Preiļu
Novada

VÇSTIS

P R E I Ļ U N O VA D A D O M E S I N F O R M AT Ī VA I S I Z D E V U M S N r. 2 ( 1 6 7 ) 2 0 1 7 . G A D A 1 7 . F E B R U ā R I S , B E Z M A K S A S

Pašvaldība pateicas novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem

3. februārī Preiļu novada kultūras namā uz kopēju pasākumu tika aicināti Preiļu novada uzņēmēji un lauksaimnieki. Tā
kā uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem katras pašvaldības ilgtspējīgai izaugsmei un pamats iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai,
pašvaldība pateicās uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, kuras devušas lielāko
ieguldījumu novadā 2016. gadā.
Preiļu novadā ir tādi esošie uzņēmumi,
kas aizvien vairāk nostiprina savas pozīcijas
un turpina izaugsmi, uzņēmējdarbības vidē
ienāk arī jaunie ‘spēlētāji’, kas ir uzdrošinājušies sākt darīt. Novads lepojas ar stiprām
zemnieku saimniecībām, ar valstī vienīgo
leļļu karaļvalsti un muzeju, ar netradicionālo
lauksaimniecību, mājražošanas un radošo
industriju attīstību.

Lielākie Preiļu novada
nodokļu maksātāji 2016. gadā

A/S «Preiļu siers» (valdes priekšsēdētājs
Jāzeps Šņepsts) – lielākais darba devējs, lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas 2016.
gadā
SIA «PRIMO food» (valdes locekle Olita Vilcāne) – inovatīvākais uzņēmums Preiļu
novadā 2016. gadā
SIA «Agro Zvaigznītes» (valdes loceklis
Vilis Gribusts) – straujāk augošais uzņēmums
Preiļu novadā 2016. gadā
SIA «Manco Energy Latgale» (valdes
loceklis Māris Mūrnieks) – straujāk augošais
uzņēmums Preiļu novadā 2016. gadā
SIA «Agrolatgale Plus» (valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems) – straujāk augošais
uzņēmums Preiļu novadā 2016. gadā

SIA «Trans SN» (valdes locekle Valentīna Nečajeva) – straujāk augošais uzņēmums
Preiļu novadā 2016. gadā
SIA «Akotehnika» (valdes locekļi Oļegs
Šarigins, Andris Vjakse)
SIA «Atvars P» (valdes loceklis Pēteris
Petrovs)
SIA «Autocentrs Salinieki» (valdes loceklis Modris Salinieks)
SIA «Automobilists» (valdes priekšsēdētājs Igors Jakovļevs)
SIA «Preiļu Celtnieks» (komercdirektors
Egīls Stikāns)
SIA «Dija P» (valdes priekšsēdētāja Ņina Poplavska)
SIA «Firma JATA» (valdes loceklis
Viļgeļms Veleckis)
Preiļu kooperatīvā sabiedrība (valdes
priekšsēdētājs Antons Znotiņš)
SIA «Lāzers» (valdes locekle Aina Kravale)
SIA «Otars» (valdes loceklis Sergejs Streļčuks)
Aldis Pauniņš
SIA «Preiļu Ainava» (valdes locekle
Valentīna Mūrniece)
SIA «Preiļu Aptieka» (valdes locekle
Andrīda Kokina)
SIA «Preiļu Siltums» (valdes priekšsēdētājs Ēriks Fricsons)
SIA «Resurss Plus» (valdes locekle
Velta Krišāne)
SIA «VS Teks» (valdes loceklis Valdis
Skujiņš)
SIA «TU Lauki» (valdes locekle Inese
Šustova)
SIA «Zolva» (valdes locekle Anna Šņepste)
SIA «Celmeņi–R» (valdes locekle Kristīne Ruča) – straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2016. gadā

Kultūras pieminekļu sargātāji atzinīgi novērtē
Preiļu pils restaurācijas darbus

7. janvārī Preiļos viesojās un
ar domes vadību, darbiniekiem,
iestāžu pārstāvjiem, kā arī iedzīvotājiem tikās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
(VKPAI) vadītājs Juris Dambis,
inspekcijas vadītāja vietniece Katrīna Kukaine un inspekcijas Arhitektūras daļas vadītājs Jānis Zilgalvis. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti gan ar
Preiļu pils restaurāciju, gan arī
kultūras pieminekļu saglabāšanas
nozīmi kopumā. Klātesošajiem bija
daudz jautājumu speciālistiem un
tikšanās noritēja pozitīvā gaisotnē.

