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Ziemassvētku laiks.
Kad vārdi ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūpju garša,
Kad sajūtam pašu svarīgāko – to,
kas katru no mums silda un dod spēku.

Lai saticība, savstarpēja sapratne, cieņa
un labestība katrā ģimenē!

Gaišus un sirds siltuma piepildītus
Ziemassvētkus!
Priecīgu, veiksmīgu un
un bagātīgu Jauno 2017. gadu!

Preiļu novada dome

Cienījamie Preiļu novada pensionāri!

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim,
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.

Balts Ziemassvētku miers lai ienāk
katrā mājā un katrā sirdī!
Lai Jaunais gads vairo apņēmību
paveikt lielus un mazus darbus,
īstenot vispārdrošākās ieceres!

Aldis Adamovičs,
LR 12. Saeimas deputāts

Kad egles zaros sveces degs un teiksmains sapnis zemi segs,
Tad acīs lai jums laime mirdz un visu rūgto aizmirst sirds.
Lai aiziet prom pa baltu sniegu tās rūpes,
kuras nomāc mūs,
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku, ar cerību – viss labi būs.

Ar labestību, laimes mirkļiem
un piepildītām cerībām lai bagāts
ir Jaunais – 2017. gads!

Preiļu novada Pensionāru
biedrības valde

Aktīvs un labiem darbiem piepildīts gads novadā

Cienījamie Preiļu novada iedzīvotāji!
Kārtējais gads, kas ir bagāts ar vērienīgiem
un arī mazākiem darbiem, drīz pavērs
ceļu jaunajam 2017. gadam. Mēs esam
informējuši jūs par visiem svarīgākajiem
projektiem, kas norisinās novadā, un šodien
es vēlos apkopot darbus, kas notiek un
ieplānoti tieši infrastruktūras jomā.

Piesaistīts finansējums ceļu būvdarbiem
Viens no pašiem svarīgākajiem jautājumiem, kā tas izskanēja arī sapulcēs ar iedzīvotājiem, ir lauku ceļu un ielu sakārtošana.
25. augusta Preiļu novada domes sēdē deputāti lēma par ceļu saraksta apstiprināšanu
būvdarbu konkursam «Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve». Izskatot sagatavotos
būvprojektus un to realizācijas aptuvenās
izmaksas, tika pieņemts lēmums veikt ceļu
pārbūvi pa kārtām. Lauku ceļu būvdarbi
paredzēti Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos» ietvaros.
Šobrīd jau noslēdzies iepirkums uz 1.
kārtu. Tās ietvaros paredzēts veikt vairāku
ceļu pārbūvi: Aizkalne– Maskavicišķi–
Zapori 1,59 km garumā Aizkalnes pagastā,
Kurmi–Omolka 2,45 km Pelēču pagastā,
Anspoki–Stolderi 3,45 km Preiļu pagastā
un Lielo Anspoku ceļa 1,69 Saunas pagastā.
Domes sēdē deputāti ir nobalsojuši arī
par iepirkuma veikšanu projekta 2. kārtas
būvdarbiem. Šajā etapā tiks renovēti ceļa
posmi Rinči–Gorlišķi–Raudovka Aizkalnes pagastā – 3,48 km, Purmaļi–Lielie
Anspoki Saunas pagastā – 1,2 km.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
pilsētā un pagastos
Pašvaldībā jau sagatavoti 11 ielu apgaismojuma būvprojekti. Pilsētā izstrādāts
projekts un pieņemts domes lēmums par
Liepu ielas posma pārbūvi no Ziedu ielas
līdz apvedceļam. Jau agrāk sagatavoti ielu
apgaismojuma projekti Celtnieku, Lāčplēša,

Kurzemes un Ludzas ielām, tāpat Kooperatīva
ielas posmam līdz apvedceļam, un Valmieras
ielai, kur apgaismojuma šobrīd nav. Akceptēts
būvprojekts krustojumam Aglonas iela–Pils
iela (iebraucot pilsētā no Aglonas puses).
Esam lielu uzmanību pievērsuši apgaismojuma ierīkošanai lauku ciematos, būvdarbi
tiks veikti nākamajā gadā. Sagatavoti būvprojekti apgaismojuma ierīkošanai vai rekonstrukcijai Aizkalnes ciemata Līvānu
māju ielās, Preiļu pagasta Līčos, Miera ielā,
Pelēču ciemata centrā un pie pagasta ēkas,
Prīkuļu ciematā un Smelteru ciemata galvenajās ielās (gar valsts nozīmes ceļu), kā arī
teritorijā pie Salas pamatskolas.

Sākam labiekārtot dzīvojamo māju
iekšpagalmus
Šogad esam iesākuši svarīgu darbu – pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu. Pirmajā objektā –
Celtnieku ielas masīvā – SIA «Preiļu saimnieks» ir veicis ārējā ūdensvada tīklu un
ārējās saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūvi. Nākamgad tiks izbūvēta lietus ūdens
kanalizācija, piebraucamie ceļi, sakārtotas
stāvvietas, laukumi un atjaunots iekšpagalmu
apgaismojums.
2017. gadā tiks izstrādāts būvprojekts nākamajam objektam – Preiļu pilsētas Rancāna
un Liepu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
masīvam. Plānots labiekārtot māju iekšpagalmus, piebraucamos ceļus un atjaunot inženierkomunikācijas.

Veiksmīgi noris Preiļu pils
atjaunošanas darbi
Viens no lielākajiem šī gada būvprojektiem
ir Preiļu pils atjaunošana. Šogad iesākti 1.
kārtas darbi, kas veiksmīgi noris, pateicoties
būvnieku – SIA «Preiļu celtnieks» aktīvajam darbam. 1. kārtas darbus paredzēts
pabeigt nākamgad, jo ieplānota arī parka teritorijas labiekārtošana apkārt pilij. Šobrīd
tiek izstrādāts pilij piegulošās parka teritorijas labiekārtošanas projekts. Jau gatavojam
projekta pieteikums finansējuma piesaistei
pils 2. kārtas būvdarbiem, jo Kultūras ministrija ir apstiprinājusi 45 000 eiro Preiļu
pils atjaunošanas nākamās kārtas darbiem.
Saskaņots arī pils telpu plānojums, bet
priekšā vēl pēdējais posms – 3. kārtas projektēšanas darbi, kur paredzēts projektēt
iekšējās inženierkomunikācijas un ārējos
pieslēgumus. Divus gadus pēc kārtas esam
atjaunojuši celiņus parkā, nākamgad turpināsim tādā pašā apjomā.

Nākamgad sāksies Rietumu ielas
būvdarbi
Viens no infrastruktūras nozīmīgākajiem
objektiem šobrīd Preiļu novadā ir Rietumu

ielas izbūve. Objekta būvdarbus plānots
iesākt jau nākamajā gadā. Iesniegts projekta
pieteikums finansējuma saņemšanai, turpinās
objekta projektēšanas darbi. Pēc tehniskā
projekta izstrādes un būvdarbu iepirkuma
veikšanas sāksies būvdarbi. Par zemes vienību izmantošanu, kas nepieciešamas Rietumu
ielas izbūvei, ir noslēgtas vienošanās ar
zemes īpašniekiem.
Jaunās–Rietumu ielas – garums sastādīs
vairāk nekā trīs kilometrus, tā savienos Daugavpils ielu AS «Preiļu siers» mikrorajonā
ar Rīgas ielu. Brauktuves platums būs 7
metri, tiks ierīkota gājēju ietve un ielas apgaismojums. No inženierkomunikācijām atsevišķiem posmiem ir paredzēta kanalizācijas
izbūve.
Rietumu ielas izbūve ir svarīga vietējiem
uzņēmumiem, lai attīstītu ražošanu un veicinātu pakalpojumu sniegšanu, tāpēc pateicos tiem uzņēmējiem, kuri piekrita saistībām, kas noteiktas projektā. Projekts ir vērtīgs arī tajā ziņā, ka pilsētai ir neapgūtās degradētas teritorijas, kurām jāpievērš uzmanība,
ielas izbūve mazinās arī pilsētas centrālo
ielu noslogojumu no transporta kustības.
Paralēli Rietumu ielas izbūvei saskaņota
arī apļveida krustojuma izbūve Rīgas–Brīvības ielā, paredzēta arī attiecīgo posmu Brīvības iela–CSDD un Rīgas iela–Rietumu
iela komunikāciju nomaiņa. Arī šeit esmu
pateicīga tiem uzņēmējiem, kuri uzņēmās
saistības ar savu apliecinājumu projekta atbalstam.

Pārrobežu projekti
2016. gadā Preiļu pašvaldība iesaistījās
projektu pieteikumu izstrādē Interreg V-A
Latvija–Lietuva Programmā 2014-2020 gadam un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta
Latvija–Lietuva–Baltkrievija 2014.–2020.
gadam kopā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldībām, sagatavojot 6 projektu
pieteikumus.
Ja tiks apstiprināti projektu pieteikumi,
Preiļu muižas parkā tiks atjaunoti 2 tiltiņi,
slūžas, veicinot ekotūrisma attīstību un izstrādājot kopīgus pārrobežu ūdens tūrisma
maršrutus. Preiļu muižas parkā tiks atjaunoti
7 koka tiltiņi, ievērojot to vēsturisko izskatu,
izdota kopīga grāmata par Latvijas un
Lietuvas parkiem.
Sadarbībā ar Baltkrievijas un Lietuvas
pašvaldībām tiks īstenoti 4 projekti, sociālo
pakalpojumu uzlabošanai, muzeju modernizēšanai, Latgales koka arhitektūras
saglabāšanai un sporta infrastruktūras uzlabošanai.
Sadarbībā ar biedrību Eiroreģions «Ezeru
zeme» tiks iegādāts specializēts transportlīdzeklis pasažieru ar kustību traucējumiem

pārvadāšanai, savukārt seniori tiks iesaistīti
dabas terapijas pasākumos veselīga dzīvesveida veicināšanai. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam tiks iegādātas modernās tehnoloģijas un risinājumi ekspozīciju digitalizēšanai, rīkoti kopīgi muzeju
festivāli un apmācības. Paredzētais finansējums minēto projektu īstenošanai veido vairāk nekā 480 000 eiro, no kuriem 90% līdzfinansējumu sastāda Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzekļi. Apstiprināšanas gadījumā projekti tiks īstenoti 2018. gadā.

