvienu interesentu sekot
līdzi Preiļu novada attīstības programmas izstrādei un aktīvi piedalīties nozaru darba grupu darbā!
Maija Paegle

1996. gada 2. septembrī uz savu pirmo mācību un darba dienu
pulcējās jaunizveidotās Preiļu Valsts
ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji.
Tā bija ar entuziasmu, lielu apņemšanos un iecerēm piepildīta diena.
Mums jau bija sava devīze, kā ģimnāzijai pieklājas, latīņu valodā «Labor omnia vincit!» (Darbs uzvar
visu!) un pavisam drīz, 15. novembrī, Preiļu Romas katoļu baznīcā
tika iesvētīts ģimnāzijas karogs.
Tad arī radās doma – valsts svētku

nedēļā svinēt ģimnāzijas svētkus.
Ir pagājuši 20 gadi. Ar smagu
darbu, ar lieliem panākumiem, izcilām uzvarām un sasniegumiem,
ar krāšņiem svētkiem un skumjiem
pārdzīvojumiem, ar tāliem ceļojumiem, ar jauniem draugiem un sadarbības partneriem, ar lieliem pārbūves un renovācijas darbiem, ar
jaunām tradīcijām un pārmaiņām
piepildīti gadi. Gadi, kuru galvenā
bagātība un lepnums – 1788 absolventi.

Arī šogad 19. novembrī Preiļu
Valsts ģimnāzija aicina absolventus, bijušos skolotājus, darbiniekus un draugus kopā svinēt ģimnāzijas svētkus.
Pulksten 18.00 Preiļu kultūras
namā visi kopā kavēsimies atmiņās
koncertā «.. šķiru lapas tālās...».
Turpinājumā atkalsatikšanās ar bijušajiem klases biedriem un skolotājiem un balle ģimnāzijā.
Ligita Pauniņa,
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore

Apstiprinātas Preiļu novada attīstības programmas
2017. – 2023. gadam izstrādes darba grupas

Preiļu Valsts ģimnāzijai – 20

Informācija par pabalstu izmaksu

Preiļu novada Labklājības pārvalde šī gada decembrī izmaksās materiālo pabalstu EUR 15.00
apmērā Preiļu novada teritorijā deklarētajiem:
lvientuļajam pensionāriem, kuriem nav likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais),
l personām ar I un II grupas invaliditāti (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem),
l bērniem ar īpašām vajadzībām,
l politiski represētajām personām.
Preiļu pagastā un Preiļu pilsētā deklarētās personas šos pabalstus var saņemt Preiļos Labklājības
pārvaldes kasē, pārējie Preiļu novada iedzīvotāji šos pabalstus saņems tuvāk savai dzīvesvietai – attiecīgajā
pagasta pārvaldē. Personas, kurām invaliditāte piešķirta 2016. gadā, lūdzam griezties Preiļu novada
Labklājības pārvaldē 1. stāvā 4. kabinetā, līdzi ņemot invaliditātes apliecību.
Aija Bizāne – Vadeiša, Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece
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Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu slimnīcā arī turpmāk
būs pieejamas sociālās gultas

LABKLĀJĪBAS PĀRVALDES INFORMĀCIJA

Labklājības pārvaldes darbinieki iepazīstina domes vadību ar iestādes pārreģistrācijas materiāliem

Preiļu novada Labklājības pārvalde iesākusi
deinstitucionalizācijas projekta aktivitātes

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti
apstiprināja Preiļu novada Labklājības pārvaldes
štatu sarakstā štata vienību – sociālais darbinieks
uz 1 likmi, sākot no šī gada 1. septembra. Sociālā
darbinieka likme apstiprināta uz ES projekta
«Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» realizācijas laiku. Atlīdzība par sociālajam darbiniekam noteikto uzdevumu izpildi
projektā tiks kompensēta no projekta līdzekļiem.
No Preiļu novada deinstitucionalizācijas projektā
darbosies Preiļu novada Labklājības pārvaldes
sociālā darbiniece Astrīda Ūzuliņa. Šobrīd jau sākas pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšanas process, kuru pabeigt plānots
līdz 2017. gada 31. martam.
Projekts «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» ir sadalīts divās kārtās.
Pirmajā kārtā notiek speciālistu apmācība un personu
ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšana. Sociālo
darbinieku apmācība, ar kuriem noslēgtas darba tiesiskās attiecības pašvaldībā, jau noslēgusies. Speciālistu apmācības ilga vienu nedēļu, kuru mērķis bija
iemācīties izvērtēt personu ar garīgās attīstības traucējumiem individuālās vajadzības, pielietojot Personu
ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienības (AAIDD) Atbalsta intensitātes skalas
metodi.
No Latgales reģiona darbībai projektā sagatavoti
10 speciālisti, darbu sāks 9 sociālie darbinieki. Projekta noteikumi paredz, ka apmācītie speciālisti nedrīkstēs izvērtēt savas pašvaldības personas, tāpēc
personas ar garīgās attīstības traucējumiem Preiļu
novadā intervēs Daugavpils novada sociālais darbinieks.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris
Pastars pastāstīja, ka pēc speciālistu apmācībām nākamais projekta etaps bija informācijas apkopošana
par personām ar garīgās attīstības traucējumiem novadā. Labklājības ministrija iesūtīja reģistrēto personu skaitu, savukārt Labklājības pārvaldei bija jāaicina
cilvēki piedalīties intervijās, lai katram izstrādātu individuālos atbalsta plānus. Pozitīvai projekta virzībai

Labklājības pārvaldes darbinieki griezās arī pie ģimenes ārstiem un mediķiem, no kuriem daži iesaistījās
pacientu motivēšanā.
Deinstitucionalizācijas projekta mērķis ir izvērtēt
pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem
individuālās vajadzības un izstrādāt šīm personām atbalsta plānus. Personu lokā ir cilvēki, kuri šobrīd saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, bet
kuri pasākuma īstenošanas laikā varētu pāriet uz
dzīvi sabiedrībā. Projekts paredzēts arī tām pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā,
jo tām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte –
I vai II invaliditātes grupa.
Izvērtēšanas procesā katrai personai ar garīgās attīstības traucējumiem identificēs pastāvošās sociālās
problēmas un noteiks personas vajadzības sociālo pakalpojumu sniegšanai, kā arī vispārējo pakalpojumu
pieejamībai – veselības aprūpe, izglītība, transports,
nodarbinātība, mājokļa jautājums. Sadarbībā ar piesaistītajiem speciālistiem – psihiatru un ergoterapeitu –
tiks izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni un sociālās
aprūpes plāni personām ar garīgās attīstības traucējumiem.
Ir svarīgi panākt, lai cilvēki turpinātu dzīvot sev
ierastā vidē, lai viņi varētu normāli funkcionēt sabiedrībā un lai nākotnē pansionātos nonāktu tikai personas ar smagiem garīgiem traucējumiem.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem Preiļu
novadā ir reģistrētas 113 personas ar garīgās attīstības traucējumiem, no kurām 25 cilvēki ir piekrituši
iesaistīties projektā. Kopā no Latgales reģiona projektā tiks iesaistītas 472 personas ar garīgās attīstības
traucējumiem.
Labklājības pārvaldes darbinieki griežas ar lūgumu
pie slimo cilvēku atbalsta personām motivēt personas
ar garīgās attīstības traucējumiem iesaistīties projektā,
iziet rehabilitāciju un uzlabot savas dzīves kvalitāti.
Maija Paegle