Preiļu pils restaurācija
kā pozitīvais piemērs
J. Dambis atzinīgi novērtēja
pēdējā gada laikā notikušās pozitīvās pārmaiņas ar Preiļu pili, norādot, ka iepriekš no kultūras pieminekļu sargātāju viedokļa pils bija
problēmobjekts bez skaidri saskatāmas nākotnes, savukārt šobrīd
stagnācija ir pārvarēta un pilī notiekošie restaurācijas darbi ir uzskatāmi par vienu no veiksmīgākajiem
un pozitīvākajiem stāstiem Latvijā
pēdējos gados: «Tas ir ļoti liels panākums ne tikai kultūras mantojuma saglabāšanā, bet arī vietējā dzīvē un tās organizācijā, jo pils atjaunošana būtiski ietekmēs cilvēku dzīves kvalitāti ne tikai šobrīd, bet arī
tālākā nākotnē.» Tāpat kā svarīgu
faktu VKPAI vadītājs uzsvēra to,
ka restaurācijas darbus pieminekļu

aizsardzības interesēm atbilstošā
kvalitātē veic vietējais uzņēmums,
nevis kāda Rīgas firma: «Līdz ar
to jūs esat ieguvuši arī kompetenci.
Un tas varbūt pat ir vēl svarīgāk.»
K. Kukaine klātesošajiem pastāstīja, ka pirms restaurācijas darbu uzsākšanās, VKPAI, izmantojot
mūsdienu tehnoloģijas pieminekļu
aizsardzībā, veica Preiļu pils 3D
uzmērīšanu, kā rezultāti ir izmantojami projektēšanā un tālākā monitorēšanā.
Pieminekļu sargātāji īpaši atzinīgi novērtēja izvēlēto darbu veikšanas tehniku, kas ļauj saglabāt
objekta vēsturei atbilstošu noskaņu
un īstuma sajūtu. Jo, kā norādīja
VKPAI speciālisti, dažos objektos
ar to tiekot grēkots un pēc atjaunošanas darbiem vairs nav sajūtams
senatnīgums – viss ir pārāk gluds,
pārāk taisns un ar tiem laikiem neraksturīgām faktūrām un sajūtām.
Savukārt, kā atzina J. Dambis,
Preiļu pils restaurācijā tiek veikta
materiālu un metožu izpēte, kas
pili ļauj atjaunot atbilstoši tam,
kāda tā ir bijusi, saglabājot raupjumu, un tas uzskatāms par ļoti veiksmīgu restaurācijas paņēmienu, ko
pieminekļu sargātāji var turpmāk
minēt kā piemēru.

Parka un pils apkārtnes
sakopšanas darbi
J. Zilgalvis atzina, ka ļoti liela nozīme ir tiem darbiem, kas ir uzsākti
pils apkārtnē, ar to domājot visa par-