Darba pietiks arī nākamgad
Darbs pie pašvaldības ieplānotajiem projektiem infrastruktūras labiekārtošanā notiek
nepārtraukti, tomēr ne vienmēr veicas tik ātri, kā gribētos. Pamatojoties uz valstī spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un procedūrām, kas jāveic pirms būvdarbu sākšanas,
notiek Veselības un rekreācijas centra projektēšanas darbi, un nākamā gada aprīlī,
kad projektēšanas darbus ieplānots pabeigt,
tiks veikta iepirkuma procedūra. Tikai tad
būs dota ‘zaļā gaisma’ centra būvdarbiem.
Šogad esam labiekārtojuši teritoriju pie
Aizkalnes tautas nama, sakārtota pašvaldībai
piederošā stāvvietas daļa Brīvības ielā pie
TOP veikala. Izstrādājam tehnisko projektu
laukuma sakārtošanai pretī Preiļu Galvenajai
bibliotēkai. Laukumā teritorijā paredzēts
ierīkot arī bērnu rotaļu laukumu un CSDD
elektromobiļu ātrās uzlādes staciju. Pašvaldībā jau sagatavoti būvprojekti un veikts iepirkums izglītības iestāžu – Jāņa Eglīša
Preiļu valsts ģimnāzijas un Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūvei.
Aktīvi finansējuma piesaistē ir darbojusies
Preiļu Galvenā bibliotēka, Kultūras centrs,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja
kolektīvs, Preiļu 1. pamatskolas deju kopas
«Gaida» vadītāja Gaida Ivanova, Pelēču
pamatskola. Veiksmīgi starti Preiļu Valsts
ģimnāzijai projektā «SAMSUNG skola nākotnei» un robotikas virziena attīstībā. Nākamgad izbūvēsim gājēju ietvi pretī AS
«Preiļu siers», ko nepaspējām šajā gadā,
Pelēčos LEADER projekta realizācijas rezultātā tiks labiekārtota estrāde.
Atskatoties uz aizejošo gadu, man ir patiess prieks par visu padarīto un iesākto infrastruktūras sakārtošanā novadā. Man ir
gandarījums, ka iedzīvotājiem tiek piedāvāts
plašs pasākumu klāsts arī brīvā laika pavadīšanai, sportam un atpūtai.
Paldies ikvienam par darbu, par atbalstu
tam, ko visi kopā ikdienā darām!
Laimīgu, jaunām iespējām piepildītu
2017. gadu!
Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Preiļu Novada VÇSTIS

Preiļu novada dome piešķir stipendijas studentiem

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts un Preiļu
novada Izglītības pārvaldes vadītājs
Andrejs Zagorskis.
Preiļu novada pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas pirmo gadu.
Nolikums nosaka, ka vienam stipendiātam, studējošam pilna laika augstākās izglītības programmā, tiek
piešķirta stipendija 90% no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, maģistrantūrā un rezidentūrā
studējošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.
Stipendiju nolikums paredz, ka
dome ar atsevišķu lēmumu turpmāk
katru gadu noteiks Preiļu novada
pašvaldības stipendiju piešķiršanai
atbalstāmās studiju specialitātes,
savukārt nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds» izveidos
komisiju, iekļaujot tajā divus Preiļu
novada domes pārstāvjus.
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.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

25. novembrī Preiļu novada
domē svinīgi tika parakstīti pirmie četri līgumi par pašvaldības
stipendiju iegūšanu. Trīspusējie
līgumi tika noslēgti starp Preiļu
novada domi, nodibinājumu «Viduslatgales pārnovadu fonds»
un stipendijas ieguvušajiem studentiem.
Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» dibinātāja Valija Vaivode, SIA «Preiļu
slimnīca» valdes priekšsēdētāja Iveta Stare un nodibinājuma «Vidus-

latgales pārnovadu fonds» valdes
locekle Janīna Beča.
Starp pirmajiem jauniešiem,
kuri saņems Preiļu novada domes
stipendijas, trīs ir medicīnas nozares studenti, viens mācās inženierzinātņu programmā. Marta Krumpāne Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžā apgūst
radiologa asistenta profesiju, Viktorija Japiņa pēc Rīgas Stradiņa
Universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes programmas apguves iegūs
vecmātes profesiju. Māris Skutelis
studē Rīgas Stradiņa Universitātes

Medicīnas fakultātes 6. kursā, bet
Māris Skuķis ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehniskās fakultātes lauksaimniecības inženieru zinātnes programmas students.
Marta Krumpāne pastāstīja, ka,
saņemot stipendiju, rodas garantija,
ka būs kur atgriezties. Jaunietei
jau ir iegūta viena izglītība, un tagad ir drošības sajūta, ka būs arī
darba vieta.
Viktorija Japiņa atzina, ka ir
vēlme dzīvot un strādāt Latgalē,
un īpašs prieks ir par atbalstu, ko
sniedz pašvaldība.

Māris Skutelis ar gandarījumu
stāstīja, ka jau pirms stipendijas
piešķiršanas bija doma atgriezties
Latgalē, tagad šī pārliecība ir pavisam stipra. Jaunietis jau ilgāku laiku dzīvo Rīgā un ir sapratis, ka galvaspilsētas straujais ritms viņu nesaista. Māris ir pārliecināts, ka, dzīvojot dzimtajā pusē, viņš katru dienu jutīsies kā atvaļinājumā. Iegūtā
stipendija ir arī labs priekšnoteikums, lai nemeklētu ļoti labi apmaksātās darba iespējas ārpus Latvijas.
Noslēgtie līgumi paredz, ka katram stipendijas saņēmējam līgumā noteiktais laiks jānostrādā pašvaldībā, pašvaldības uzņēmumā,
kapitālsabiedrībā vai Preiļu novada
pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā.
Kopumā stipendijām pieteikušies bija 7 jaunieši no dažādām
augstākās izglītības mācību iestādēm, tomēr ne visiem norādītā studiju programma atbilda nolikumā
noteiktajām atbalstāmajām profesijām.
Stipendiju piešķiršanas komisijā darbojās nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» dibinātāja Valija Vaivode, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks
izglītības un kultūras jautājumos
Juris Erts, SIA «Preiļu slimnīca»
valdes priekšsēdētāja Iveta Stare,

Jau vairākus mēnešus Preiļi
ir izraisījuši pozitīvu interesi novada viesos no mūsu pašu valsts,
no ārzemēm, pastiprināta interese
ir arī no uzņēmējiem, kuri plāno
atjaunot vēsturiskās ēkas tepat
Latvijā. Pateicoties Preiļu novada
domes deputātu lēmumam pagājušā gada 18. decembrī, šogad
pavasarī sākušies Preiļu pils renovācijas darbi.
Šobrīd jau restaurēts 90 % no
pils fasādes – atjaunots fasādes apmetums, mūrējumi, veikta protezēšana, uzlikta jauna jumta konstrukcija un jauns jumta segums.
Uz šo brīdi pabeigti arī horizontālās hidroizolācijas darbi, saliktas
metāla konstrukcijas, kas vajadzīgas pārsegumam.
Preiļu pils renovācijas būvdarbi
sadalīti vairākos etapos. Noslēdzoties pašvaldībā veiktajam iepirkumam, tiesības veikt Preiļu pils atjaunošanas pirmās kārtas būvdarbus
ieguva SIA «Preiļu celtnieks». Pirmajā kārtā notiek pils fasādes un
jumta renovācijas darbi, ieplānota
arī pilij piegulošās teritorijas un

piebraucamā ceļa labiekārtošana.
Iespējams, ka varētu izprojektēt arī
pirmā stāva telpas, kam finansējums
iezīmēts ERAF projektā ar specifisko atbalsta mērķi (SAM) 5.5.1 nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu saglabāšanai un aizsargāšanai.
SIA «Preiļu celtnieks» komercdirektors Egīls Stikāns pastāstīja,
ka pils renovācijas procesā vēsturiskais tiek saglabāts un iet kopā
ar jauno. Kā piemēru būvnieku
vadītājs min darbu pie pils vējtvera
renovācijas. Tas bijis uzbūvēts no
profilētiem ķieģeļiem, tomēr ne
visi vecie ķieģeļi ir saglabājušies.
Uzņēmums panāca saskaņojumu
ar projekta autoru, un vējtvera renovācijai tika veikta protežēšana –
būvnieki ņēma ārā vecos sadrupušos ķieģeļus, to vietā lika jaunos,
atstājot pils sienā arī senatnes mantojuma detaļas. Jauno ķieģeļu izliešanai uzņēmums izveidoja speciālu
veidni, ķieģeļi ir pārbaudīti laboratorijā un atbilst kvalitātei.
Pirms pils renovācijas pašvaldībā notika tikšanās ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, un Preiļu muižas kom-

pleksa projekta darba grupa apkopoja idejas, kādiem mērķiem varētu
tikt paredzētas telpas atjaunotajā
vēsturiskajā ēkā. Vairāki paredzamie aktivitāšu scenāriji ietverti arī
Preiļu novada tūrisma marketinga
stratēģijā. Pamatojoties uz apkopotajām idejām, SIA «Konsorts» ir
izstrādājis tirgus pētījumu Preiļu
novada investīciju objektam «Preiļu
muižas kompleksa pils un parks».
Restaurētajās pils telpās nākotnē
varētu būt vieta gan vietējam kultūrvēsturiskajam mantojumam, gan
darījumu centram.
Līgums ar būvniekiem pils pirmās kārtas renovācijas darbu veikšanai ir pagarināts līdz 2017. gada
25. jūlijam. Būvdarbu laikā ir atklājušies neparedzētie darbi, ko ir
nepieciešams veikt, un tie nedaudz
iekavē projektu. Arī šī gada vasara
bija lietaina, kas neļāva veikt būvdarbus tādos tempos, kā bija ieplānots. Egīls Stikāns atzīst, ka no jumta seguma darbiem vēl palicis uzlikt sniega barjeras un notekas, jāizveido sienu pieslēgumi, un, ja laika apstākļi vēl šogad būtu labvēlīgi,

varētu iebetonēt arī pārsegumu.
Preiļu pils tehniskā projekta
vienu daļu pirmās kārtas atjaunošanas būvdarbiem aktualizēja SIA
«Arhitektoniskās izpētes grupa».
Būvdarbu līguma summa sastāda
492 853 eiro ar pievienotās vērtības
nodokli. Finansējums nodrošināts,
ņemot Valsts kasē aizņēmumu investīciju veikšanai pašvaldības būvprojekta «Preiļu pils atjaunošana
1. kārtas 1. un 2. etaps» realizācijai,
par ko pagājušā gada 18. decembra
Preiļu novada domes sēdē ar balsu
vairākumu nobalsoja pašvaldības
deputāti.

Patlaban Preiļu novada dome
pieļauj, ka, noslēdzoties būvdarbu
pirmajai kārtai, Borhu dzimtas varenais spožums – Preiļu pils – būs
ieguvusi jaunu un pievilcīgu izskatu.
Līdz ar to pils fasāde būs pieejama
apskatei. Arī pilsētas viesi, iebraucot
Preiļos pa Daugavpils ielu, starp
vēsturiskā parka kokiem varēs
redzēt atjaunoto pils ārieni. Pašvaldība ir apņēmusies līdz Latvijas
simtgadei un Preiļu pilsētas deviņdesmitajai dzimšanas dienai 2018.
gadā sakārtot un labiekārtot arī
pils apkārtni.
Maija Paegle

No 5. decembra līdz 8. decembrim Preiļu novada pašvaldība organizēja vairākas tikšanās
ar novada iedzīvotājiem gan pagastos, gan pilsētā, lai stāstītu
par paveiktajiem darbiem šajā
gadā, informētu par ieplānotajiem
projektiem nākamajam gadam
un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai.
5. decembrī Aizkalnes pagasta
tautas nama zālē uz sarunu tika aicināti Aizkalnes pagasta iedzīvotāji,
6. decembrī svarīgi jautājumi par

pagasta attīstību tika pārrunāti sanāksmēs Pelēču pagasta Ārdavas
saieta namā un Pelēču kultūras namā. 7. decembrī uz tikšanos Salas
pamatskolā un Saunas pagasta tautas namā bija pulcējušies Saunas
pagasta iedzīvotāji, bet 8. decembrī
par padarīto tika runāts Preiļu pagasta Līčos un Preiļu kultūras namā.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un domes
izpilddirektors Vladimirs Ivanovs
informēja iedzīvotājus par paveikto
2016. gadā, pastāstīja par lielākajiem iesāktajiem projektiem, par

finansējuma piesaistes iespējām
un iepazīstināja ar ieplānoto nākamajam gadam. Tikšanās reizēs piedalījās domes iestāžu vadītāji un
darbinieki. Iedzīvotāji varēja saņemt atbildes uz jautājumiem no
pašvaldības Attīstības daļas speciālistiem, Labklājības pārvaldes darbiniekiem un lauku attīstības konsultanta. Par drošības jautājumiem
stāstīja Preiļu novada Pašvaldības
policijas pārstāvis, par informatīvo
saikni ar novada iedzīvotājiem runāja sabiedrisko attiecību speciālists.
Lauku teritorijās visvairāk jau-

tājumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem bija saistībā ar lauku ceļu stāvokli un ceļu renovācijas iespējām.
Aktuāls jautājums ir klaiņojošie suņi, kā arī nākamajā gadā paredzētā
suņu čipošana. Saunas pagastā radās diskusijas par skolēnu pārvadāšanu, Priekuļu ciemata aktīvās kundzes izteica vēlmi iekārtot telpu
dažādām radošajām nodarbībām,
savukārt Pelēču pagasta centrā aktuāla ir apgaismojuma uzlabošana
diennakts tumšajā laikā. Daži klātesošie ierosināja vecākos novada
seniorus godināt jau no 80 gadu

vecuma sasniegšanas nevis no 90
gadiem, kā tas tiek darīts šobrīd.
Tikšanās laikā Preiļu kultūras
namā iedzīvotāju jautājumi bija
saistīti ar ielu un ceļu stāvokli, to
tīrīšanu apledojuma laikā, klaiņojošajiem dzīvniekiem, tika diskutēts
arī par pilsētas noformējuma uzstādīšanu svētku laikā.
Pirms kopīgās tikšanās Preiļu
kultūras namā ikvienam bija iespēja
griezties individuāli pie dažādu jomu speciālistiem, kuri turpat uz
vietas sniedza konsultācijas.
Maija Paegle