26. septembrī Labklājības ministrijas Sociālo
pakalpojumu kvalitātes kontroles departaments
ir pārbaudījis Preiļu novada Labklājības pārvaldes
visu iesniegto dokumentāciju un pieņēmis lēmumus par Preiļu novada Labklājības pārvaldes un
4 struktūrvienību pakalpojuma sniedzēja nosaukumu
maiņu un jaunu reģistrācijas apliecību izsniegšanu.
3. oktobrī Labklājības pārvaldē saņemtas jaunās
reģistrācijas apliecības, līdz ar to ir noslēdzies Lab-

klājības pārvaldes un tās pakļautībā esošo struktūrvienību pārreģistrācijas process.
Preiļu novada sociālo pakalpojumu sniedzēju
reorganizācijas rezultātā bija jāveic ļoti apjomīgs dokumentācijas sagatavošanas darbs, lai visas iestādes
pārreģistrētu Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Aija Bizāne-Vadeiša,
Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece

Ievērojot Preiļu novada būvvaldes un pašvaldības tehniskās daļas sniegto vērtējumu par Labklājības pārvaldes ēkas stāvokli, notiek neatliekamie ēkas fasādes remontdarbi.
Ir iztīrītas ēkas lietus notekas, izņemti izdrupušie
ķieģeļi un to vietā iemūrēti jauni, lai fasāde būtu sakārtota un droša garāmgājējiem. Vasarā norisinājās ēkas
pamatu sakārtošana un krāsošana, un šajos darbos
Jauniešu nodarbinātības pasākuma ietvaros vasaras
brīvlaikā Labklājības pārvaldē bija nodarbināti seši
jaunieši, kuri uzticētos pienākumus veica rūpīgi un
atbildīgi. Izsakām pateicību jauniešiem par paveikto.

Pamazām Labklājības pārvaldes darbinieki, izmantojot iestādes ierobežotos materiālos resursus, veica
iekštelpu kosmētisko remontu. Klientu apkalpošanas
kabineti pirmajā stāvā kļuvuši gaišāki un patīkamāki
gan pašiem darbiniekiem, gan klientiem.
Viens no mūsu klientu pieprasītākajiem pakalpojumiem ir dušas izmantošana, jo Preiļu pilsētā ir cilvēki, kam tā ir vienīgā pieejamā iespēja nomazgāties
un sakopties, tādēļ par to piedomāts un jau ir izremontēta dušas telpa un nomainīta gadu gaitā nokalpojusī duškabīne.
Aija Bizāne-Vadeiša

Noslēdzies Labklājības pārvaldes
pārreģistrācijas process

Remontdarbi Labklājības pārvaldē
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29. septembra domes sēdē deputāti nolēma paredzēt zaudējumu
segšanu SIA «Preiļu slimnīca», kas rodas, nodrošinot īslaicīgo sociālo pakalpojumu – Preiļu slimnīcas sociālās gultas. Tādējādi pakalpojums netiks pārtraukts un būs pieejams novada iedzīvotājiem
arī turpmāk.
Lūgumu nemainīt sociālo gultu atrašanās vietu un apkalpojošo personālu kolektīvā vēstulē Preiļu novada domei, SIA «Preiļu slimnīca»
un Labklājības pārvaldei izteica pakalpojuma saņēmēji, norādot, ka
cienījamā vecumā un ar virkni slimību tas radītu nevajadzīgu stresu un
neērtības gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem.
Kā domes sēdē norādīja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda,
šobrīd sociālās gultas Preiļu slimnīcā izmanto 7 cilvēki, no tiem 5 ir
Preiļu novada iedzīvotāji. Uzturēšanās maksa klientiem ir 18 eiro diennaktī, kas nenosedz reālās izmaksas, tāpēc starpību ir apņēmusies segt
pašvaldība. Jāņem vērā, ka palielinoties pakalpojuma saņēmēju skaitam, izmaksas uz vienu personu un līdz ar to arī pašvaldībai nosedzamā zaudējumu summa samazinātos.
Domes sēdē priekšsēdētāja arī informēja, ka no nākamā gada tiek
plānots paplašināt Preiļu novada pašvaldības pansionātu „Preiļi», jo šobrīd ne visi novada iedzīvotāji, kam šis pakalpojums būtu nepieciešams,
to var saņemt mūsu novadā un ir spiesti izmantot citu pašvaldību pakalpojumus. Preiļu pansionātā šobrīd tiek nodrošināta vieta 24 personām, savukārt, paplašinot 2. stāvu, vietu skaits pieaugtu vēl par 24.
Ilona Vilcāne

Preiļu novada uzņēmēju dalība
«Uzņēmēju dienās Latgale 2016»

Jau otro gadu Preiļu novada pašvaldība atbalsta vietējo uzņēmēju dalību izstādē «Uzņēmēju dienas Latgalē», finansējot novada
kopstendu.
Šogad pasākums notika no 23. līdz 24. septembrim Rēzeknē koncertzālē «Latgales vēstniecība GORS».
«Uzņēmēju dienās Latgale 2016» piedalījās deviņi novadi, kurus
pārstāvēja 140 uzņēmumi un trīs augstskolas.
Preiļu novada kopstendā piedalījās 6 uzņēmumi:
3 SIA «SĀTYS», gaļas pārstrādes uzņēmums, kas piedāvā plašu
gaļas izstrādājumu sortimentu, izmantojot arī receptes, kas nodotas no
paaudzes paaudzē,
3 Mājražotāja Ilze Atvara-Briška, kura šogad sevi pieteica ar zīmolu «Ilzes gordumi», piedāvājot pēc individuāla pasūtījuma ceptas
biskvīta tortes ar gardiem pildījumiem,
3Astrīda Vucāne ar Suvenīru un reklāmas darbnīcu «Mana
Faktūra», kas darbojas radošo industriju jomā, attīstot aksesuāru, eko
sojas un bišu vaska produktu ražošanu, dāvanu kārbu, dāvanu aplokšņu
un apsveikumu izgatavošanu,
3 IK «Klerona» – uzņēmums, kas nodarbojas ar smiltsērkšķu – veselībai svarīgām vielām bagāto ogu – audzēšanu un to sulas izgatavošanu,
3 IK VIMO «Pampūkas» – uzņēmums, kas pazīstams ar savām
gardajām pankūkām, kas gatavotas pēc pārbaudītas un rūpīgi izstrādātas receptes. Uzņēmuma īpašais lepnums ir Preiļu «Čedara» siera saldējums,
3 Latvijā vienīgās leļļu galerijas «Leļļu karaļvalsts» uzņēmums
SIA M&M Co, kas fascinē ar mākslinieces Vladlenas fantāzijas un roku darba rezultātu, kurā galvenās darbojošās personas ir mākslinieces
darinātās lelles.
Uzņēmēja Ilze Atvara-Briška: «Pirmo reizi man bija iespēja lielākai
auditorijai parādīt savu darbu, savu hobiju. Patiess prieks, ka ļoti daudzi
to novērtēja un bija sajūsmā. Interese bija liela ne tikai par maniem
darbiem, bet par katru mūsu Preiļu novada pārstāvi. Lieliskas divas dienas kopā ar brīnišķīgiem kolēģiem no mūsu novada deva pārliecību, ka
MĒS VARAM! Mēs visi varam, ja darām...»
Izstādes dalībnieki augstu novērtē dalību šajā izstādē, ir apmierināti
ar rezultātu – ir izveidojusies sadarbība ar jauniem biznesa partneriem,
informācija par Preiļos ražotajiem gardumiem un izsmalcināto leļļu karaļvalsti izskanēs visā Latgales reģionā, tādējādi paplašinot preču un
pakalpojumu noieta tirgu.
Pasākumu rīkoja biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi un Latgales plānošanas reģionu.
Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante

Preiļu novada VÇSTIS

PREIĻU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
1.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/12

Apstiprināti ar
Preiļu novada domes 2016. gada
25. augusta sēdes lēmumu
protokols Nr. 13, 27§.

«Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība
Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē»

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/12

«Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība
Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē»

Vecāka vārds, uzvārds ___________________________________________________

Personas kods

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
un likuma «Par pašvaldībām»
43.panta trešo daļu

II. Bērnu reģistrācija un uzņemšana izglītības iestādē.

9. Bērnu pieteikt reģistrācijai uzņemšanai izglītības iestādē (turpmāk tekstā –
reģistrācija) var visu kalendāro gadu.
10. Bērna reģistrāciju veic viens no vecākiem, koordinatoram uzrādot bērna dzimšanas
apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu, ja nepieciešams.
11. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, vecāku iepazīstina ar šādiem izglītības iestādes
darbību reglamentējošajiem dokumentiem:
11.1. izglītības iestādes nolikumu;
11.2. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
11.3. izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības programmām.
12. Grupu komplektācija izglītības iestādē notiek kārtējā gadā no 1. jūnija līdz 1.
septembrim, izglītības iestādes vadītājs informē bērnu vecākus par uzņemšanu izglītības
iestādē un izskaidro vecākiem, kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai bērnu uzņemtu izglītības
iestādē.
13. Lai uzņemtu bērnu izglītības iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
13.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē (pielikums);
13.2. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts (valsts valodā), uzrādot oriģinālu
(izglītības iestādē to salīdzina ar oriģinālu);
13.3. medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
13.4. profilaktisko pošu karte (veidlapa 063);
13.5. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālas pirmsskolas
izglītības programmas apguvei.
14. Bērna uzņemšanu izglītības iestādē izglītības iestādes vadītājs noformē ar rīkojumu, norādot pirmsskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūs.
15. Bērnu uzņemšanas, pirmsskolas izglītības grupās, kārtību pārrauga un informāciju
par bērnu reģistrāciju sniedz izglītības iestādes administrācija.
16. Izglītības iestāde, uzņemot bērnu, ar vienu no vecākiem slēdz līgumu par bērna
izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē.
17. Izglītības iestādes vadītājs piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas izglītības
iestādē ievada informāciju par bērna uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

–

Pieraksta adrese ________________________________________________________
Dzīvesvietas adrese ____________________________________________________

I. Vispārīgie jautājumi.

1. Šie saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Preiļu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā – izglītības iestāde).
2. Preiļu novadā ir vienota bērnu reģistrācija, uzņemšanai izglītības iestādē, kuru veic
ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas rīkojumu nozīmēta persona (turpmāk –
koordinators).
3. Uzņemšanai izglītības iestādē reģistrē un izglītības iestādē uzņem bērnus no 1,5 gadu
līdz 7 gadu vecumam.
4. Vecāki, aizbildņi vai viņu, normatīvo aktu kārtībā, pilnvarota persona (turpmāk tekstā
– vecāks) var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei izglītības iestādē.
5. Programmas apguve iestādē sākas ar kārtējā gada 1. septembri.
6. Bērnus, kuri nav apmeklējuši iestādi līdz 5 (piecu) gadu vecumam, vecāki iestādē
piesaka kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit 5 (pieci) gadi.
7. Bērnus ar valodas traucējumiem, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu, uzņem iestādē speciālā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem
ar valodas traucējumiem.
8. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, jāievēro Izglītības likums, šie saistošie noteikumi
un citi spēkā esošie normatīvie akti.

Pielikums

Tālrunis

________________________________________________________

Iesniegums

Lūdzu ieskaitīt manu dēlu/meitu ___________________________________________
(vārds, uzvārds)

personas kods

–

pieraksta adrese _______________________________________________________

dzīvesvietas adrese _____________________________________________________
Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» vēlos, lai mans bērns apgūst:

• Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (12 st.)
vai apmeklē iestādē
īstenoto vispārējās pirmsskolas izglītības programmas ietvaros 3,5 st. apmācību

.

• Mazākumtautību vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (12 st.)
vai
apmeklē iestādē īstenoto mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas
ietvaros 3,5 st. apmācību
.

• Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
(12 st.)
vai apmeklē iestādē īstenoto speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (3,5 st.)
.

• Mazākumtautību speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar
valodas traucējumiem (12 st.)
vai apmeklē iestādē īstenoto mazākumtautību speciālo
pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (3,5 st.)
.
20___. gada _____________________

Paraksts _______________________

Ar Preiļu PII «Pasaciņa» nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, pirmsskolas
izglītības programmu iepazinos un piekrītu __________________________________
Vecāka (aizbildņa) paraksts

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes 2015. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 2016/12

«Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē» projektam

III. Bērna (bērnu) atskaitīšana no izglītības iestādes.

29. Bērnu atskaita no izglītības iestādes pirmsskolas grupas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai bērnam uzsākot pamatizglītības apguvi. Par bērna atskaitīšanu izglītības
iestādes vadītājs izdot rīkojumu un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas
ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā.
30. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības saskaņā ar
vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu pirmsskolas izglītības programmas apguvi
var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

30. Izglītības iestādes pieņemtos lēmumu persona var apstrīdēt Preiļu novada domē
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
31. Preiļu novada domes lēmumu persona ir tiesīga pārsūdzēt Administratīvas rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums.

32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Preiļu novada domes 2009.
gada 27. augusta noteikumi «Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē».
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
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V. Bērna piedzimšanas pabalsts
20. Pabalsts tiek izmaksāts bērna, kura deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija, vecākiem (vecākam), ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā
dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija ne mazāk kā vienu gadu līdz bērna piedzimšanas brīdim.
21. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.
22. Pabalsta saņemšanai bērna vecāks iesniedz Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā:
22.1. iesniegumu;
22.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja šīs informācijas nav
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas rīcībā;
22.3. izziņu par bērna deklarēto dzīves vietu, ja šī informācija nav Sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu nodaļas rīcībā.
23. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir euro 220,00, ja abi vecāki ne mazāk kā
divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Preiļu
novadā. Pabalstu euro 220,00 apmērā izmaksā arī gadījumā, ja bērnam ir tikai viens vecāks,
kurš ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata
dzīves vietu Preiļu novadā.
24. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir euro 110,00, ja bērnam ir abi vecāki, no kuriem viens ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu
pamata dzīves vietu Preiļu novadā.
25. Dvīnīšu piedzimšanas gadījumā pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.
26. Trīnīšu piedzimšanas gadījumā pabalsts tiek izmaksāts trīskāršā apmērā.
27. Pabalsts netiek piešķirts:
27.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm,
27.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
27.3. ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Preiļu pašvaldība un pabalsts par
jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā.

Apstiprināti ar
Preiļu novada domes 2016. gada
30. jūnija sēdes lēmumu
protokols Nr. 11, 35§.

Precizēti ar
Preiļu novada domes 2016. gada
25. augusta sēdes lēmumu
protokols Nr. 13, 26§.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10

«Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
«Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 7. punktu un
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Preiļu novada pašvaldības materiālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un to
personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Šo pabalstu (turpmāk tekstā – pabalstu) mērķis ir sniegt materiālu palīdzību personām, kuras savu pamata dzīves vietu deklarējušas Preiļu novada administratīvajā teritorijā
vismaz vienu gadu, neizvērtējot personu materiālo stāvokli.
3. Pabalsta piešķiršanai pabalsta pieprasītājs griežas Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā (turpmāk tekstā – Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa), iesniedzot iesniegumu, ja nepieciešams – citus
dokumentus – pēc Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas darbinieka pieprasījuma.
4. Šo pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa, savā darbībā ievērojot pastāvošo LR spēkā esošos normatīvo aktu prasības.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa.
5. Pabalstus nepiešķir, ja persona vai tās ģimenes locekļi sniedz nepatiesas ziņas, kā arī
nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai.