ka atjaunošanu, staļļa mūru konservācijas darbus, vārtu restaurāciju.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pastāstīja, ka sadarbība ar VKPAI ir ļoti veiksmīga
un pateicās VKPAI par finansējumu,
kas piešķirts iepriekšējos gados –
gan staļļa mūru nostiprināšanai, gan
arī pils vējtvera atjaunošanai. Mērķtiecīgi vairāku gadu garumā tiek
atjaunoti parka celiņi. Šogad budžetā paredzēti līdzekļi celiņam no
Liepu ielas līdz Mīlestības kalniņam, tiek stādīti jauni koki, jau šobrīd pēc izstrādātā projekta pils
apkārtnē notiek koku izciršana un
teritorijas labiekārtošana, kā arī paredzēts atjaunot trīs tiltiņus un Ādama un Ievas saliņu ar tiltu līdz tai.
Šogad VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmā ir iesniegts arī
muižas kompleksa galveno parka
vārtu tehniskais projekts, lai atbalsta
gadījumā atjaunotu parka ieejas
vārtus no Daugavpils ielas puses.
J. Zilgalvis atskatījās pagātnē,
pastāstot, ka arī Preiļu pils celtniecība savā laikā izraisīja plašu sabiedrības interesi ne tikai Latgalē un
Latvijas teritorijā – šurp devās mākslinieki no Polijas, zīmēja tikko uzcelto ēku, viņu darbi tika publicēti
periodiskajos izdevumos, un tas bija ievērojams notikums. Tādā veidā
J. Zilgalvis atgādināja, ka saistībā
ar Preiļu pili ir ļoti daudz tādu
stāstu, ar kuriem varam piesaistīt
sabiedrības uzmanību – ne tikai ar

Veiksmīgākie lauksaimnieki
2016. gadā
Vairāki Preiļu novada lauksaimnieki saņēma pašvaldības pateicības par ieguldījumu
lauksaimniecības attīstībā 2016. gadā:
ZS «Sūnupīte» (Aivars Pinka), PS «Saulesmājas» (Arnolds Jurkjāns), PS «Irbenāji» (Ināra Mihailova), PS «Lāčplēsis»
(Ineta Matisāne), ZS «Aiztilti» (Inga Šmeikste), ZS «Smuidras» (Ivars Ķivriņš), ZS
«Stikāni» (Izidors Ūzuliņš), ZS «Magones»
(Jānis Dumbrovskis), PS «Upmalas» (Jānis Jaundzems), ZS «Drivas» (Māris Zalāns), Valdis Lazdāns, SIA «Korna Dzirnavas HES» (Viktors Ratnieks), LLKC Preiļu
konsultāciju biroja vadītāja Mārīte Vucenlazdāne un Preiļu novada lauku attīstības
konsultante Elza Spodra Elste.

Preilieši piedalās Latgales novada
uzņēmēju dienās
Pateicības par piedalīšanos Latgales novada uzņēmēju dienās un Preiļu novada popularizēšanu saņēma SIA «M&M Co» (Jeļena un Vladimirs Mihailovi), Vīngliemežu
audzētava «Ošu mājas» (Ainis Noviks),
IK «Vimo» (Inese un Valdas Martinkus),
Astrīda Vucāne ar zīmolu «Mana Faktūra»,
Ilze Atvara-Briška ar zīmolu «Ilzes Gordumi», IK «Klerona» (Ināra Vasiļevska),
SIA «Sātys» (valdes loceklis Juris Vucāns).
Raivo Andersons saņēma nomināciju «Gada amatnieks», SIA «Vietējā» (valdes locekle Viktorija Nečajeva) pateicību par veiksmīgu sadarbību ar Preiļu novada pašvaldību.
Maija Paegle,
Preiļu novada sabiedrisko
attiecību speciāliste

slaveno Borhu dzimtu, bet arī sadzīviskām norisēm, dažādu cilvēku dzīvesstāstiem, kuri cēla pili un
strādāja muižā.