Preiļu pils iegūst
savu vēsturisko izskatu

Preiļu novadā norisinājās pašvaldības vadības
un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem
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Pilnvaro SIA «Arodīpašums» organizēt
licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
24. novembra Preiļu novada domes sēdē deputāti
izskatīja SIA «Arodīpašums» iesniegumu par pilnvarojumu veikt licencētās makšķerēšanas organizēšanu
Vīragnas ezerā un veikt visas nepieciešamās darbības,
kas saistītas ar licencētās makšķerēšanas ieviešanu
šajā ezerā. Lielākā daļa Vīragnas ezera atrodas Daugavpils novada teritorijā, un deputāti nolēma pilnvarot
SIA «Arodīpašums» veikt licencētas makšķerēšanas
organizēšanu uz Vīragnas ezera daļas, kas atrodas Preiļu
novada administratīvajā teritorijā Pelēču pagastā.
Kā deputātiem paskaidroja SIA «Arodīpašums»
pārstāvis Andris Samušs, saņemot šo pilnvarojumu,
tiktu ieviesta lielāka kārtība uz ezera, kontrolēta nelikumīga zvejas tīklu ielikšana. Preiļu novada domes
jurists Aldis Džeriņš norādīja, ka SIA «Arodīpašums»
izstrādātie licencēšanas noteikumi vēl būs jāsaskaņo
pašvaldībā.
Mainīsies Latvijas Nacionālā arhīva
Daugavpils Zonālā valsts arhīva
apmeklētāju pieņemšanas telpa
Domes deputāti izskatīja Latvijas Nacionālā arhīva
Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākās ekspertes
Vijas Šņepstes iesniegumu par iespēju apmainīt arhīva apmeklētāju pieņemšanai paredzēto nomāto telpu
Raiņa bulvārī 24 pret lielāku telpu šajā pašā ēkā, kas
šobrīd ir atbrīvojusies. Tā kā iepriekš nomnieks pildījis savus pienākumus saskaņā ar noslēgto līgumu, nomas maksājumi veikti pilnā apmērā, savukārt uz platību, kas atbrīvojusies, citi pretendenti nav pieteikušies,
deputāti nolēma no 2016. gada 30. novembra izbeigt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Latvijas Nacionālo
arhīvu par līdz šim nomātās telpas nomu, un noslēgt
no 1. decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumu par
telpas ar lielāku platību nomu uz trim gadiem.

Labklājības pārvaldes Pansionātā «Preiļi»
būs papildu 24 vietas
24. novembra domes sēdē deputāti, izskatot Preiļu
novada Labklājības pārvaldes direktora Laura Pastara iesniegumu, nolēma paplašināt ilgstošās sociālās
aprūpes iestādi pansionātu «Preiļi», nodrošinot papildu 24 vietas. Tas darīts, jo pieprasījums pēc ilgstoša
sociālās aprūpes pakalpojuma Preiļu novadā ir liels
un uz pansionāta vietām ir izveidojusies rinda. Šim
nolūkam plānots nomāt papildu telpas vecā slimnīcas
korpusa 2. stāvā. Nepieciešams arī papildu aprīkojums
un inventārs – gultas, naktsskapīši.
Līdz šim ar SIA «Preiļu Slimnīca» 2010. gada 1. jūlijā bija noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums par
telpas nomu 1. stāvā, kas nodrošināja 24 vietas. Tāpēc
deputāti nolēma vienoties ar SIA «Preiļu slimnīca»
valdi par grozījumiem nomas līgumā un palielināt
nomāto telpu platību, pievienojot telpas ēkas 2. stāvā.
Deputāti arī nolēma paredzēt papildu līdzekļus
2017. gada budžetā pansionāta darbības nodrošināšanai
un aprīkojuma un inventāra iegādei, saskaņā ar Labklājības pārvaldes iesniegto budžeta pieprasījumu pansionātam «Preiļi».

«Rinči – Gorlišķi – Raudovka» Aizkalnes pagastā, kā
arī «Purmaļi – Lielie Anspoki» Saunas pagastā. Deputāti priekšlikumu vienbalsīgi atbalstīja.

Pārbūvēs apgaismojumu Liepu ielas
posmā Preiļos
Sakarā ar to, ka Preiļos Liepu ielas posmā no Ziedu
ielas līdz apvedceļam ielas apgaismojuma tīkli ir nolietojošies – bojāti pazemes kabeļi starp balstiem, bojāti balsti un gaismekļi, veikt to remontdarbus nav
lietderīgi. Izskatot SIA «Elektroserviss Preiļi» izstrādāto, saskaņoto un 2016. gada 22. janvārī būvvaldē
akceptēto būvprojektu (tehnisko shēmu) un darbu
apjomu sarakstu, deputāti nolēma veikt iepirkuma
procedūru Liepu ielas posma no Ziedu ielas līdz apvedceļam apgaismojuma tīklu pārbūvei un slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu. Finansējumu būvdarbu
apmaksai paredzēts plānot 2017. gada budžetā.

Lemj par Preiļu novada domes ēkas
atjaunošanas un teritorijas
labiekārtošanas būvdarbu veikšanu
Domes sēdē deputāti nolēma sludināt būvdarbu
iepirkumu un īstenot būvprojekta «Preiļu novada
domes ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana»
1. kārtu – ēkas fasādes siltināšana un galvenās ieejas
mezgla izbūve, kā arī būvprojekta 2. kārtu – ēkas
iekšējo inženiertīklu un apdares darbu izbūve.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu «Preiļu novada domes ēkas atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana», kā arī ņemot vērā to, ka Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 2016. gada
12. oktobra sēdē pieņemts lēmums par SAM 4.2.2.
projektu ideju konceptu priekšatlases rezultātiem un
projekts «Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos» ir apstiprināts. Paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansējums 1. kārtai ir 73 % no kopējām 1. kārtas izmaksām.
Lemj par pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā
26 energoefektivitātes uzlabošanu
Domes sēdē deputāti nolēma īstenot būvprojekta
«Pašvaldības ēkas 2. kārtas atjaunošana Rēzeknes
ielā 26, Preiļi» 1. etapu pilnā apjomā un veikt būvprojekta aktualizāciju un sludināt būvdarbu iepirkumu.
Projekts tiek realizēts, ņemot vērā Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 2016. gada 12. oktobra sēdē pieņemto lēmumu par SAM 4.2.2. projektu ideju
konceptu priekšatlases rezultātiem, kurā apstiprināts
projekts «Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos».
Paredzētais ERAF finansējums ir 85 % apmērā.

Veiks iepirkumu būvdarbu konkursam ceļu
posmu pārbūvei pagastos
Domes sēdē deputāti lēma par konkursa «Preiļu
novada pašvaldības ceļu pārbūve» 2. kārtas ceļu saraksta
apstiprināšanu. Jau ziņots, ka 25. augusta domes sēdē
deputāti apstiprināja ceļu sarakstu būvdarbu konkursam
«Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve». Izskatot
sagatavotos būvprojektus un to realizācijas aptuvenās
izmaksas, tika pieņemts lēmums veikt ceļu pārbūvi
pa kārtām. 1. kārtā augusta domes sēdē deputāti ieplānoja veikt ceļu Aizkalne – Maskavicišķi – Zapori
(Aizkalnes pagasts), Kurmi – Omolka (Pelēču pagasts), Anspoki – Stolderi (Preiļu pagasts) un Lielo
Anspoku ceļa (Saunas pagasts) pārbūvi.
24. novembra domes sēdē tās vadītāja, domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda izteica priekšlikumu veikt
iepirkumu būvdarbu konkursam 2. kārtā ceļa posmiem

Slēgs sadarbības līgumu ar Aglonas
un Riebiņu novadu pašvaldībām
Lai varētu realizēt ERAF līdzfinansētā projekta
«Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» SAM
5.6.2. 3. kārtu, domes sēdē deputāti nolēma slēgt sadarbības līgumu starp Preiļu novada domi kā finansējuma
saņēmēju un Aglonas un Riebiņu novada pašvaldībām
kā sadarbības partneriem.
Koordinācijas padomes sēdē jau apstiprināta Preiļu
novada un sadarbības partneru Aglonas un Riebiņu
novadu pašvaldību projekta «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» ideja.
Projekta mērķis – paaugstināt Viduslatgales novados (Preiļu, Riebiņu, Aglonas) esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt
konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot
degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot
potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem.
Ilona Vilcāne,
mājas lapas satura redaktore

24. novembra domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu par vienošanās noslēgšanu ar zemes īpašniekiem sakarā ar Preiļu novada domes plānotā ERAF
līdzfinansētā projekta «Preiļu novada un ietekmes
areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» SAM 5.6.2. 2. kārtas – Rietumu ielas
izbūve – realizāciju. Iepriekš tika saņemti sertificēta
nekustamo īpašumu novērtētāja vērtējumi piecu privātīpašnieku sešām zemes vienībām, kuras nepieciešams izpirkt Rietumu ielas izbūves projekta realizācijai,
kā arī tika izsūtītas vēstules ar piedāvājumu pārdot

zemes īpašumus par novērtējumā noteikto cenu.
Deputāti domes sēdē nolēma slēgt vienošanos ar
zemes īpašniekiem par nodomu pārdot zemes
īpašumus par novērtējumā noteikto cenu, lai būtu iespējams realizēt ERAF līdzfinansēto projektu. Šobrīd
vienošanās ir noslēgtas ar visiem zemes vienību īpašniekiem.
Līdzekļus lēmuma izpildei (īpašuma pirkumam
ar īpašumu sadalīšanu, un uzmērīšanu saistīto izdevumu segšanai) nolemts paredzēt 2017. gada budžetā.
Ilona Vilcāne

Noslēgtas vienošanās ar zemes īpašniekiem
par zemes vienībām Rietumu ielas izbūvei
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Preiļos notiek Starptautiskajai
invalīdu dienai veltīts pasākums

5. decembrī uz Starptautiskās invalīdu dienas pasākumu pulcējās Preiļu novada invalīdu biedrības dalībnieki. Labklājības pārvaldes zālē cilvēki ar īpašām vajadzībām un viņu atbalstītāji pārrunāja aizejošā gada notikumus un teica paldies ikvienam, kurš
atbalsta biedrības darbu.
Klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda. Par iesaistīšanos Invalīdu biedrības aktivitātēs un atbalstu biedrībai pašvaldības vadītāja pasniedza domes Pateicības rakstus.
Par aktīvu brīvprātīgo darbu biedrībā Pateicību saņēma Eleonora
Lune, par brīvprātīgajiem ziedojumiem un atbalstu invalīdu biedrībai –
Marjana Stūrišķa, Ritai Stepanovai pašvaldības Pateicība tika pasniegta
par aktīvu darbu un atbalstu invalīdu biedrības radošo pulciņu aktivitātēs.
Klātesošos svētkos sveica Preiļu novada Invalīdu biedrības vadītāja
Ināra Bogdanova un Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars.
Par pasākuma muzikālo noformējumu, ģitāras pavadījumā dziedot savas sacerētās dziesmas, bija parūpējusies Preiļu jauniete Rūta Pastare,
savus dzejoļus lasīja biedrības pārstāve Ludvika Kirillova. Invalīdu
biedrības jaunieši kopā ar Dienas centra vadītāju Lieni Gžibovsku rādīja divas dejas, iesaistot arī klātesošos.
Par aktīvo darbu Invalīdu biedrības vadīšanā un jaunu ideju ģenerēšanā paldies tika teikts Inārai Bogdanovai. Katrs pasākuma dalībnieks
saņēma biedrības dalībnieku darinātu dāvaniņu.
Maija Paegle