VI. Pabalsts pensionāram – jubilāram
28. Pabalstu piešķir personai 90 un vairāk gadu jubilejā.
29. Pabalsta izmaksu, saskaņā ar Preiļu novada Pensionāru biedrības iesniegtajiem datiem, organizē Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa.
30. Pabalsta apmērs ir euro 30,00 personai, kura ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem, un
euro 150,00 – personai, kurai ir 100 un vairāk gadi.

VII. Pabalsts zelta kāzu jubilāriem
31. Pabalsts tiek piešķirts Preiļu novada administratīvajā teritorijā savu dzīves vietu
deklarējušam laulātam pārim, kurš vienā laulībā nodzīvojis 50 gadus.
32. Pabalsta saņemšanai viens no laulātajiem Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā iesniedz iesniegumu un laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja šī
informācija nav Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas rīcībā.
33. Pabalsta apmērs ir euro 150,00.

VIII. Pabalsts dimanta kāzu jubilāriem
34. Pabalsts tiek piešķirts Preiļu novada administratīvajā teritorijā savu dzīves vietu
deklarējušam laulātam pārim, kurš vienā laulībā nodzīvojis 60 gadus.
35. Pabalsta saņemšanai viens no laulātajiem Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā iesniedz iesniegumu un laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja šī
informācija nav Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas rīcībā.
36. Pabalsta apmērs ir euro 220,00.

II. Pabalstu veidi
6. Pabalsts – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā
izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem).
7. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē
daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem).
8. Bērna piedzimšanas pabalsts.
9. Pabalsts pensionāram – jubilāram.
10. Pabalsts zelta kāzu jubilāriem.
11. Pabalsts dimanta kāzu jubilāriem.
12. Apbedīšanas pabalsts.
13. Pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai.

IX. Apbedīšanas pabalsts nestrādājošas personas apbedīšanai
37. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras
deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bija Preiļu novada pašvaldība, apbedīšanu.
38. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir miršanas apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu), izziņa par dzīvesvietas deklarāciju, ja šī informācija nav Sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu nodaļas rīcībā, un personas, kura veic apbedīšanu, iesniegums.
39. Pēc personas, kura apņēmusies veikt apbedīšanu, lūguma, pašvaldība var piešķirt
transportu bēru vajadzībām, Preiļu novada pašvaldības teritorijā.
40. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir euro 100,00. Gadījumā, ja pašvaldība piešķir transportu bēru vajadzībām, apbedīšanas pabalsts apmērs tiek samazināts
par 30%.
41. Apbedīšanas pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža.
42. Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt,
apbedīšanu veic Preiļu novada pašvaldība saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

III. Pabalsts – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības
vispārizglītojošā izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem)
14. Tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē (turpmāk tekstā – brīvpusdienas) ir Preiļu novada pamata
dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to
skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) bērnam (bērniem).
15. Lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērnu datus un izglītības iestādi, izziņu
no izglītības iestādes, ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību.
16. Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu līdz tekošā mācību gada beigām vai līdz
brīdim, kamēr mainījušies apstākļi ģimenē.
17. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas
realizē ēdināšanu katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojumu
sniedzēja rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par pakalpojuma
saņēmējiem (skolēniem), uzrādot ziņas par pakalpojuma saņēmēju, atbilstoši Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas iesniegtajiem izrakstiem.

X. Pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai
43. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta pirms ievietošanas
brīvības atņemšanas iestādē bija Preiļu novada administratīvā teritorija.
44. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodaļā jāiesniedz:
40.1. iesniegums 3 mēnešu laikā kopš atgriešanās no brīvības atņemšanas iestādes;
40.2. brīvības atņemšanas iestādes administrācijas izdotās izziņas par atbrīvošanu
kopija (uzrādot oriģinālu).
41. Pabalstu piešķir pēc personas atgriešanās no brīvības atņemšanas iestādes un tā
apmērs ir euro 40,00.

XI. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai
42. Pabalstus nepiešķir, ja persona vai tās ģimenes locekļi sniedz nepatiesas ziņas, kā
arī nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai.

IV. Pabalsts – 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem)
18. Tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādē (turpmāk tekstā – pabalsts) ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī
pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību) bērnam (bērniem), kurš (kuri) apmeklē Preiļu novada pirmsskolas
izglītības iestādi.
19. Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu līdz tekošā gada beigām vai līdz brīdim,
kamēr mainījušies apstākļi ģimenē.
19.1 Lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un izglītības iestādi,
ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

XII Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
43. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu rakstiskā veidā Sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu nodaļa izsniedz personai pret parakstu vai izsūta pa pastu.
44. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
45. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas lēmumu var apstrīdēt,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārvaldes direktoram Preiļu novada Labklājības
pārvaldē, Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.
46. Labklājības pārvaldes direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Preiļu novada
domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.
47. Preiļu novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV– 4601.
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XIII. Noslēguma jautājums
48. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 28. janvāra Preiļu novada
domes saistošie noteikumi Nr.2011/02 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā» un visi ar
tiem saistītie grozījumi, kā arī 2007.gada 7.februārī apstiprinātā «Bērna piedzimšanas
pabalsta izmaksas kārtība».
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

PASKAIDROJUMA RAKSTS

01.06.2016.
Preiļi, Preiļu novadā
Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.2016/10

«Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»

Ar mūsdienu darba tirgus daudzveidību Aglonas, Preiļu
un Vārkavas novados iepazinušies 1260 jaunieši

Šogad vairāk nekā 1200 jauniešu Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados iepazinušies ar darba tirgu un dažādām profesijām, piedalījušies ekskursijās un konkursos,
tematiskajās stundās, konsultācijās un citās aktivitātēs. Kopumā Aglonas, Preiļu un
Vārkavas novados Karjeras nedēļas laikā
notika 150 pasākumi gan skolās, gan ārpus
tām, lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras
izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.
Šogad jauniešu iecienītākie pasākumi
Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados bija
diskusijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uzņēmumos, praktiskās
un radošās nodarbības.
Stāsta Preiļu novada Karjeras nedēļas
koordinators Viktors Boļšakovs: «Jaunieši
atzina, ka tieši tikšanās un sarunas ar profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem vislabāk
viņiem palīdz gūt priekšstatu par mūsdienu
darba tirgu un izdarīt karjeras izvēli, savukārt
dažādi konkursi, viktorīnas veicina sacensību garu. Skolās lielu vērību izpelnījās diskusijas par mūsdienu darba tirgu un piepra-

sītākajām profesijām. Novēlu skolām turpināt šādus pasākumus integrēt arī skolas ikdienas dzīvē, bet jauniešiem – būt aktīviem
darba tirgus iepazīšanā jau skolas laikā.»
Karjeras nedēļas laikā skolēni apmeklēja
vairākus uzņēmumus un iestādes – 35. Zemessardzes kājnieku bataljonu, Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkni, SIA «Preiļu slimnīca», Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu iecirkni, arhitektu un advokātu birojus, zemnieku
saimniecības, iepazinās ar kultūras darbinieku, bibliotekāru, šuvēju un vairākām citām profesijām. Jaunieši ielūkojās dažādu
amatnieku aroda noslēpumos, un Karjeras
nedēļas noslēguma pasākumā jauniešiem
tika prezentēta Preiļu novada amatnieku
biedrības «Austra» izveidotā Amatu grāmata
«Saiminīka Prāca», kurā ievietota informācija par novada amatniekiem – cilvēkiem, kuru hobijs ir kļuvis par viņu ikdienas darbu.
Šogad Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados Karjeras nedēļas pasākumos kopā piedalījās 14 novada izglītības iestādes, 1 pro-