Nākotnes redzējums
Šobrīd ir izstrādāta Preiļu pils
un parka attīstības koncepcija, kas
tostarp paredz, ka pilī atradīsies
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja ekspozīcijas, Tūrisma informācijas centrs, vieta, kur iegādāties
suvenīrus un reklamēt mājražotāju
produkciju, kā arī ir sagatavots pils
apraksts ar mērķi piesaistīt investorus, kuri sadarbībā ar pašvaldību
izveidotu un attīstītu jaunus tūrisma produktus, liekot akcentu uz slaveno Borhu dzimtas vārdu.
J. Dambis norādīja: «Ja mēs kādā vietā ieguldām kultūrvēsturiskās vides atjaunošanā, tas dod stabilitātes sajūtu un varam skatīties
nākotnē, savukārt cilvēki, braucot,
apmeklējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības, atstāj naudu viesnīcās, resto-

Igora Pliča foto

rānos, veikalos, maksā par degvielu
u.t.t., tādā veidā sniedzot ekonomisko ieguvumu.» Tāpēc VKPAI pārstāvji pauda cerību, ka Preiļu pils
kļūs nevis par objektu, ko tūristi
apmeklē garāmbraucot, bet gan par
centrālo apmeklējuma mērķi.
Šobrīd Preiļu pils restaurācijas
darbi tiek veikti par domes aizņēmumu Valsts kasē, savukārt vēl vismaz pusmiljons eiro Preiļu pils atjaunošanas 2. kārtai, kas ietver komunikācijas – elektrību, kanalizācijas, ūdensvada un siltumtrases izbūvi, kā arī logu un durvju uzstādīšanu, šogad ir paredzēts no SAM
5.5.1 «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus», realizējot sadarbības
projektu «Rīteiropas vērtības». Tikšanās laikā paldies tika teikts arī visiem ziedotājiem un atbalstītājiem!
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore
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Aicinājums pieteikties akcijai «Atvērtās dienas laukos»

Aicinām mūsu novadu skaistāko dārzu īpašniekus, apskates saimniecības, amatnieku darbnīcas, mājražotājus, kam ir iespēja parādīt ražošanas procesu, kolekciju īpašniekus, citus tūrisma uzņēmējus iesaistīties akcijā «Atvērtās dienas laukos», ko organizē LLTA «Lauku ceļotājs». Akcija vienlaicīgi norisināsies Latvijā un Lietuvā no 27. līdz
28. maijam. Lauku uzņēmējiem tā ir lieliska iespēja uzsākt aktīvo sezonu ar plašu reklāmu – abās dalībvalstīs. Par dalību akcijā aicinām informēt arī Preiļu un Riebiņu novada TIC speciālistus. Plašāka informācija
par akciju un pieteikšanos: http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL .
Akcijas mērķis ir popularizēt laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt lielu un mazu pilsētu
iedzīvotājus 2 dienas doties prom no pilsētas, lai iepazītu lauku dzīvi,
nobaudītu lauku labumus, atrastu saimniecības, no kurām iegādāties
laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudītu aktivitātes un
sajūtas, ko var piedzīvot laukos.

25. martā – Zemes stunda

25. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 jau vienpadsmito reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda,
kas, nelietojot apgaismes objektus stundas garumā,
aicina domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām.
Atbalstot Zemes stundas aktivitātes, 25. martā no
plkst. 20.30 aicinām iestādes, uzņēmumus un iedzīvotājus uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu pie
Jums piederošajām ēkām vai objektiem. Aicinām atbalstīt Zemes stundu un būt atbildīgiem par vidi
ikdienā.
Gaidot Zemes stundu 2017, Pasaules Dabas Fonds
kopā ar Tetra Pak meklē Latvijas klimata vēstnieku –

cilvēku, kuram rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids
un kurš uz to rosina arī citus. Aicinām paskatīties uzmanīgi, varbūt Latvijas klimata vēstnieks dzīvo tieši
mūsu novadā. Pieteikšanās paredzēta līdz 6. martam.
Vairāk informācijas var atrast http://www.pdf.lv/lv_LV/
news/503/129/Konkurss- Klimata-vestnieks-2017.
Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība, kas ik gadu norisinās 172 valstīs un teritorijās. Pagājušais gads Latvijā pulcēja lielu Zemes
stundas dalībnieku skaitu – 66 pašvaldības, vairāk kā
30 individuāli rīkoti pasākumi visā Latvijā, tā ar katru gadu gūst aizvien lielāku sabiedrības interesi un
atbalstu.