Preiļus apmeklē ASV vēstniecības pārstāvji

6. decembrī Preiļus darba vizītē apmeklēja ASV vēstniecības
Latvijā pārstāvji – Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniecības Politikas nodaļas vadītāja Vanesa Akere (Vanessa Acker) un politikas
speciālists Mārtiņš Spravņiks.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda iepazīstināja ciemiņus ar pašvaldības jaunākajiem projektiem un ieskicēja arī tuvākajā
laikā ieplānotos darbus, kuriem nepieciešams piesaistīt finansējumu.
Vizītes sākumā ASV vēstniecības pārstāvji apmeklēja Preiļu 1. pamatskolu. Izglītības iestādes direktore Nora Šņepste sniedza ieskatu
Preiļu 1. pamatskolas darbībā, pēc tam norisinājās vecāko klašu audzēkņu tikšanās ar vēstniecības darbiniekiem. Vanesa Akere izklāstīja jauniešiem stereotipus, kādi sabiedrībā izveidojušies par ASV iedzīvotājiem
un pašu valsti. Mārtiņš Spravņiks skolēnus motivēja nebaidīties un izmantot iespējas iegūt izglītību citās valstīs, arī ASV, lai pēc tam ar zināšanu bagāžu atgrieztos Latvijā. Skola saņēma informatīvo materiālu par
izglītības iespējām ASV.
Vizītes turpinājumā vēstniecības pārstāvji iepazinās ar Preiļu novada pansionāta «Preiļi» darbību. Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars un pansionāta vadītāja Inga Vilcāne izklāstīja ciemiņiem, kā
darbojas pansionāts, kā tiek aprūpēti vecie, vientuļie novada iedzīvotāji.
Tā kā šobrīd vietu pansionātā gaida 14 novada cilvēki, vairāki vecie cilvēki ievietoti citu pašvaldību aprūpes iestādēs, svarīgs jautājums ir
pansionāta telpu paplašināšana, kam nākamajā gadā jāpiesaista līdzekļi.
Darba vizītes noslēgumā ciemiņi apmeklēja Valsts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļu. Struktūrvienības inspektors Ēriks Pastars iepazīstināja vēstniecības pārstāvjus
ar Preiļu daļas darbības nodrošinājumu un izrādīja telpas, kurām nepieciešams remonts, lai darbinieki pilnvērtīgi varētu veikt savus dienesta
pienākumus.
Preiļu novada pašvaldībai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar
ASV vēstniecību Latvijā, tāpēc nākotnē tiek plānoti kopēji projekti vides sakopšanā un infrastruktūras sakārtošanā novadā.
Maija Paegle
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Preiļu vīru vokālais ansamblis svin 20. dzimšanas dienu

Aktīvi un interesanti noritējis
Preiļu novada Jauniešu forums

25. novembrī Preiļu 1. pamatskolā
norisinājās Preiļu novada Jauniešu FORUMS 2016, kurā jaunieši kopā ar iedvesmotājiem – dīdžeju, pasākumu organizatoru, jaunatnes darbinieku Andri
Lazdānu, sportistu, Preiļu Sporta skolas
direktoru Edgaru Vaivodu, sporta entuziastu, sporta skolotāju Feoktistu Pušņakovu, režisoru, mūziķi, aktieri Oskaru
bērziņu, biedrības PAKAC jauniešiem
un pasākuma organizatoriem – Jauniešu
centru «ČETRI», kā arī pasākuma moderatoru – Matīsu Lāci kopīgi iedvesmojās un diskutēja par līdzdalību, kultūru
un sportu Preiļu novadā.
Jauniešu forumu atklāja Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Pirmajā pasākuma daļā jaunieši klausījās uzaicināto viesu iedvesmas un labās pieredzes
stāstus, bet pasākuma otrajā daļā, pēc tējas
un uzkodu pauzes, paši jaunieši aktīvi diskutēja un pārsprieda foruma tēmas trīs diskusiju darbnīcās: kultūras, sporta un aktīvās līdzdalības darbnīcā.
Kultūras darbnīcā jaunieši diskutēja
par kultūras jēdzienu un tā sastāvdaļām,
apsprieda un pētīja kultūras vērtības caur

26. novembrī savas darbības 20. dzimšanas dienu ‘izdziedāja’ Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis. Uz
pasākumu «Draugu sadziedāšanās» bija
ieradušies kolektīvi, ar kuriem Preiļu vīrus
jau daudzus gadus saista mūzika, dziesma
un draudzība.
Ar profesionalitāti un atraktīvu uzstāšanos
mūs priecēja Aizkraukles sieviešu vokālais
ansamblis, VEF Kultūras pils vīru vokālais
ansamblis, Tomes sieviešu vokālais ansamblis,
Aizkraukles vīru vokālais ansamblis un Kalsnavas sieviešu vokālais ansamblis.
Kultūras ministrija atzinīgi novērtējusi kolektīva ieguldījumu tautas mākslas vērtību saglabāšanā, un svētkos Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda pasniedza kolektīvam Kultūras ministrijas Atzinības rakstu.
To saņēma ilggadējais ansambļa vadītājs Alberts Vucāns.
Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības
raksti par radošu ieguldījumu vokālo ansambļu
tradīciju un dziesmas popularizēšanā tika pasniegti ilggadējiem ansambļa dziedātājiem

kultūras «aisberga» modeli. Jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem: Kas ir kultūra?
Kas ir mana kultūra, kas ir mana vērtība?
Jauniešu atbildēs izskanēja jēdzieni: attieksme, cilvēki, pasākumi, brīvdienas, valoda, tradīciju un vērtību kopums, svētki,
uztvere, manieres, cilvēku savstarpējās attiecības.
Sporta darbnīcā jaunieši, savstarpēji
diskutējot, apkopoja viņiem zināmās sporta
iespējas Preiļu novadā, kā arī apsprieda tās
labās lietas, kuras jaunietis iegūst, regulāri
nodarbojoties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.
Jaunieši diskutēja un apkopoja savus
priekšlikumus sporta un kultūras jomās,
kā arī savas līdzdalības aktivizēšanai novadā.
Forumā piedalījās jaunieši no visām
Preiļu novada skolām, kopā 61 dalībnieks.
Milzīgs paldies visiem, kas palīdzēja foruma tapšanā un norisē, īpašs paldies aktīvajiem Jauniešu centra «ČETRI» jauniešiem.
Paldies Rūtai Pastarei par brīnišķīgo muzikālo sveicienu foruma noslēgumā.
Santa Ancāne,
jauniešu centra «ČETRI» vadītāja

Ivaram Sitnikam un Vladimiram Ivanovam.
Pašvaldības Pateicības saņēma ilggadējie ansambļa dziedātāji Jānis Rutkovskis, Jāzeps
Zalāns, Staņislavs Skutelis, Juris Abrickis,
Valdis Liepiņš un Ilgvars Muzikants.
Jubilārus svētkos sveica arī vietējo dziedošo
Preiļu novada kultūras centra kolektīvu pārtāvji no Aizkalnes pagasta sieviešu vokālā ansambļa, senioru vokālā ansambļa «Virši» un
sieviešu vokālā ansambļa «Rjabinuška». Pasākumu ar humora dzirksti vadīja Silvija Kurtiņa, koncerta apmeklētāji izbaudīja patīkamo
noskaņu un dziedāja līdzi.
Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais
ansamblis dibināts 1996. gadā, un visus 20 gadus dziedošos vīrus vada Alberts Vucāns. Kolektīvs regulāri piedalās vokālo ansambļu festivālos – konkursos Latvijā, gūstot labus rezultātus. Visus divdesmit gadus Preiļu novada
Kultūras centra vīru vokālais ansamblis ir turējies Latvijas dziedošo vīru pirmajā pieciniekā, bet šogad kolektīvs ir Latvijas vokālo ansambļu konkursa laureāts.
Maija Paegle

«Preiļu robotikas kluba» komanda
Igaunijā sekmīgi piedalās
lielākajās Ziemeļeiropas robotikas sacensībās

No 2. decembra līdz 4. decembrim
«Preiļu robotikas kluba» komanda 9 dalībnieku sastāvā piedalījās lielākajās Ziemeļeiropas robotikas sacensībās «Robotex
2016».
Preiļus un Latviju pārstāvēja: Matīss
Buks (JEPVĢ, 10.V), Matīss Dambītis
(JEPVĢ, 12.D), Ilja Isajevs (JEPVĢ, 11.D),
Iļja Martinovs (JEPVĢ, 10.D), Toms Teodors
Vilcāns (JEPVĢ, 10.D), Armands Upenieks

(PVĢ absolvents, RTU students, komandas
konsultants), Linards Šmeiksts (PVĢ absolvents, RTU students, komandas konsultants),
Aldis Buks (vecāku pārstāvis) un Juris Erts
(komandas vadītājs).
Komandas pārstāvji piedalījās 3 disciplīnās (MiniSumo, Līnijsekošana, Folkreiss)
un guva labus rezultātus – tikai nedaudz sportiskās veiksmes pietrūka līdz pjedestālam!
Apsveicam!

veselības dienesta finansējums ambulatorajā
daļā. Savukārt par notikušajām dzemdībām
2015. gada pirmajā pusgadā saņēma 78496,32
eiro, šogad 103 408,21 eiro, pieauguši ieņēmumi par maksas un nomas pakalpojumiem.
Izdevumi samazināti par 112 606 eiro. Kapitāldaļu turētāju saņemtais finansējums
šogad: 16 600 eiro no Preiļu novada domes,
5 790 eiro no SIA «Centrālā laboratorija».
Protams, gribētos, lai finansējuma sadalījums
gan pašvaldību, gan valsts līmenī būtu solidārs, jo Latvijā ir visaugstākais izglītības finansējuma īpatsvars kopējos valdības izdevumos un viens no zemākajiem veselības aprūpē.
Slimnīcas darbinieki priecājas par mājaslapas jauno versiju – www.preiluslimnica.lv –,
ko izmanto pacienti komunikācijai ar mediķiem un personālu. Reģistratūrā ir izveidots
zvanu centrs – viens no darbiniekiem pieņem tikai telefona zvanus, kā arī atzvana visiem tiem pacientiem, kuri nav varējuši sazvanīt. SIA «Preiļu slimnīca» ir arī sociālajos
tīklos: Facebook, Twitter, par aktualitātēm
informācija tiek ievietota arī Preiļu novada
mājas lapā www.preili.lv un «Preiļu Novada
Vēstīs».
Daudz būtiskas informācijas sniedz arī
pacientu aptaujas anketas, kas šobrīd ir pieejamas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā,
Terapijas nodaļā un arī poliklīnikā. Šī informācija palīdz uzlabot sniegto pakalpojumu
kvalitāti.