fesionālās izglītības iestāde, kā arī 15 uzņēmumu un citu darba devēju, kuri piedāvāja
30 dažādus pasākumus – ekskursijas, radošās
darbnīcas, diskusijas, meistarklases un paraugdemonstrējumus.
Karjeras nedēļu Preiļu novadā no 10. līdz
14. oktobrim rīkoja Preiļu novada Izglītības
pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un citiem sadarbības partneriem: Preiļu novada domi, Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzeju, Preiļu un Riebiņu novada TIC, Preiļu novada Bērnu un
jauniešu centru, Preiļu Galveno bibliotēku,
Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskolu, Preiļu Valsts ģimnāziju, Pelēču
pamatskolu, Preiļu 1. pamatskolu, Preiļu
2. vidusskolu, Salas pamatskolu, Priekuļu
sākumskolu, Valsts SIA «Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikums» struktūrvienību Preiļi, Aglonas internātvidusskolu, Vārkavas vidusskolu, Aglonas vidusskolu, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra
(Kudrjašova) Grāveru pamatskolu, Šķeltovas pamatskolu, Priežmalas pamatskolu.

Preiļu novada Karjeras nedēļas fotogalerijas pieejamas sociālajā tīklā: draugiem.lv/viaa
un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv .

Preiļu novads šogad Lielās Talkas konkursā «Latvijai būt zaļai!» ieguva 2. vietu
un balvu 2000 EUR vērtībā – ceļojumu
no tūrisma aģentūras «Kolumbs». Konkursā piedalījās sešas Preiļu novada izglītības iestādes: Pelēču pamatskola, Salas
pamatskola, Preiļu 1. pamatskola, Preiļu
2. vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija un
Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola.
Skolēnu un pedagogu ieguldītais darbs
skolās tika novērtēts un šo jauko balvu – ceļojumu uz Igauniju izmantoja 41 skolēns un
6 skolu skolotāji. Izglītības iestāžu audzēkņi
atzīst, ka brauciens uz Igauniju bija ļoti aizraujošs. Jaunieši kopā ar skolotājiem apmeklēja AHHAA centru Tartu pilsētā, Ledus

laikmeta muzeju, apskatīja Tartu pilsētu,
ieguva jaunas zināšanas un pieredzi. Preiļu
novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas skolotāja Inta Vilcāne apkopojusi
skolēnu domas par braucienu, kuras varat
izlasīt www.preili.lv .
Skolēni un skolu pedagogi par atbalstu
un sagādāto iespēju saka paldies Preiļu novada domei, savukārt pašvaldība pateicas
SIA «Preiļu Saimnieks» valdes priekšsēdētājam Jānim Mūrniekam, labiekārtošanas daļas vadītājai Zentai Igolniecei un uzņēmuma
sabiedrisko attiecību speciālistei Inesei
Šņepstei par ieguldīto darbu Lielās Talkas
konkursa organizēšanā.
Maija Paegle

Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu
cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt
un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt
uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās
darbnīcās un konkursos. Šīgada Karjeras
nedēļas tēma ir «ES BŪŠU darba tirgū»,
kas aicina jauniešus iepazīt mūsdienu darba
tirgu un tā daudzveidību.
Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiek
25 Latvijas pilsētās un novados. Visā Latvijā
Karjeras nedēļu jau piekto gadu organizē
VIAA sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas
un informācijas tīkls Euroguidance.
Maija Paegle, Preiļu novada
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielās Talkas konkursa balva izmantota!
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Veterāni uzdod toni

Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas čempionāta vieglatlētikas krosā mājvieta ir Carnikava, kur aktīvās atpūtas
centrā «Zibeņi» kāpumiem un kritumiem bagātā trase visus
saliek pa savām vietām. 15. oktobrī pirmie distancē devās
paši jaunākie censoņi un, distancei pagarinoties, pieslēdzās
arī veterāni.
Kā pirmie no preiliešiem distancē devās mūsu veterāni.
4 km distancē V50+ grupā pārliecinošu uzvaru guva Pēteris
Trubačs – 15.31,50, arī Feoktistam Pušņakovam uzvara
V60+ grupā nesagādāja nekādas grūtības – 19.56,15. 6 km
S Elites grupā sestā vieta mūsu Anastasijai Caicai –
29.01,45. Smagāk klājās Līgai Klibai, kas izjuta nesenās
slimības sekas. Garākajā – 8 km distancē – devās V18+,
V20 un V Elites skrējēji. Vislabāk veicās Raineram Trubačam, kurš nodemonstrēja gan augstu sportisko līmeni, gan
taktisko meistarību, izcīnot 2. vietu V18+ grupā – 31.12,85.
Apmierinātam ar uzrādīto rezultātu – 32.38,50 un izcīnīto
sesto vietu jābūt arī Mārcim Adamovičam. Pēc garās
sacensību sezonas nav iemesla skumt arī mūsu junioriem –
Guntim Pastoram 4. vieta – 32.00,15, bet Raivim Pudulim
7. vieta – 32.58,59. Nu var mierīgi atpūsties un sākt gatavošanos jaunajai sezonai!

SPORTS

Nākamās sacensības, kurās piedalīsies Preiļu galda
tenisisti, notiks Kuldīgā 29.–30. oktobrī – Latvijas komandu
čempionāta galda tenisā 2016/2017 gada sezonas 1. sabraukums. Šajās sacensībās piedalīsies 2 vīriešu komandas no
Preiļiem, savukārt kadetu izlasēs startēs Preiļu novada jaunie tenisisti, A. Isajeva audzēkņi.

Volejbola veterāni cīnās Valmierā

Preiļu novada volejbola veterāni 15. oktobrī mēroja ceļu
uz Valmieru, lai piedalītos veterānu turnīrā V40+ grupā.
Turnīrs pulcēja astoņas komandas, kuras tika sadalītas divās
apakšgrupās. Ar rezultātu 0 : 2 nācās piekāpties Viļķenes un
Aizkraukles veterāniem, bet ar Pūres vienaudžiem nocīnīties 1 : 1. Spēle par septīto vietu ar Liteni nenotika, jo pretinieks saprata, ka nespēs mūsējiem līdzvērtīgi pretoties. Komandā spēlēja A. Pastars, I. Madelāns, I. Daņilovs, K. Vilcāns, A. Bernāns, R. Naglis, J. Lauskis un D. Lucijanovs.

3000 m meitenēm (U16) BJSS audzēkne Ksenija Zabalujeva izcīnīja 2. vietu ar rezultātu 18:14,7. 1000 m zēniem
(U14) 1. vietu ar rezultātu 4:32,9, izcīnīja mūsu novada
jaunais soļotājs Raivo Liniņš, 1000 m meitenēm (U12)
2. vietā ierindojās Sofija Kirillova (Preiļu nov. BJSS), 1000
m zēniem (U12) – 3. vietā Miks Severīns Bernsons (Preiļu
nov. BJSS).