Ar ERAF atbalstu modernizēs divas mācību iestādes Preiļos

Izglītības un zinātnes ministrija
(IZM), izmantojot Eiropas Sociālā
fonda finansējumu, šobrīd izstrādā jaunu, kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, kura ieviešanā būtiska loma būs arī

izglītības infrastruktūras attīstībai.
Tāpēc IZM 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi» ietvaros
plāno Eiropas struktūrfondu līdzekļu ieguldījumu vairāk nekā 110 vis-

Veiksmīgi aizvadīts
pirmais robotikas
čempionāts Preiļos

28. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās
1. Preiļu robotikas čempionāts, kas bija pirmās šāda veida sacensības Latgalē. Uz sacensībām bija ieradies pārsteidzoši daudz robotikas entuziastu – čempionātā piedalījās 150 skolēni, kopā ar audzēkņiem bija atbraukuši 40 skolotāji, Preiļu robotikas klubu pārstāvēja 22 dalībnieki, un dažādās disciplīnās spēkiem mērojās
170 roboti. Čempionāta dalībnieki pārstāvēja visus Latvijas reģionus, kupls robotikas entuziastu skaits bija no Latgales – Rēzeknes,
Kaunatas, Daugavpils, Viļāniem, Riebiņu novada, un, protams, no
Preiļiem. 21 sacensību dalībnieks bija ieradies no mūsu kaimiņu
valsts Lietuvas. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores
vietnieks, Preiļu Robotikas kluba vadītājs un viens no čempionāta
organizētājiem Juris Erts pastāstīja par sacensību norisi un robotikas kustības sākumu Preiļos.

Preiliešiem labi rezultāti
čempionātā
Pirmajās robotikas sacensībās
Preiļos tika iekļautas vairākas disciplīnas – sumo, līnijsekošana un
folkrace. Matīss Buks čempionātā
piedalījās ar diviem robotiem, iegūstot 1. vietu un 3. vietu folkrace
disciplīnā. Toms Teodors Vilcāns
guva uzvaru mini sumo disciplīnā,
bet 2. vietā ierindojās ar robotu,
kas bija būvēts kopā ar Armandu
Upenieku. Preiliete Linda Madelāne ieguva 4. vietu sumo pro –
profesionāļu grupā. Veiksmīgi čempionātā piedalījās Lietuvas pārstāvji, iegūstot godalgotas vietas
vairākās disciplīnās.
Lai gūtu uzvaru robotikas sacensībās, nepieciešami vairāki faktori – precīza robota konstrukcija,
kvalitatīvi izveidota robota elektronikas daļa, labi izstrādāta programma, kas apstrādā no sensoriem
saņemtos datus, jo neviens robots
netiek vadīts ar pulti un, protams,
veiksme.

Preiļu čempionātā
piedalās pasaules līmeņa
sacensību uzvarētāji
Tā kā uz Preiļu čempionātu
bija ieradušies titulēti pasaules un
Eiropas robotikas čempioni, sacensību dalībniekiem un interesentiem
bija iespēja ne tikai spēkoties ar
līdzi atvestajiem robotiem, bet arī
skatīt mega sumo paraugdemonstrējumus, kas bija titulēto profesionāļu pieredzes nodošana iesācējiem.

Savas prasmes, kas atzītas gan
Eiropā, gan pasaulē, rādīja Preiļu
Valsts ģimnāzijas absolvents, Eiropas čempions Māris Bečs kurš ir
piedalījies robotikas sacensībās Japānā mega sumo disciplīnā. Paraugdemonstrējumos varēja vērot arī
Eiropas mini sumo čempiona Gundara Miezīša un Eināra Dekšņa
Megasumo robotus. Einārs Deksnis
pirms trim gadiem kļuva par Japānas čempionu mega sumo sacensībās, laužot 26 gadus ilgo tradīciju, ka
sacensībās Japānā uzvar tikai japāņi.