Preiļu novada domes stipendiju konkursā trīs jaunieši, kuri studē medicīnu, saņēma
pirmās stipendijas un atgriezīsies darbā uz
Preiļiem, bet šī gada 14. aprīlī ir noslēgts
sadarbības memorands starp Rīgas Stradiņa
universitāti un Preiļu novada domi par kopīgiem projektiem veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
Preiļu slimnīca šogad piedāvā jaunus
maksas pakalpojumus: nūjošanas nodarbības
grupā fizioterapeita vadībā, tradicionālo Taizemes masāžu, medicīnisko teipošanu. Uz
pieņemšanu vienreiz mēnesī izdevās piesaistīt labu speciālistu – ārstu nefrologu Māri Pļaviņu, kurš sniedz valsts apmaksātas
konsultācijas, pacientam jāmaksā tikai
pacienta iemaksa 4,27 eiro.
Šobrīd ir izsludināta iepirkuma procedūra
par jauna datortomogrāfa nomu, kas palielinās izmeklējumu iespējas un kvalitāti. Līdz
gada beigām Dienas stacionārā pacienti
varēs saņemt arī valsts apmaksātu hemodialīzes pakalpojumu.
Iveta Stare pateicas galvenajai ārstei
Viktorijai Šmukstei, Vispārējās nodaļas vadītājai ārstei Irēnai Vaivodei, galvenajai māsai
Aijai Stupānei, virsmāsām Inai Klušai un
Solvitai Kiršai, tāpat ikvienam darbiniekam
par iesaistīšanos kopējā darbā un sniegto atbalstu.
Maija Paegle

Preiļu slimnīca aizvadījusi darbīgu gadu

«Uzņēmumam šis gads ir bijis dinamisks un piepildīts. Pēc pagājušajā gadā
veiktā audita ieteikumiem uzlabota iekšējās
kontroles sistēma un procesu vadība, kas
palīdz nodrošināt sakārtotu un efektīvu
uzņēmuma darbību», tā sarunu par SIA
«Preiļu slimnīca» darbu iesāka valdes
priekšsēdētāja Iveta Stare. Preiļu slimnīcas
vadītāja atzīst, ka aizvadītajā gadā ir
bijis daudz jāmācās un jāizprot gan veselības aprūpei likumdošanā noteiktās prasības, gan finansēšanas noteikumi. Liels
izaicinājums ir arī personālvadība, jo uzņēmumā strādā 149 darbinieki. Tomēr,
neskatoties uz to, daudz ticis izdarīts.
SIA «Preiļu slimnīca» aizejošajā gadā
nav iesākusi nevienu projektu, piesaistot Eiropas fondu vai kredītiestāžu finansējumu,
jo uzņēmums turpina atmaksāt kredītus un
kredītprocentus par iepriekš īstenotajiem
projektiem. Tas gadā sastāda 129 179 eiro.
Šogad vairāk iegādāta medicīnas aparatūra
un inventārs – autoklāvs, masāžas galdi, medicīniskie svari, ginekoloģiskās lampas, spirogrāfs, kardiotokogrāfs, ultraskaņas aparāts,
atjaunotas nepieciešamās mēbeles un iegādāts apģērbs medicīnas personālam. Nesen
notikušas izmaiņas valdes sastāvā, no 1. oktobra par trešo valdes locekli Jolantas Gžibovskas vietā tika apstiprināta SIA «Preiļu
slimnīca» ārste Svetlana Morozova. Uzņēmuma darbinieki ir bijuši arī vairākos pieredzes

apmaiņas braucienos, lai vērotu, kā citviet
strādā dzemdību un rehabilitācijas nodaļas.
Slimnīcai svarīga ir Dzemdību nodaļa,
jo ik gadu ir redzams dzemdību skaita pieaugums: 2012. gadā notika 291 dzemdības,
2013. gadā – 340, 2014. gadā – 408, 2015.
gadā – 455, šogad uz 13. decembri – 465
dzemdības. Rezultāti ir labi, neraugoties uz
to, ka nodaļa šogad bija uz divām nedēļām
slēgta, jo tika veikta ventilācijas sistēmas
ierīkošana, centralizētas skābekļa padeves
sistēmas atjaunošana un kanalizācijas sistēmas uzlabošana. Par padarīto Iveta Stare
pateicas visām iesaistītajām pusēm – SIA
«Preiļu celtnieks», SIA «Preiļu santehniķis»
un SIA «Salang P», kas saprata lietas nopietnību un visus darbus kvalitatīvi paveica
īsā laika posmā. Māmiņu skolā šogad veiksmīgi darbību iesāka dūla Veronika Tabūne,
kura nodarbībās ar topošajiem vecākiem runā par laiku gatavojoties dzemdībām.
Preiļu slimnīca šobrīd ir veselības sistēmas reformas gaidās, un galvenais, lai šīs
paredzamās darbības uzlabotu ārstniecības
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ikvienam
valsts iedzīvotājam.
Preiļu slimnīca strādā ar pozitīvu bilanci.
Salīdzinot ar 2015. gada pirmajiem sešiem
mēnešiem, kopējie ienākumi ir samazinājušies
par 32 687 eiro, jo SIA «Preiļu slimnīca» no
pagājušā gada 1. jūlija nesniedz laboratorijas
pakalpojumus, tika samazināts arī Nacionālā
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes
2016. gada 29. septembra
sēdes lēmumu, protokola Nr.14., 22§

01.09.2016.

Preiļu novada dome
Saistošie noteikumi nr.2016/13

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Preiļu novada domes
saistošo noteikumu Nr.2016/13 projektam

Preiļi

«Grozījumi Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 2009/04 «PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM PREIĻU NOVADĀ»»

Grozījums Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 2009/04 «PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM PREIĻU NOVADĀ»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14.panta pirmās
daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma «Par
nodokļiem un nodevām» 12. panta pirmās daļas 1. punktu, 2. punktu,
4. punktu, 5. punktu, 7. punktu, 9. punktu, 10. punktu.

Izdarīt Preiļu novada 2009. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 «Par
pašvaldības nodevām Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu I. nodaļu šādā redakcijā:
„ I. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Noslēdzas 2016. gada tūrisma sezona Preiļu un Riebiņu novadā

Tuvojas gada beigas, un Preiļu un Riebiņu novada kopīgais tūrisma informācijas
centrs atskatās uz šo tūrisma sezonu.

nav ko piedāvāt). Tādēļ, ja aktīvi cilvēki plāno, kādā jomā tūrismā sākt darboties mūsu
pusē, aicinām apdomāt šos piedāvājumus.

Kā liecina Latgales reģiona attīstības
aģentūras apkopotie tūrisma statistikas dati,
šogad ir vērojams apmeklētāju skaita samazinājums par 3%. Būtiskākais tas ir apskates
saimniecībās (par 62%). Riebiņu novadā
samazinājums ir par 17%, savukārt Preiļu
novadā ir vērojams pieaugums par 10%.
Par apmēram 5% Latgalē kopumā palielinājies apmeklētāju skaits amatnieku darbnīcās, taču Preiļu un Riebiņu novadā tas ir nedaudz samazinājies. Šogad ir vērojama tendence, ka samazinās tūristu interese par
muzejiem un kolekcijām (Latgalē kopumā
par 9%), bet pieaug interese par aktīvās
atpūtas piedāvājumu – tajos apmeklētāju
skaits pieaudzis par 41%. To apliecina arī
Preiļu un Riebiņu novada tūrisma statistika.
Īpaši jāatzīmē Riebiņu zirgaudzētava, kuru
šogad apmeklēja pat par 90% vairāk apmeklētāju nekā pagājušajā gadā. Mūsdienu
tūristiem patīk darbošanās un ieguvēji ir tie
uzņēmēji, kur tūrists var pamēģināt ko izdarīt pats. Preiļu un Riebiņu novadā ir samērā brīva niša aktīvā tūrisma jomā, dabas
taku izveidē, latgalisko ēdienu degustāciju
piedāvātājiem.
Īpaši aktuāls ir interesants, saistošs tūrisma piedāvājums ziemā, kas piesaistītu
gan vietējos, gan kaimiņzemju viesus (ir iespēja reklamēt ziemas piedāvājumu Lietuvas
un Igaunijas masu medijos, bet mums īsti

Šī gada laikapstākļi vasarā, kas ir Latvijas tūrisma galvenā sezona, būtiski ietekmēja ne vien apmeklētāju skaitu tūrisma
objektos, bet arī nakšņotāju skaitu. Latgalē
kopumā samazinājums ir par 7,8%. Lai arī
Preiļu novadā šogad nakšņotāju skaits ir palielinājies par apmēram 5%, bet Riebiņu
novadā par 17%, šie skaitļi nav viennozīmīgi,
un vairākām naktsmītnēm ir bijis būtisks
nakšņotāju skaita samazinājums, savukārt
citām, uz lielāku pasākumu rēķina, pieaugums. Kopumā naktsmītņu īpašnieki šo
gadu vērtē sliktāk par iepriekšējo, jo viesi
izvēlas mazāk patērēt arī citiem pakalpojumiem, un lai arī nakšņotāju skaits pieaug,
naudas apgrozījums samazinājies. Kā atzīst
naktsmītņu īpašnieki, vēl arvien ir daudz
viesu ar maldīgu priekšstatu, ka pie mums
Latgalē visam ir jābūt lētāk un mēģina nokaulēt cenas. Daudzi nesaprot, ka elektrības
un citu pakalpojumu cenas pie mums ir ja ne
tādas pašas, tad augstākas nekā galvaspilsētā,
kur, pateicoties konkurencei, ir iespējas izvēlēties lētāko pakalpojuma sniedzēju.

Pieprasīts aktīvais tūrisms

informācijas centrā šis gads ir bijis darbīgāks, jo apkalpots par apm.12% apmeklētāju vairāk nekā iepriekšējā gadā. Priecājamies, ka šogad ir ievērojami pieaudzis pieteikto ekskursiju pa Preiļiem skaits, kā rezultātā tiek pastāstīts ne tikai pa ceļam redzētais, bet reklamēti arī citi abu novadu tūrisma uzņēmēji.
TIC šogad ir sadarbojies ar vietējiem
uzņēmējiem, radot iespēju apmeklēt seminārus gan tepat Preiļos, gan piedāvājot kopīgu transportu uz apmācībām citur reģionā.
Šogad TIC Preiļos ir organizējis divus
lielus Latgales reģiona mēroga seminārus,
kā pievienotā vērtība ir tas, ka citu Latgales
TIC un uzņēmumu darbinieki, atbraucot pie
mums, iepazīstas ar tūrisma piedāvājumu,
ko vēlāk varēs popularizēt saviem apmeklētājiem.
Tāpat veidotas publikācijas masu saziņas
līdzekļos, TIC Facebook lapā, konkursi izglītības iestādēm un citiem interesentiem,
uzturēta tūrisma mājaslapa www.visitpreili.lv
un www.visitriebini.lv interneta, mobilajā
un e-kioskā versijā.
Preiļu un Riebiņu novada TIC apmeklējumu statistika liecina, ka šogad ir pieaudzis
ārvalstu tūristu skaits ne vien TIC, bet arī
tūrisma objektos. Turklāt, to ģeogrāfiskā izcelsme ir plašāka. Ja pagājušajā gadā
TIC tika apkalpoti tikai Lietuvas, Krievijas,
Baltkrievijas un Nīderlandes tūristi, tad
šogad ir bijuši papildus iepriekšminētajām
valstīm arī no Vācijas, Francijas, Igaunijas,
Moldovas un Ungārijas.

Naktsmītņu piedāvājums

Darbīgāks gads
Tūrisma informācijas centram

Latgales TIC statistikas dati liecina, ka
pieaudzis apmeklētāju skaits tūrisma informācijas centros. Jāteic, ka arī mūsu tūrisma
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Kā iepriekšējos gados, arī šogad lielākā
interese tūristiem ir bijusi par Preiļu pilsētas
tūrisma objektiem, bet Riebiņu novadā –
par naktsmītnēm pie ezeriem vasarā. Liela
nozīme īpaši ārvalstu tūristu apmeklētāju
pieaugumam ir TIC darbinieku tieša dalība
starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijas nacionālā stendā vai Latgales reģiona stendā.
2016. gadā TIC darbinieki piedalījās tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā (Lietuva), Utrehtā
(Nīderlanda), Minhenē (Vācija). 2017. gadā plānots piedalīties izstādēs Rīgā, Utrehtā (Nīderlande) un Berlīnē (Vācija). Savukārt abu novadu kopīgi izdotie tūrisma materiāli ir pieejami arī izstādēs Somijā,
Zviedrijā, Vācijā Minhenē, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, kā arī Latvijas dienās uz Tallink
kuģa.
Kopumā tūrisma sezona šajā gadā mūsu
novados noslēdzas ar nelielu «plus» zīmi.
Preiļu un Riebiņu novada TIC vēlas pateikties savu novadu tūrisma uzņēmējiem, izglītības iestādēm un citiem sadarbības partneriem, kas atbalsta mūsu aktivitātes, labprāt tajās iesaistās, dalās savos iespaidos,
iesaka mums, kā veidot mūsu sadarbību vēl
efektīvāku.
Labprāt gaidām Jūs ciemos ar savām
idejām un ierosinājumiem, jo kopā mēs varam paveikt vairāk! Novēlam veiksmīgai
tūrisma sezonai atbilstošus laika apstākļus
nākamajā gadā!
Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC
tūrisma organizatore

Preiļu novada VÇSTIS

Grāmatas «Jāņa Streiča maģiskais reālisms.
22 filmas» prezentācijas pasākums

27. decembrī plkst. 14.00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā (2. stāvā)
notiks grāmatas «Jāņa Streiča maģiskais reālisms. 22 filmas»
prezentācijas pasākums.
Piedalās – grāmatas autore Daira Āboliņa un Jānis Streičs. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties grāmatu. Laipni aicināts ikviens
interesents!