Preiļu novada skolu starti
rudens krosā

Preiļu novada džudisti izcīna
trīs zelta medaļas

Soļotāji gūst medaļas Ludzā

15. oktobrī Ludzā notika trenera R. Miškina Starptautiskās
piemiņas sacensības soļošanā. No Preiļu slavenā veterāna
Normunda Ivzāna, kurš sākumā izcīnīja uzvaru veterāniem
3 km distancē ar rezultātu 14 minūtes 58 sekundes, bet pēc
tam, neatstājot cerības arī pieaugušajiem, 5 km – 23.28,0,
centās neatpalikt Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas
jauno soļotāju paaudze. Uzvaras izcīnīja Raivo Liniņš
(2003.–04. dz. g.), 2 km distancē uzrādot rezultātu – 9.40,5,
Sofija Kirilova (2005. g. dz. un jaunāki) 1 km ar rezultātu
6.20,0 un Miks Severīns Bernsons tajā pašā vecuma grupā
zēniem. Šajā pašā vecuma grupā 3. vietā Reinis Lacs. Trešā
vieta arī Raivim Čačam (2001.–02. dz. g.) 3 km distancē.
Arī tiem, kuri pagaidām vēl netika saukti uz goda
pjedestāla, nav iemesla nostalģijai – sportiskā karjera tikai
sākumā!

Slēpotāji sacenšas krosā

Uz tradicionālo slēpotāju krosu Pļaviņu slēpošanas
kompleksā «Jaujas», kurš notiek oktobra trešajā sestdienā,
devās veterāni. Veiksmīga sezona šogad Aivaram Žugrim –
iepriekšējie panākumi papildināti ar 2. vietu V 55+ 5 km
distancē, tikai divas ar pusi sekundes atpaliekot no grupas
uzvarētāja. Arī Leonīdam Valdonim šajā pašā grupā trešā
vieta. Priecē, ka daudzi V45+ grupas dalībnieki palika aiz
muguras. Cerībās uz normālu sniegotu ziemu biežāk jākāpj
uz rolleriem un treniņprocesā jāizmanto velosipēds!

Noslēdzies Preiļu novada
atklātais čempionāts galda tenisā

Pēc vasaras atpūtas, kā arī treniņiem stadionā un vasaras nometnē Višķos Preiļu džudo kluba «Jaunība LV» sportisti ir veiksmīgi iesākuši jauno sezonu, 1. oktobrī piedaloties I Starptautiskajās sacensībās «Dinaburgas kauss 2016»
Daugavpilī. Turnīrā bija pārstāvēta ne tikai Latvija, bet
arī kaimiņvalstis – Lietuva, Igaunija, Krievija un Baltkrievija.
Preiļu džudo kluba treneris Aleksejs Sapegins pastāstīja,
ka viņa audzēkņi jauno sezonu uzsākuši ļoti pārliecinoši –
sacensībās Daugavpilī tika izcīnītas trīs pirmās vietas –
Arturs Valters un Iļja Volkovs bija labākie savās svara kategorijās A grupā (2007.–2008. dzimšanas gads), savukārt
Sofija Gžibovska – D grupā meitenēm (2001.–2004. dzimšanas gads). Andrejs Gžibovskis un Gvido Streili izcīnīja
sudraba medaļas, Vjačeslavs Sondors un Dāvids Verze –
bronzu, savukārt Ričards Jakovļevs ieguva 5. vietu. Labi
startēja ne tikai Preiļu komandas līderi, bet arī mazāk pieredzējušie sportisti.
Arī šajā sezonā Preiļu džudo klubs aicina pievienoties
jaunus dalībniekus. Gaidīti tiek bērni no 6 gadu vecuma, tāpēc, ja rodas interese, lūdzam bērnu vecākus zvanīt Aleksejam Sapeginam, tālrunis – 26546518.

Preiļu soļotāju panākumi

9. oktobrī noslēdzies šī gada Preiļu novada atklātais
čempionāts galda tenisā. Kā pastāstīja sacensību organizētājs
Voldemārs Limans, šajā noslēdzošajā sacensību kārtā
piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 60 sportisti. Kopā
šogad Preiļu novada atklātajā čempionātā piedalījās vairāk
nekā 80 sportisti. Turnīrs ir populārs galda tenisistu vidū,
un tam apliecinājums ir arī pārstāvēto pilsētu skaits – šogad
sacensībās piedalījās sportisti no Rīgas, Cēsīm, Salaspils,
Jūrmalas, Mazsalacas, Alojas, Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Līvāniem, Preiļiem, kā arī
Lietuvas pilsētām Utenas, Rokišķiem un Dusetiem.
Kopvērtējumā sievietēm 1. vietu pārliecinoši izcīnīja
mājiniece, trenera Anatolija Isajeva audzēkne Diāna Afanasjeva. 2. vietu Vera Gurtajute no Daugavpils, 3. vietu Liāna Zeltiņa no Rēzeknes novada.
Vīriešu kopvērtējumā 1. vietā Jānis Svīķis (Mazsalaca),
2. vietā Mārtiņš Svīķis (Mazsalaca), savukārt 3. vietā Anrijs
Bergs (Rīga).
Veterānu 40 g. un vecāki grupā 1. vietā Arunas Petraškevičius (Lietuva), 2. vietā Ričardas Pundzis (Lietuva),
3. vietā Juris Zeltiņš (Rēzeknes novads). 50 g. un vecāki –
1. vietā Ervīns Svīķis (Mazsalaca), 2. vietā Jurijs Šmagra
(Daugavpils), 3. vietā Voldemaras Valentinavičius (Lietuva).
60 g. un vecāki – 1. vietā Valdemārs Limans (Preiļi), 2. vietā
Guntis Šēnhofs (Rīga), 3. vietā Pāvels Koņuhovs (Līvāni).

1. oktobrī Ogres stadionā notika tradicionālās leģendārā
latviešu soļotāja – Eiropas čempiona, Olimpiskā vicečempiona, piecu pasaules rekordu autora Jāņa Daliņa (5.XI
1904. – 11.VI 1978.) piemiņas sacensības. Tajās piedalījās
arī Preiļu novada pārstāvji, un otro reizi Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) audzēknis Raivo
Liņinš uzstādīja sacensību rekordu 1000 m distancē (šogad
un 2014. gadā). Godalgotas vietas izcīnīja vairāki mūsu novadu soļotāji.
Sacensības pieaugušajiem notika 10000 m distancē. Šogad vīriešiem par uzvarētāju kļuva Edgars Gjačs (Gulbene) –
44:23,1. Kā otrais aiz viņa finišēja soļošanas veterāns,
preilietis Normunds Ivzāns – 44:56,3.
Sacensības jaunākajās vecuma grupās notika 3000 m un
1000 m distancēs, bet visjaunākie – bērnudārzu audzēkņi
soļoja puskilometru garu distanci.
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21. septembrī Vārkavā notika Starpnovadu rudens stafešu kross. Kopvērtējumā vidusskolu grupā 1. vietu izcīnīja
Preiļu 1. pamatskola, 2. vietu – Vārkavas vidusskola,
3. vietu – Preiļu Valsts ģimnāzija, 7. vieta Preiļu 2 .vidusskolai. Pamatskolu grupā 1. vieta Sīļukalna pamatskolai,
2. vieta Salas pamatskolai, 3. vieta Galēnu pamatskolai,
6. vieta Pelēču pamatskolai.
Savukārt 28. septembrī Rīgā norisinājās tradicionālās
Latvijas skolēnu 70. spartakiādes vieglatlētikas rudens krosa sacensības. Tajās piedalījās 21 skolas komanda. Dalībnieku skaits – 250. Pamatskolu grupā komandu cīņā
1. vietu izcīnīja Preiļu 1. pamatskola, ģimnāziju grupā
3. vieta – Preiļu Valsts ģimnāzijai.