Sacensības norisinājās
augstā līmenī
Preiļu Robotikas kluba dalībniekiem pieredze sacensībās bija
jau iegūta, piedaloties un vērojot
to norisi Rīgā, Siguldā un Tallinā.
Lai preilieši spētu uzņemt pie sevis robotikas entuziastus no visas
Latvijas, jau pagājušā gada novembrī sākās organizatoriskie darbi. Bija svarīgi saplānot telpas gan sacensību norisei, gan dalībnieku izmitināšanai visas dienas garumā, jānodrošina ēdināšana, jāsagādā atbilstošs aprīkojums visām sacensību disciplīnām, jāatrod sponsori
un jāspēj nodrošināt raitu čempionāta norisi.
Lai Preiļu čempionāts noritētu
veiksmīgi, organizēšanā piedalījās
aptuveni 60 cilvēku. Varākums no
viņiem strādāja tieši sacensību dienā un, kā pavēstīja sacensību dalībnieki, panāca augstu čempionāta
līmeni.

pārējās izglītības iestādēs Latvijā.
Preiļu novadā SAM 8.1.2 ietvaros tiks modernizēta mācību vide
Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, abās
izglītības iestādēs veicot mācību
telpu atjaunošanas un pārbūves darbus, paredzēta jaunu mācību mēbeļu iegāde, modernu informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana mācību procesa modernizēšanai. Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijā tiks veikti

Preiļu robotikas kluba komanda

Sacensību tiešraides nodrošināšanai YouTube kanālā lielu tehnisko atbalstu sniedza Justs Ribinickis un Jānis Zieds–Ziediņš, bet
rezultātu ievadīšanai tiešraidē darbu atviegloja nesen atklātās digitālās klases planšetes. Sacensību galvenā tiesneša pienākumi tika uzticēti Mārim Bečam, čempionāta vadīšana – pazīstamajam IT blogerim, Kristapam Skutelim. Lai nodrošinātu video straumēšanu, sekmīgi rīkojās Matīss Dambītis, savukārt līnijsekošanas sacensību trases un šīs disciplīnas sacensības
preiliešiem palīdzēja Siguldas novada jaunrades centrs un Rīgas Tehniskās Universitātes, Robotu skolas
pārstāvji.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa
atzina, ka robotika šobrīd ir ļoti populāra nodarbošanās, tāpēc daudz
darba čempionāta organizēšanā ieguldīja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas pedagogi – Juris Erts
un Ivars Pakers kopā ar Robotikas
kluba dalībniekiem. Arī turpmāk
ģimnāzijas mērķis būs popularizēt
robotikas novirzienu un iesaistīt
inženierzinātņu apguvē arvien vairāk jauniešu.
Lietuvas pārstāvji, kuri piedalījās sacensībās, atzina, ka Preiļu
čempionāts bija organizēts augstā
līmenī un robotikas entuziasti no
kaimiņu valsts labprāt piedalīsies
sacensībās arī nākamgad.
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ieguldījumi arī dienesta viesnīcas
atjaunošanā, reģionālā metodiskā
centra aprīkojuma iegādei, savukārt
pie Preiļu 1. pamatskolas plānots
atjaunot sporta laukumu, uzstādīt
āra vingrošanas trenažierus. Plānots iekārtot arī jaunus dabaszinātņu kabinetus pamatizglītības programmas īstenošanai.
Līdz 2017. gada jūlijam notiek
tehnisko būvprojektu izstrāde abu
izglītības iestāžu telpu pārbūves un
atjaunošanas darbiem. Preiļu paš-

valdības projekta ideja 25. janvārī
tika saskaņota VARAM Reģionālās
attīstības koordinācijas padomes sēdē, pēcāk sekos uzaicinājums pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu.
Kopējā projekta finansējuma
summa: ERAF līdzekļi – EUR
1 799 767,00 (85%) un pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 317 605,92
(15%), kopā –EUR 2 117 372,92.
Līga Upeniece,
projektu koordinatore