Balvu novada pedagogi pieredzes
apmaiņas vizītē Preiļu novadā

23. novembrī Preiļu novadā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Balvu novada izglītības iestāžu pedagogi – mācību priekšmetu metodisko
apvienību vadītāji.
Viesi iepazinās ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra darbību,
tradīcijām un uzkrāto pieredzi interešu izglītības jomā, tautas deju kolektīvu metodiskās apvienības un klašu audzinātāju metodiskās apvienības darbību, iepazinās ar nodarbību telpām, ieguva izpratni par interešu izglītības īstenošanu Preiļu novadā kopumā. Preiļu novada IT centra
vadītājs Juris Erts iepazīstināja Balvu viesus ar Preiļu Robotikas kluba
jaunākajiem sasniegumiem un nākotnes plāniem, Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa iepazīstināja ar skolu, stāstīja
par tās ikdienu, tradīcijām un sasniegumiem. Preiļu novada izglītības pārvaldes skolu metodiskā darba speciālistes Valentīnas Karpušenko vadībā notika tikšanās ar Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu mācību
priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem. Dienas otrajā pusē brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Preiļu Romas katoļu baznīcu,
Preiļu kultūras namu un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju.

Pelēču skolai – 25

1991. gada Ziemassvētkos Pelēču pagastā tika nodota ekspluatācijā jauna skolas ēka. Ir apritējuši 25 gadi, un šogad Ziemassvētkos Pelēču pamatskola svin
pastāvēšanas 25. gadadienu.
Skolā strādā 15 skolotāji un
mācās 61 skolēns 1.–9. klasēs, un
17 bērni apmeklē pirmsskolas grupu.
Mēs lepojamies ar savu skolu,
izglītojamies un izglītojam skolēnus, pētām skolas vēsturi. Aktīvi

izzinām Eiropu un popularizējam
Latvijas vārdu, piedaloties Erasmus+ projektos.
Šogad mūsu skola skolotājas
Jolantas Macenko vadībā darbojas
projektā «The Sunny Side Up».
Projektā darbojas skolēni un skolotāji no Latvijas, Kipras, Slovēnijas,
Spānijas un Norvēģijas. Mūsu skolas delegācija nupat atgriezās no
pieredzes apmaiņas Spānijā.
Savukārt 2017. gada martā dalībskolu delegācijas viesosies Preiļu

novadā, Pelēču pamatskolā.
Lai arī mazo lauku skolu nākotne mūsu valstī ir nedroša, mēs
Pelēčos dzīvojam, strādājam un arī
svinam svētkus.
Novēlot visiem mierīgus, gaišus un priecīgus Ziemassvētkus,
aicinu uz tikšanos Pelēču pamatskolā 25. decembrī pl 17.00 absolventus, bijušos darbiniekus un atbalstītājus.
Anna Karčevska,
Pelēču pamatskolas direktore

Sadarbojoties divām Latvijas pamatskolām, četriem skolotājiem un
25 devīto klašu skolēniem, ir noslēdzies eTwinning vidē veidotais projekts «Maģiskais 7».
Šis projekts apvienoja dažādus mācību priekšmetus. Skolēni izmantoja jau esošos prasmju un zināšanu krājumus ķīmijā, fizikā, mūzikā, literatūrā, vizuālajā mākslā, kā arī meklēja jaunu informāciju par 7 ķīmiskajiem elementiem un to veidojošām vienkāršām vielām. Sadarbības rezultātā tapa zinātniski muzikāla izrāde 7 ainās par ūdeņradi, skābekli, nātriju,
dzelzi, jodu, zeltu un urānu, kas ir atspoguļota videofilmiņā un grāmatā.
Veicot projektu, katrs skolēns varēja izpausties un parādīt savas stiprās puses un komunicēt gan ar saviem skolas biedriem, gan sadarbības
partneriem no Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas. Projekta noslēgumā
Preiļu 1.pamatskolas skolēni ciemojās arī Ainažos.
Liels paldies skolēnu ģimenēm, sadarbības partneriem no Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas, VUGD Preiļu nodaļai un personīgi Rolandam Slūkam, SIA «Preiļu slimnīca» un personīgi Ivetai Starei, Preiļu
1. pamatskolas direktorei Norai Šņepstei un mācību priekšmetu skolotājiem par atbalstu un sapratni.
Par izglītības sadaļas informāciju parūpējās Laila Vibornā, Ieva
Babre un Aija Caune

Pateicoties Erasmus + projekta atbalstam, Pelēču pamatskola
ir uzsākusi projektu «TheSunnySideUp» («Ar saulaino pusi augšup»), kura ietvaros skolas audzēkņiem un skolotājiem ir iespēja
paplašināt redzesloku un apgūt
jaunas zināšanas un prasmes dažādās jomās – saules paneļu veidošanā, seno civilizāciju izpētē, saules pulksteņa veidošanā.
Projekts tiks īstenots divu gadu
garumā, un tā laikā gan skolotāji,
gan skolēni varēs doties pieredzes
apmaiņā uz partnerskolām Kiprā, Spānijā, Slovēnijā un Norvēģijā, papildināt svešvalodu zināšanas, nodibināt jaunus kontaktus un
gūt iespaidus par Eiropas valstīm.
Jau šī gada septembrī divas skolotājas – Jolanta un Silvija – devās
pieredzes braucienā uz Kipru, savukārt novembrī skolotājas Jolanta
un Ināra pavadīja trīs Pelēču pamatskolas skolēnus – Armandu, Dāvidu un Oskaru – uz Spāniju, kur
6 dienu laikā bija iespēja gan iepazīt ceļošanas prieku un grūtības,
gan komunicēt angļu valodā un
gūt jaunu pieredzi skolu darbā.
Mūsu skolēniem bija iespēja uzņemties vadītāju lomu mašīnīšu ar
saules baterijām konstruēšanas procesā, gan prezentēt savu valsti, kā
arī iepriecināt spāņu 6. klases skolēnus ar pašdarinātām dāvanām.
Priecājāmies par iespēju apmeklēt stundas CEIP Virgindela Cabeza skolā. Skolā ir 6 klases, kurās mācās 649 skolēni un strādā
37 skolotāji. Apmeklējām mate-

mātikas, dabaszinātņu, angļu un
franču valodas stundas. Gan skolotāji, gan skolēni guva pieredzi par
mācību procesa norisi citu valstu
skolās. Bija interesanti vērot gan
skolēnu augsto mācīšanās motivāciju, gan lielo draudzīgumu un vēlēšanos iepazīties ar citu valstu
skolēniem.
Spānijas skolas koordinators
bija parūpējies gan par garšīgām
ēdienreizēm, gan par aizraujošām
ekskursijām uz interesantām vietām Granadā. Mūsu bērni sadraudzējās ar citu valstu skolēniem un
labprāt palīdzēs viesmīlīgi viņus
uzņemt arī mūsu skolā un, ja vien
būs iespēja, labprāt dosies uz kādu

no projekta iesaistītajām partnervalstu skolām.
Kopumā ņemot, esam guvuši
ļoti daudz. Kā skolotājas, tā arī
audzēkņi ir ne tikai paplašinājuši
savus zināšanu un pieredzes apvāršņus, bet arī ieguvuši vērtīgu
pieredzi nākamajiem braucieniem
un dzīvei kopumā.
Pateicamies spāņiem par viesmīlīgu uzņemšanu, Preiļu novada
domei par atsaucību transporta
nodrošināšanā.
Projekts tapis ar ES programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.
Jolanta Macenko,
Pelēču pamatskolas skolotāja,
projekta koordinatore

biedrības «Preiļi izglītotai Latvijai» pārstāve Aija Vanaga laika
posmā no 3. līdz 7. novembrī piedalījās SALTO organizētās apmācībās SOHO, Vila nova di Gaia,
Portugālē.
Apmācībās tika gūta informācija par Eiropas Brīvprātīgā darba
mācīšanās, YouthPass, mentoringa aspektiem, nosūtot un uzņemot

Biedrība «Preiļi izglītotai Latvijai» īsteno Eiropas Brīvprātīgā
darba projektu «KID EVS – Keen
in Development», kura ietvaros no
septembra līdz 2017. gada vasarai
Preiļu Brīvajā skola un Vides reģionālajā resursu centrā darbojas
Else no Nīderlandes un Lene no
Vācijas.
Biedrība «Preiļi izglītotai Lat-

vijai» ir akreditēta nosūtītājorganizācija, kas ļauj jebkuram jaunietim piedalīties Eiropas Brīvprātīgā darba programmā, kurā jaunietis līdz 12 mēnešiem var darboties
kā brīvprātīgais citā Eiropas valstī,
tiek segtas uzturēšanās izmaksas
un brīvprātīgais saņem kabatas
naudu.
Biedrība sniedz atbalstu projek-

ta atrašanā, sagatavošanās apmācības un atbalstu visa brīvprātīgā darba projekta ietvaros.
Sīkāka informācija par Brīvprātīgā darba projektiem, rakstot uz
pilbiedriba@gmail.com.
Apmācības finansētas ar Erasmus+ programmas un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

Preiļu 1. pamatskolā ciemojas «FIZMIX»

25. novembrī Preiļu 1. pamatskolas fizikas kabinetā virmoja neparasta gaisotne, jo visu dienu tika veikti dažādi fizikas eksperimenti.
Ciemos bija uzaicināti atraktīvie puiši no «FIZMIX».
Portāls www.fizmix.lv ir informācijas apmaiņas un sadarbības vietne
skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem, kas vēlas saskatīt un
aptaustīt interesantus piemērus fizikas likumiem. FIZMIX ir AS «Latvenergo» veidots mācību portāls par fizikas tēmām.

«Maģiskais 7» – Preiļu 1. pamatskolā

Pelēču pamatskola gūst pieredzi
starptautiskā projektā

Biedrība «Preiļi izglītotai Latvijai» piedalās apmācībās
par atbalsta sniegšanu Eiropas Brīvprātīgā darba programmā
jauniešus. Apmācību gaitā tika izmantotas neformālās izglītības metodes, mācīšanās caur pieredzi un
aktivitāti. Tika veidota tīklošanās
un iegūti jauni kontakti, lai nākotnē
nodrošinātu kvalitatīvus Eiropas
Brīvprātīgā darba projektus. Apmācību gaitā sadarbība tika izveidota
ar Austrijas, Somijas, Portugāles
un citu valstu organizācijām.
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Preiļu novada VÇSTIS
Preiļos darbojas Māmiņu skola. Nodarbības organizē
SIA «Preiļu slimnīca» sadarbībā ar dūlu Veroniku Tabūni.
Tas ir 4 nodarbību cikls topošajām māmiņām, kas
ļauj sagatavoties dzemdībām un laikam pēc bērniņa piedzimšanas. Aicinām apmeklēt visas nodarbības, bet varat
piedalīties arī dažās nodarbībās – pēc vēlēšanās un iespējām

Nodarbības jaunajām māmiņām
Pirmā un otrā nodarbība jau aizritējusi decembra
pirmajā pusē. Aicinām apmeklēt nākamās divas nodarbības:
• 19. decembrī – Sāpju atvieglošana dzemdībās. Kā
sieviete pati sev var palīdzēt atvieglot dzemdību sāpes? Kā
palūkoties uz sāpēm citādi? Dabiskie paņēmieni sāpju atvieglošanā – pozas, elpošana, vizualizācija, atslābināšanās u.c.