Starptautiskā turnīrā
Preiļu volejbolistēm 3. vieta

Šogad no 29. septembra līdz 2. oktobrim Polijas pilsētā
Ostrolenkā notika starptautiskais veterānu turnīrs volejbolā
«V KAMAN CUP Ostrołęka 2016» sievietēm +35 un +40
vecuma grupās un vīriešiem +40, +45 un +50 vecuma
grupās. Turnīrā dalību pieteica 32 komandas no 9 valstīm:
Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Bulgārijas, Moldovas, Rumānijas.
Preiļu sieviešu komanda dalību pieteica +35 vecuma
grupā. Pieteikušās bija vel 5 komandas – «Dāmu klubs» no
Daugavpils, «Belorusočka» no Minskas (Baltkrievija), «Omega» no Ļvovas un «Hmeļnickij» no Hmeļņickas (Ukraina)
un Ostrolekas «NIKE» (Polija). Komandas sadalīja divās
apakšgrupās pa trim katrā, un Preiļu komandai pretī stājās
Ļvovas un Minskas komandas. Spēles notika līdz divām
uzvarām. Uzvarot Ļvovas komandu ar 2:1 un zaudējot
Minskas komandai ar 1:2, pusfinālā Preiļu volejbolistēm
bija jāspēlē ar Daugavpils sieviešu komandu. Atzīstot Daugavpils komandas pārākumu ar 2:1, finālā par trešo vietu
mūsu komandai vēlreiz stājās pretī Minskas komanda.
Šoreiz, revanšējoties par iepriekšējās dienas zaudējumu, ar
2:1 Preiļu sieviešu komanda izcīnīja godalgoto 3. vietu.
Preiļu vīriešu komanda dalību pieteica +45 vecuma
grupā. Šajā grupā bija pieteikušās vel 4 komandas – Ļvovas
«Omega» (Ukraina), Polijas «Kaman Volley», Minskas
«Fenikss» (Baltkrievija) un Kupiškis no Lietuvas. Komandas savā starpā izspēlēja vienu apli līdz divām uzvarām.
Uzvarot ar 2:1 komandu no Lietuvas un zaudējot ar 0:2 Ukrainas, Polijas un Baltkrievijas komandām, Preiļu volejbolisti
ierindojās 4. vietā.
Paldies jāsaka spēlētājiem, kurus nenobiedēja tālais ceļš
un pašu līdzfinansējums un kuri piekrita nest Preiļu vārdu
ārpus Latvijas robežām, kā arī Preiļu novada domei par
iespēju aizbraukt uz šo turnīru.
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Ilona Vilcāne,
Viktorija Neištadte un Inta Rumaka

Preiļu novada VÇSTIS
Iegrimsti domās, kā mākoņos baltos,
Izlolo sapni, kas dvēselē skan,

Spēka un gudrības atslēgu glabā
Jaunības degsme lai skatienā san.
/Rasma Zariņa/

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS oktobRī dzimušoS penSionāRuS:

Nadeždu Bordjugovu, Veru Borisovu, Albertu Sondoru, Virginiju Jakovļevu, Aleksandru Ozersku, Lūciju Ondzuli-Kažu,
Aloizu Lubānu, Eleonoru Livdāni-Botori Preiļos, Mariju Ameļko, Veroniku Mičuli Saunas pagastā, Olīvu Podskočiju Pelēču pagastā.
SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Sveicam Slāvu dzieSmaS anSambli «Rjabinuška» 20 gadu jubilejā!

Nav iespējams iedomāties nevienu koncertu, festivālu, uzstāšanos slāvu tradicionālajos
svētkos bez ansambļa «Rjabinuška», kura dziesmu izpildījums saviļņo
sirdis un kura izpildījumā izteikts dvēseles dzīves siltums. Paldies
ansambļa dalībniecēm par to!

Lai jūsu izpildījumā dziesmas arī turpmāk dzen
projām no dvēseles ikdienas dzīves putekļus!
Veselību, daudz laimes un radošu atradumu
visam ansamblim vēl ilgus gadus!

Preiļu novada slāvu kultūras biedrība «Raduga»

Uzsaukums jauniešiem piedalīties projektā «PROTI un DARI!»
Jauniešu centrs «Četri» aicina jauniešus pieteikties projektā «Proti un dari!».
Projekta laikā jaunieši tiks iesaistīti dažādos neformālās izglītības un citos pasākumos, aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īstenos NVA
un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā. Projekta
īstenošanas laiks – līdz 2018. gada decembrim.
Ja Tu esi jaunietis/-te no 15 līdz 29 gadu vecumam un vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē, ja Tu nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, aicinām Tevi iesaistīties projektā.
Kas TEV par to būs?
Sapratīsi, ko tu gribi, apzināsies, ko tu proti un
kas tevi interesē, celsi savu motivāciju, iepazīsies ar
jauniem cilvēkiem, iemācīsies interesantas lietas, saņemsi konsultācijas, piedalīsies pasākumos un semināros, brauksi ekskursijās, iesaistīsies sabiedrībā un
kļūsi par foršāku cilvēku.

Kas tev jādara, lai pieteiktos projektā?
Meklē Jauniešu centra «ČETRI» kontaktus un
dod ziņu! Mēs esam šeit: https://www.facebook.com/
jcentrs4/ un jauniesu.centrs@preili.lv, tālrunis –
29327010 (Santa).
Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt
jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – NEET jauniešus.
Preiļu novada pašvaldība ir iesaistījusies Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā
Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas
perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt
NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā» projektā «PROTI un
DARI!».
Vairāk par projektu «PROTI un DARI!»:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
Santa Ancāne,
Jauniešu centra «Četri» vadītāja

Kultūras centra pasākumi novembrī

v 3. novembrī plkst.15.00 Preiļu KN Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas
zīmes saņemšanas pasākums. Ieeja – brīva
v 4. novembrī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca «Zeķu raksti»
v 4. novembrī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā
darbnīca
v 6. novembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas
šlāgeraptaujas un Amigo dzintara dziesmu 2016.
gada uzvarētājs DZINTARS ČĪČA un KASPARS
ANTESS koncertprogrammā «Likteņlīnijas» – dziedošo brālēnu visu laiku labākās dziesmas. Biļešu
iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē. Biļešu
cenas: EUR 5, 7, 8, 10.
v 10. novembrī plkst. 12.00 Saunas TN Senioru pēcpusdiena «Mārtiņdiena atnākusi»
v 10. novembrī plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā Mārtiņi Ārdavā «Mārtiņdienas viesošanās»
v 11. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Lāčplēša
dienai veltīts koncerts «Manas dzimtenes pusē» –
komponistam JĀNIM IVANOVAM – 110. Piedalās:
Emma Aleksandra Bandeniece – čells, Zigurds Teikmanis, Jana Zelmene, Baiba Vecvanaga, Ance Skopane – klavieres, Ekaterina Molodova, Annija Austra
Krēsliņa – soprāni, Alberts Mārcis Bērziņš – tenors,
Preiļu novada skolotāju koris Latgale – diriģents
Edgars Znutiņš, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris – diriģents Pēteris Plūme, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs, muzikologs Arvīds Bomiks. Ieeja – brīva
v 11. novembrī plkst.19.00 Saunas TN Lāčplēša
dienas pasākums «Gaismas ceļš Latvijai»: Lāpu gājiens, Dziesmas pie ugunskura un karsta tēja
v 12. novembrī plkst. 14.00 Aizkalnes TN Latvijas
Republikas gadadienai veltīts sarīkojums, Aizkalnes
pagasta nominācijas «Gada cilvēks 2016» pasniegšana
v 12. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Rudens