• 22. decembrī – Agrīnais pēcdzemdību periods. Piesaistes veidošana ar mazuli: pirmais kontakts āda – āda.
Jaundzimušais pirmās stundas pēc dzimšanas. Pēcdzemdību
aprūpe māmiņai. Zīdīšanas uzsākšana. Kā pareizi celt,
turēt, saģērbt mazuli?
Nodarbību sākums: plkst. 14.00. Katras nodarbības cena – EUR 7 vienai vai pārim (cena norādīta ar PVN).
Katras nodarbības ilgums aptuveni 2,5 stundas.

Savu dalību vēlams pieteikt pa tālr. 28316231 vai rakstot uz e-pastu: veronika.tabune@gmail.com

Aizvadīts novada čempionāts volejbolā

Preiļu novada BJSS sporta zālē spraigu cīņu gaisotnē
26. novembrī aizvadīts Preiļu novada čempionāts volejbolā.
Turnīrs pulcēja sešas spēkos gana līdzvērtīgas Preiļu novada komandas, kur spēles uzvarētājs tika noskaidrots spraigās un pašaizliedzīgās cīņās pašā seta galotnē. Komandas
katra ar katru tikās 15 spēļu garā spēļu maratonā.
Ar Preiļu Valsts ģimnāzijas jauniešu entuziasmu šoreiz
bija par maz, lai «nodarītu» kādu skādi konkurentu komandu pieredzējušajiem spēlētājiem – galarezultātā sestā
vieta un iekrāta pieredze turpmākām uzvarām. Turnīra
piektās vietas ieguvēji – «Policija» – savas pirmās cīņas
iesāka ļoti apņēmīgi un izskatījās kā potenciālie medaļnieki,
bet vai veiksmes trūkums vai spēku izsīkums pēdējās spēlēs
ļāva palaist priekšā ceturto labāko komandu «Preiļu siers»,
kura, salīdzinot ar pagājušo gadu, par 80% bija atjauninājusi
savu sastāvu. Galarezultātā viņiem pietrūka tikai puspunkta,
lai aizsniegtos līdz bronzas medaļām, kuras sev kaklā kāra
čempionāta debitante «VUGD» komanda. Komandā spēlēja
Ainārs Bernāns, Igors Cvetkovs, Andris Pastars, Artūrs
Livmanis, Āris Dūda-Čačs un Edgars Kondavnieks.
Vislielākās punktu skaitīšanas sākās, kad bija jānoskaidro
pirmo divu vietu īpašnieki. Turnīra favorītiem – «Līču» un
«Saunas» komandām – noslēgumā vienāds gan punktu
skaits, gan uzvarēto – zaudēto setu attiecība. «Līčiem» līdzi
nāca zaudējums «Saunai», bet sauniešiem izsijāti punkti
pret VUGD un Preiļu siera komandām. Un tikai iegūto –
zaudēto punktu bilance setos ļāva uzgavilēt «Līču» komandai un Intai Rumakai, Mārtiņam Civkoram, Jānim Civkoram, Jāzepam Civkoram, Aināram Rumakam, Jurim Zaharovam un Ingai Ivanovai. Sudraba medaļas godam
nopelnīja Rihards Vilcāns, Ilmārs Madelāns, Aldis Adamovičs,
Kārlis Vilcāns, Ivars Bogotais, Māris Zalāns un Agnese Vaska. Turnīra vērtīgākā spēlētāja gods tika piešķirts Rihardam
Vilcānam.

«Ziemassvētku ieskaņas»
kausa izcīņa volejbolā veterāniem

10. decembrī otro reizi Preiļos notika «Ziemassvētku
ieskaņas» kausu izcīņas turnīrs volejbolā senioriem. Vīrieši
sacentās V40+, bet sievietes S35+ vecuma grupās. Tāpat kā
pagājušajā gadā, arī šogad turnīrs pulcēja kuplu dalībnieku
skaitu no dažādiem Latvijas reģioniem. Šogad turnīram bija
arī starptautiska pieskaņa, jo, pateicoties galvenās tiesneses

SPORTS

Intas Rumakas personīgajiem kontaktiem, sacensības
kuplināja sieviešu komanda no Baltkrievijas pilsētas Polockas.
Vīriešiem cīņas par galveno balvu uzsāka deviņas komandas, kuras bija sadalītas divās apakšgrupās, bet dāmu
konkurencē piecas komandas savā starpā noskaidroja nākamo kausa īpašnieci pēc apļa sistēmas. Sievietēm spraigās
cīņas volejbola laukumā noslēdzās ar Saulkrastu dāmu
triumfu, aiz sevis otrajā vietā atstājot dienvidu kaimiņus –
Polockas volejbolistes. Trešajā vietā ierindojās Litenes veterānes. Mūsu dāmas ierindojās ceturtajā vietā, bet par komandas labāko spēlētāju tika atzīta Jana Huna. Turnīra tabulu noslēdza Daugavpils novada komanda.
Tikpat spraigas cīņas aizritēja arī laukumos, kur sacentās vīrieši. Spēkošanās par pirmo vietu starp Krāslavu
un Saulkrastiem noslēdzās ar pagājušā gada čempionu –
krāslaviešu – atkārtotu panākumu arī šogad. Trešajā vietā
Lubānas vīri, kuri bija pārāki izšķirošajā cīņā pār «Deputāts
un draugi» komandu. Spēlē par piekto vietu Preiļu puiši
piespieda kapitulēt Neretas seniorus. Labākais mūsējo rindās – Juris Pastars. Litenieši spēlē par septīto vietu prata
tikt galā ar Maltas volejbolistiem, bet devītie – Līvānu
puiši, kuriem neizdevās izkļūt no apakšgrupas. Cīņas notika
Preiļu 1. pamatskolas trijos volejbola laukumos vienlaicīgi.
Turnīrs noslēdzās ar atpūtas pasākumu Preiļu Kultūras
centrā, kur labākie tika sumināti ar kausiem un medaļām,
bet katra komanda saņēma organizatoru sarūpētās balvas,
kā arī turnīra atbalstītāju SIA «Celmeņi» un Ortomols sagādātās dāvanas. Apbalvoti tika arī katras komandas rezultatīvākie spēlētāji. Par raito dejas soli ballē rūpējās Jānis un
Elmārs, bet, lai nekas neaptrūktos uz galda, rūpējās SIA
«Arka» – paldies viņiem! Sacensību organizatori saka paldies Jevģēņijam Ņesterovičam un BJSS volejbola nodaļas
jaunajām meitenēm par pacietību un izturību punktu uzskaitē, kā arī visiem, kuri pielika savu roku turnīra sekmīgai
norisei!

Ziemas čempionāts vieglatlētikā

No kreisās: Normunds Ivzāns un Maksims Semjonovs.

Kuplu dalībnieku pulku 10. decembrī pulcēja tradicionālais Preiļu novada atklātais ziemas čempionāts vieglatlētikā.
Ierastajam dalībnieku pulkam no Latgales reģiona šogad
pievienojās tālāki ciemiņi no Madonas, Aizkraukles un
Gulbenes sporta skolām, kā arī Suntažu, Mālpils un Lēdmanes jaunie vieglatlēti.
Sportisti mērojās spēkiem divās vecuma grupās – pieaugušie (2000. dz. g. un vecāki ) un jaunatne (2001 .dz. g.
un jaunāki). Spraigās cīņas iesākās ar sprinta distancēm.
Patīkami, ka 60 m finālos tika arī mūsu atlēti, kur pieaugušo konkurencē par uzvarētāju kļuva Dairis Rinčs, bet
jaunietēm pie sudraba godalgas – Rasa Saulīte.
Vēl mūsu jaunietes tika pie godalgām 1000 m soļošanā
(Ksenija Zakutajeva – 2. vieta; Elīna Usāne – 3. vieta ) un
augstlēkšanā (Nikola Djubina – 2. vieta). Arī jaunieši centās neatpalikt. 1000 m soļošanā divi mūsējie uz goda
pjedestāla – Raivo Liniņš 1. vieta, Iļja Beļajevs – 3. vieta.
Bronzas godalga arī Alenam Lozdam 60 m/b un Armandam Briškam lodes grūšanā. Ievērojami rezultāti jauniešiem
lēkšanu disciplīnās. Tā krāslavietim Artūram Šarkovičam
uzvaras gan tāllēkšanā – 6 m 81 cm, gan 3-soļlēkšanā –
13 m 95 cm, bet Lēdmanes jaunais augstlēcējs Roberts
Volonts spēja pārvarēt 180 cm augstumā novietoto latiņu.
Pieaugušo grupā pie medaļām tika mūsu sportistes Laura
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Otsone (1. vieta lodes grūšanā), Jekaterina Baranova
(1. vieta augstlēkšanā; 2. vieta tāllēkšanā) un Līga Klibā
(3. vieta 1500 m).
Pieaugušo konkurencē savu medaļu klāstu ar zelta
godalgu papildināja Dairis Rinčs par uzvaru tāllēkšanā, bet
Normunds Ivzāns par neapstrīdamu uzvaru 1000 soļošanā.
Divas godalgas arī Maksimam Semjonovam – 2. vieta soļošanā un 3. vieta augstlēkšanā.
Kuplajai vieglatlētu saimei klusus un mierīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Paldies sacensību galvenajam tiesnesim Aleksandram Iļjinam un sekretārei Žannai Kufinai, kā arī visiem tienešiem par raito un profesionālo
darbu.

Preiļu jaunie džudisti veiksmīgi
iztur kārtējo sacensību pārbaudījumu

27. novembrī Rīgā, sporta kompleksā «Daugavas sporta
nams», norisinājās DINAMO LAT – BUDOSHOP.LV kausa izcīņa džudo. Sacensības tika organizētas triju grupu dalībniekiem: A grupa – zēni, dzimuši 2009. gadā un jaunāki,
B grupa – zēni, dzimuši 2007. – 2008. gadā un jaunāki, C
grupa – 2005. – 2006. gadā dzimušie un jaunāki zēni.
Preiļu džudo kluba treneris Aleksejs Sapegins pastāstīja,
ka Preiļu sportisti cīnījās, parādot savu labāko sagatavotību
un ierindojās arī godalgotajās vietās. 2. vietā turnīrā ierindojās Dinārs Kančs un Roberts Gžibovskis, 3. vieta – Ričardam Vuškānam, Armenam Pilojanam, Arturam Valteram
un Markusam Bārtulim. 5. vietu sacensībās izcīnīja Iļja Volkovs, septītajā vietā – Dāvids Verze.

Makšķernieku vakars Preiļos desmito
reizi pulcēja vietējos ‘copmaņus’

9. decembrī Preiļu novada kultūras namā jau desmito
reizi norisinājās ikgadējais Makšķernieku vakars.
Šoreiz uz pasākumu bija ieradies īpaši daudz makšķerēšanas
entuziastu un makšķernieku atbalstītāju. Lielu interesi
klātesošie izrādīja par fīdermakšķerēšanu. Pamatojoties uz
savu personīgo pieredzi, par šo makšķerēšanas veidu
saistoši stāstīja Krišjānis Lisovskis. Klātesošie ‘copmaņi’
dzirdēja daudz jauna, tāpēc arī jautājumi bira kā no pārpilnības raga.
Otrajā pasākuma daļā Latvijas čempions, pasaules čempionāta 3. vietas ieguvējs Armands Romanovs izklāstīja spiningošanas jaunumus un atklāja dažus spiningošanas noslēpumus. Šoreiz pieredzējušais makšķernieks vairāk pieskārās
spiningošanas tehnikai, kas tāpat izraisīja interesi mūsu
puses vīros.
Vakara noslēgumā varēja iegādāties dažādus makšķerēšanai nepieciešamos piederumus. Pasākumu kuplināja arī
tēja, kafija un sagādātie našķi, vakara dalībnieki varēja apmainīties pieredzē, izstāstīt sirdi kutinošus makšķernieku
stāstus un vēl šī gada nogalē ieplānot savus makšķerēšanas
maršrutus nākamajam gadam.
Paldies Preiļu ciemiņiem par interesanto stāstījumu un
jaunu informāciju ! Vakara apmeklētāji pateicas par atbalstu
Preiļu novada pašvaldībai, sakām paldies pasākuma
iniciatoram un organizētājam Elgastam Dimantam.

Sāk darboties slēpju noma

Gribas cerēt, ka ziema būs atnākusi uz palikšanu, un izveidosies noturīga sniega sega. Jau decembra sākumā sākusi darboties distanču slēpju noma Preiļu novada BJSS
1. stāva telpās.
Pakalpojums ir bezmaksas, un inventārs tiek izsniegts
uz konkrētu laiku, nevis līdzi ņemšanai. Lūgums izvērtēt
savu slēpotprasmi un pret inventāru izturēties saudzīgi, jo,
diemžēl, visvairāk cieš nūjas. Slēpošanas trases ir pieejamas
stadionā un parkā. Tiklīdz izveidosies biezāka sniega sega,
būs arī klasiskās slēpošanas «špūres».
Būsim saprotoši un pieklājīgi slēpojot – atceroties, ka
lēnākie palaiž garām ātrāk slēpojošos.
Darba grafiks: darba dienas: P, O, T, C, P plkst. 16.00 –
20.00 (slēpju izsniegšana), slēpošana līdz plkst. 21.00, brīvdienas: plkst. 12.00 – 17.00 (slēpju izsniegšana), slēpošana
līdz plkst. 18.00.
Papildu informācija: Artis – tālrunis 25900775, Leonīds – tālrunis 29556446, Edgars – tālrunis 26179015.
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS
Lai svētku naktī brīnišķā
Tik krāšņu ziedu sniegi snieg

Un visiem dzīves ceļiem pāri
Vien laimes dienas bezrūpīgas liek.
/Rasma Zariņa/

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS decembrī dzimušoS penSionāruS:

Staņislavu Mainuli, Andreju bojāru, Lukeriju Fadejevu, Varvaru
Koļesnikovu, Sofiju Ruskuli, Andronu Petrovu, Annu Caicu,
Helēnu Veikšāni Preiļos, Staņislavu Skuteli Preiļu pagastā, Aleksandrinu Upenieci, Olgu Zepu, Helēnu Švarci Saunas pagastā,
Olgu Kozeri Pelēču pagastā.
SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Visi Preiļu novada bērni
saņems Ziemassvētku dāvanas

Kā katru gadu, arī šogad Preiļu novada pašvaldība visiem novada bērniem sarūpējusi Ziemassvētkos dāvanas – saldumu pakas. Novada domes deputāti 24. novembra
domes sēdē lēma par dāvanu lielumu – pirmsskolas bērniem un 1.–4. klašu skolēniem katram tiks pasniegta saldumu paka 3,63 eiro apmērā, savukārt vecākiem
skolēniem dāvanas tiks pasniegtas klašu kolektīvos 18,15 eiro apmērā. Dāvanas saņems arī pašdarbības kolektīvi un sporta komandas.
Bērni, kas apmeklē izglītības iestādes, dāvanas saņems skolu un bērnudārzu
Ziemassvētku pasākumu laikā. Savukārt bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādes, dāvanas Ziemassvētku vecītis pasniegs bērnu eglītes
pasākumos Preiļu Kultūras namā, kā arī Saunā, Aizkalnē un Pelēčos.

Preiļu Galvenajā bibliotēkā pieejams plašs abonēto periodisko izdevumu klāsts

Katru gadu Preiļu Galvenā bibliotēka saviem
lasītājiem abonē plašu preses izdevumu klāstu, arī
2017. gadā lasītājus gaida bagātīgs žurnālu un
laikrakstu piedāvājums.
Pieaugušo literatūras nodaļas periodikas lasītavā
būs pieejami piecpadsmit nosaukumu laikraksti – dienas laikraksti «Neatkarīgā Rīta Avīze», «Diena», «Dienas Bizness», «Latvijas Avīze», «Vesti Segodņa», nedēļas laikraksts «MK Латвия», reģionālie izdevumi
«Vietējā Latgales Avīze» un «Latgales Laiks». 2017.
gadam abonēts arī Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts «Ezerzeme», Rīgas arhidiecēzes un
Jelgavas diecēzes izdevums «Katoļu Baznīcas Vēstnesis» un laikraksts «Atbalsts», kurš veltīts vecākā gadagājuma cilvēkiem un ikvienam, kam ir saskarsme
ar senioriem. Lasītājiem piedāvāsim arī informatīvu
izdevumu par aktualitātēm lauku attīstībā, uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā «Lauku Lapa».
Savus lasītājus gaidīs 55 nosaukumu žurnāli latviešu un krievu valodā. Tēmu skaits, ko aptver žurnā-

lu saturs, ir bagātīgs – no sabiedriski politiskām, vēsturiskām, izzinoši populārzinātniskām, literārām,
mākslinieciskām līdz pat praktiskām nozarēm.
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2017. gadam pasūtīti 11 nosaukumu žurnāli.
Informācija par visiem 2017. gadam abonētajiem
izdevumiem un izdevumu lietošanas kārtību ir pieejama Preiļu Galvenās bibliotēkas interneta vietnē, kā
arī bibliotēkā, Kārsavas ielā 4, Preiļos.
Atgādinām, ka žurnālus var lasīt ne tikai lasītavā uz
vietas, tos iespējams paņemt arī uz mājām. Lietotājiem
uz mājām izsniegto iepriekšējo gadu un pašreizējā
gada žurnālu (izņemot pēdējos 3 numurus) lietošanas
termiņš – 14 dienas. Pēdējos 3 žurnālu numurus izsniedzam tikai izmantojot pakalpojumu «Nakts Abonements» vai «Svētku un izejamo dienu abonements».
Šādi izsniegto žurnālu lietošanas termiņš ir līdz bibliotēkas atvēršanai nākošajā bibliotēkas darba dienā.
benita Ivdre,
Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

Seniorus aicina uz atpūtas pasākumu

11. janvārī plkst. 12.00 Preiļu kultūras namā
notiks Preiļu novada pensionāru Jaungada atpūtas
sarīkojums. Līdzi ņemt labu omu un groziņu. Ieeja
– brīva.
Būsiet mīļi gaidīti!
Preiļu novada Pensionāru biedrības valde

Apskatāmi Preiļu novada amatnieku
biedrības biedru darinājumi

Preiļu Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā līdz
21. decembrim skatāma Preiļu amatnieku biedrības «Austra»
biedru darbu izstāde.
21. decembrī plkst. 10 00 bibliotēkas 1. stāvā – amatnieku
darbu tirdziņš, karsta tēja un piparkūkas.

Sāksies pieteikšanās konkursam

«Skaistākais Ziemassvētku noformējums»
Preiļu novada dome aicina privātmāju īpašniekus, daudzdzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotājus, valsts iestādes, pašvaldības iestādes un uzņēmumus piedalīties skatlogu, ēku
fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursā «Skaistākais Ziemassvētku noformējums».
Konkursam jāpiesakās līdz 23. decembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu
novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai pagastu
pārvaldēs. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks
29. decembrī Lielās balles laikā.
ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas
lapā www.preili.lv, turpat ir atrodama arī pieteikuma
veidlapa. Papildu informācija, zvanot konkursa
komisijas vadītājai vitai Patmalniecei,
tālrunis – 28367578.

Bērni ar invaliditāti saņem
Ziemassvētku dāvanas

Kultūras centra pasākumi decembra nogalē un janvārī

f 21. decembrī plkst. 18.00 Preiļu KN BJC
Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva
f 22. decembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Preiļu
pilsētas un Preiļu pagasta pārvaldes pirmsskolas
vecuma bērnu eglītes pasākums «Cimdiņš te, cimdiņš tur». Ieeja ar ielūgumiem
f 23. decembrī plkst. 12.00 Saunas TN Eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem «Rūķu Ziemassvētki»
f 25. decembrī plkst. 15.00 Aizkalnes TN
pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte
f 25. decembrī plkst. 16.00 Preiļu KN Deju
kopu «Dancari» un «Talderi» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva
f 25. decembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN koncerts «Ziemassvētku kokteilis»
f 25. decembrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN balle – karnevāls «Brīnumu nakts». Spēlē Arvīds &
Ilze. Pieejama galdiņu rezervācija, tālrunis 22365989.
f 26. decembrī plkst. 13.00 Saunas TN Ziemassvētku koncerts «Sanākat, jaunas meitas». Ieeja –
brīva
f 26. decembrī plkst. 16.00 Preiļu KN deju kopas «Gaida» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva
f 28. decembrī plkst.11.00 Ārdavas saieta namā pasākums « Ziemassvētku ballēšanās»
f 29. decembrī plkst. 12.00 Pelēču KN pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte «Nākat
bērni priecāties, maskoties un aušoties»
f 29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA
LIELĀ BALTĀ BALLE. Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras nama kasē. Biļešu cenas: bez galdiņa rezervācijas – EUR 7, ar vietas rezervāciju pie galdiņa –
EUR 10.
f 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Raiņa bulvāris 19, Jaunā 2017. gada sagaidīšana un svētku
salūts
f 2017. gada 1. janvārī plkst. 00.30 Preiļu KN

Gadu mijas Balle. Spēlē grupa «Miggla». Ieeja –
EUR 3.00.
f 11. janvārī plkst. 12.00 Preiļu KN Preiļu
novada senioru atpūtas sarīkojums. Ieeja – brīva
f 12. janvārī plkst.19.00 Preiļu KN Viktors
Kozlitins, Marina Glagoļeva (klavieres) – Romances,
dziesmas no Muslima Magomajeva repertuāra. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cena – EUR 5
f 14. janvārī plkst. 18.00 Preiļu KN atpūtas sarīkojums «Vecais Jaunais gads». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN kasē. Biļešu cena – EUR 5
f 14. janvārī plkst.19.00 Pelēču KN deju grupas
«Viss kārtībā» 5 gadu sadraudzības vakars «Dziedam, lecam pa jaunam, pa vecam» ar tālākiem un
tuvākiem draugiem. Vakara noslēgumā groziņu balle kopā ar Gundaru no Aizkraukles
f 17. janvārī plkst.10.00 Ārdavas saieta namā
radošā darbnīca «Stikla pudeļu pārvērtības»
f 20. janvārī Aizkalnes TN «Spēļu vakars» bērniem un jauniešiem
f 22. janvārī plkst. 15.00 Preiļu KN deju ansambļa Diždancis (Jelgava) un deju kopas Dancari
koncerts. Ieeja – brīva
f 28. janvārī plkst. 19.00 Saunas TN pašdarbnieku un draugu atpūtas pasākums «Nāc un priecājies»
f 31. janvārī plkst. 19.00 Preiļu KN pēc amerikāņu dramaturga A. Ramsdela Henrija lugas motīviem SILVIJA – komēdija par mīlestību un nemīlestību. Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni – izrāde ar skumjām, bet laimīgām
beigām. Izrādē piedalās: Aīda Ozoliņa, Evija Skutele,
Dace Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un www.bilesuparadize kasēs. Biļešu cena: EUR 8, 6, 4.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot
pasâkumu afiðâm!
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15. decembrī Preiļu kultūras namā notika jauks Ziemassvētku
pasākums bērniem ar invaliditāti. Pasākumu rīkoja Invalīdu un
viņu draugu apvienība Apeirons kopā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru.
Pasākumu atbalstīja Preiļu novada dome, Preiļu novada Labklājības
pārvalde, meistardarbnīca «Mana faktūra», SIA «Lauku tehnika» –
Aivars Stašulāns, Alberts Pastars, «Neste Latvija», «Fazer», Kristīne
Stašulāne, «CIDO Grupa».
Kā pavēstīja Apeirona pārstāvji, šis pasākums bija brīnišķīgs piemērs ar valsts iestādes aktīvu iesaistīšanos un izcilu rezultātu – priecīgām ģimenēm un laimīgiem bērniem!

Preiļu novada uzņēmēji
un iedzīvotāji
tiek aicināti uz ikmēneša
tikšanos, kas notiks
otrdien, 10. janvārī
pulksten 15.00
Preiļu novada Domes
zālē, Raiņa bulvārī 19.
Pasākuma viesis –
Vladislavs Stankēvics
(LUC vadītājs) informēs
par Latgales speciālo
ekonomisko zonu.

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV 5301
tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā:
www.preili.lv