balle. Ieeja – EUR 5. Līdzi ņemiet groziņus. Balli organizē Slāvu kultūras biedrība «Raduga» un Preiļu KC
v 15. novembrī plkst. 15.00 Preiļu KN izstāžu
zālē «Fotoobjektīvā – Tālie Ziemeļi» – tikšanās ar
fotomākslinieku IGORU PLIČU
v 16. novembrī plkst. 13.00 Pelēču KN Latvijas Valsts 98. gadadienai veltīts svētku koncerts
kopā ar Pelēču pamatskolu «Ai, Tēvuzeme, tu manā
sirdī gaišā mīlestībā dedz»
v 16. novembrī plkst. 13.00 Preiļu KN Preiļu 1.
pamatskolas sarīkojums, veltīts Latvijas dzimšanas
dienai
v 17. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Latvijas
Valsts neatkarības proklamēšanas 98. gadadienai
veltīts svinīgs sarīkojums: Preiļu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana, Tautas mākslas kolektīvu
koncerts. Ieeja – brīva
v 18. novembrī no plkst. 16.00 līdz 17.00 Preiļos, laukumā, Raiņa bulvārī 19, Gaismas akcija «Gaisma novadam» – Preiļu novada iedzīvotāji, iestādes,
organizācijas tiek aicināti izgaismot laukumu. Lai
katra iedegtā gaismiņa novadam liek mirdzēt!
v 18. novembrī plkst. 17.00 Preiļu kultūras namā
notiks VAKARĒŠANA, kurā Jānis Streičs un aktieri Sarmīte Rubule, Karina Lučiņina, Jānis Paukštello,
muziķis Ēriks Zeps un ansamblis «Dziga» kopā ar
skatītājiem lasīs un izdziedās Jāņa Klīdzēja stāstu
«ZELTA KRUSTIŅŠ». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē. Biļešu cenas: EUR 15, 12, 10
v 19. novembrī Preiļu kultūras namā PREIĻU
VALSTS ĢIMNĀZIJAS 20 gadu SALIDOJUMS
«Šķiru lapas tālās»
v 26. novembrī plkst. 16.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras centra vīru vokālā ansambļa 20. dzimšanas dienas koncerts. Ieeja – brīva
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!
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Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja pasākumi novembrī

• Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju zālē apskatāmas Preiļu muižas īpašnieku grāfu Borhu dzimtas portretu reprodukcijas un fotogrāfijas, kā arī restaurētais J. H. Borha Maltas ordeņa komandora mundiera fragments. Katru trešdienu muzejā bezmaksas ieeja.
• Vēl tikai novembrī Preiļu 1.pamatskolas muzeja telpās, Daugavpils ielā 34, izstādē «Kalējs kala, smēde dedza» apskatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina
izglītības programmas pedagoga Norberta Kudiņa studentu darbi.
Skolēniem īpaša aktivitāte – noķer smēdes pokemonu. Iepriekšēja
pieteikšanās, tel. 26742058.
• 9. novembrī Preiļos viesosies Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv redaktores Kristīne Pokratniece un Elīna
Gailīte un iepazīstinās ar Preiļu puses folkloras materiāliem, digitālo
arhīvu un tā izmantošanas iespējām. Uz bezmaksas semināru aicināts
ikviens interesents. Tikšanās notiks Preiļu kultūras nama konferenču
zālē plkst. 15.00.
• 11. novembrī aicinām uz Lāčplēša dienai veltīto lāpu gājienu.
Plkst. 17.00 – pulcēšanās gājienam laukumā pretī Preiļu Romas katoļu baznīcai.

Piedalies Preiļu Sajūtu takas uzturēšanā!

Biedrībai «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» sadarbojoties
ar Preiļu novada domi, 4. jūnijā Preiļu parka aktīvās atpūtas zonā
(pie BMX trases, aiz āra terases «Pamkūkas») tika atklāta sajūtu
taka, kurā kā mazi, tā lieli var ar basām kājām iztaustīt dažādus
dabiskos materiālus. Staigāšana basām kājām norūda pēdas un
veicina dažādu ķermeņa orgānu darbību, jo uz pēdām ir ļoti
daudz dažādu sensoru. Tā kā sajūtu taka tiek veidota no dabiskiem materiāliem, tā ir regulāri jāatjauno un jākopj.
Lai nākamajā sezonā taka sniegtu patiesas sajūtas, Biedrība aicina
ikvienu piedalīties tās uzturēšanā un jau tagad vākt dabas materiālus –
kastaņus, ozolzīles, čiekurus, gludus akmeņus u.c., izkaltēt un nogādāt
Biedrības telpās Daugavpils ielā 34 (Preiļu 1. psk.).
Pieņemšana notiks visu oktobri darba dienās (izņemot 13 un 14.
oktobri) no plkst. 11.00 līdz 13.00. Labprāt pieņemsim arī tādus dabas
materiālus, kas līdz šim vēl nav izmantoti sajūtu takā, un pavasarī pagarināsim taku. Lūgums nenest netīrus un slapjus materiālus, jo līdz
pavasarim tie sapūs, mums nav iespēju tos izkaltēt. Jautājumu gadījumā zvaniet pa tel. 22339980 (Iveta).
Iveta Šņepste,
biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» biedrs

Aicinām pieteikties topošās māmiņas
un tētus nodarbību ciklam «Māmiņu skolā»

24. oktobrī – «Laiks gatavoties dzemdībām». Šajā nodarbībā runāsim, ko var darīt gaidību laikā, lai sagatavotos dzemdībām. Kādas
var būt dzemdības? Iepazīsimies ar dzemdību somas saturu. Tēva,
atbalsta personas vai dūlas loma dzemdībās.
31. oktobrī – «Dzemdību norise». Izrunāsim visas dzemdību fāzes! Izskatīsim, kādi ir dzemdību priekšvēstneši. Kad doties uz dzemdību nodaļu? Dzemdību gaitas sarežģījumi.
7. novembrī – «Sāpju atvieglošana dzemdībās». Kā sieviete pati
sev var palīdzēt atvieglot dzemdību sāpes? Dabiskie līdzekļi sāpju atvieglošanā – masāža, Rebozo lakats, pozas, elpošana, vizualizācija.
11. novembrī – Agrīnais pēcdzemdību periods. Piesaistes veidošana ar mazuli: pirmais kontakts āda – āda. Zīdīšanas uzsākšana. Kādas var būt jaunās māmiņas emocijas un ko ar tām iesākt? Sievietes
ķermenis pēc dzemdībām. Jaundzimušā sajūtas pēc dzimšanas. Mazuļa raudāšanas iemesli un risinājumi!
Nodarbības vada dūla Veronika Tabūne. Nodarbību sākums –
plkst. 14.00. Katras nodarbības cena: EUR 7, vienai personai vai
pārim (cena norādīta ar PVN). Katras nodarbības ilgums – aptuveni
2,5 stundas. Norises vieta: Preiļi, Preiļu poliklīnika, 2. stāvs, 208. kabinets.
Līdzi jāņem pieraksti un Mātes pase, lai kādā no nodarbībām varam izdarīt ierakstu par izietiem sagatavošanās kursiem dzemdībām.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās – pa tālruni 28316231 vai rakstot
uz veronika.tabune@gmail.com
Sīkāka informācija www.preiluslimnica.lv

Biedrība «Preiļu nevalstisko
organizāciju centrs»
Kooperatīva iela 6, Preiļi

(LR izglītības un zinātnes ministrijas
izglītības iestāde, Reģistrācijas
apliecības numurs 1860800593)

uzsāk regulāru mācību kursa
«Minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzņēmumā»
organizēšanu pārtikas apritē
strādājošajiem.
Kursus vada higiēnas ārsts –
Valentīna Petrova.
Maksa par kursiem EUR 25.

Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta
apliecība. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243.

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