Pirmajam čempionātam Preiļos
daudz sponsoru un atbalstītāju
Lai nodrošinātu balvas sacensību uzvarētājiem visās disciplīnās,
tika uzrunāti daudzi uzņēmēji, un,
kā pastāstīja Juris Erts, sponsoru
loks bija plašs. Īpaši prieks par
preiliešiem, kuri atbalstīja pasākumu un sponsorēja to – SIA «Arka
Preiļi» (vadītājs Ārijs Vucāns),
SIA «Preiļu celtnieks» (komercdirektors Egīls Stikāns), SIA
«Axel» (vadītājs Aldis Buks), SIA
«Salang – P» (vadītājs Gunārs Svilāns). Paldies arī ilggadējiem pasākumu atbalstītājiem Preiļos –
AS SEB bankai (Rēzeknes filiāles
vadītājs Jānis Belkovskis), preilietim Oskaram Pakeram, kurš pārstāv uzņēmumu «Intrum Justitia»,
un Robotikas kluba regulārajam
atbalstītājam – Matīsa Buka tēvam
Aldim Bukam.

12. klasē mācījās Armands Upenieks, Linards Šmeiksts un Edvards
Volkovs. Puišu ideja bija uzbūvēt
heksapodu – programmētu seškāji,
bet tam bija nepieciešami līdzekļi. Vajadzīgais finansējums tika atrasts no pašvaldības IT centra budžeta, projekts tika aizstāvēts, jaunieši guva redzamus rezultātus zinātniskajā konferencē Daugavpilī, vēlāk iestājās Rīgas Tehniskajā
universitātē (RTU). Savukārt citu
ģimnāzijas audzēkņu grupa kādā
no konkursiem vinnēja Lego robotu,
bet interese auga, un nākamo lego
komplektu iegādi atkal finansēja
pašvaldība. Pēc neilga laika vecāko klašu skolēni vēlējās savas zināšanas pielietot vēl augstākā līmenī – elektronikas jomā, un tad
palīgā nāca Preiļu puiši no RTU.
Kad valstī robotikas novirzienam vēl netika pievērsta īpaša uzmanība, RTU studenti – bijušie Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi – jau
bija izcīnījuši godalgotas vietas
pasaules robotikas čempionātos un
savas zināšanas un intelektuālo potenciālu sāka nodot preiliešiem. Viņi arī iedrošināja tagadējos ģimnāzijas audzēkņus sākt piedalīties
sacensībās. Kā atzīst Juris Erts, bez
RTU studentiem robotikā Preiļos
nebūtu tikuši tik tālu, jo šī sadarbība ir liels veiksmes stāsts un panākumu atslēga Preiļu robotikas klubam. Šobrīd Preiļu robotikas klubā
elektronikas daļā ir 15 dalībnieku,
ar Lego nodarbojas 10 audzēkņi.
Maija Paegle

Preiļos robotika ienāca
pirms diviem gadiem
Preiļu robotikas klubs darbojas
ne ilgi – tikai divus gadus, bet tā
dalībnieki jau guvuši panākumus
Latvijas un Eiropas līmeņa sacensībās. Līdzekļi robotu iegādei ir
nākuši no dažādiem avotiem: pirmais robots tika iegādāts, uzvarot
konkursā, nākamais – par pašvaldības iedalītajiem līdzekļiem, vēlāk sekoja vairāki projekti, kuros
tika piesaistīti līdzekļi robotu iegādei.
Pirmsākumi meklējami 2014.
gadā, kad Preiļu Valsts ģimnāzijas

Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības
2017. gada budžets

Preiļu novada VÇSTIS

7. februārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu
2017. gadam. Plānotie ieņēmumi paredzēti 8 905 752 eiro apmērā, kas ir par 414 499 eiro vairāk nekā
2016. gadā. Budžeta ieņēmumos ietilpst nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu
algām, ieņēmumi par pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanu. Tā kā iepriekšējā gada līdzekļu atlikums sastāda 379 784 eiro, izdevumi pašvaldības
budžetā plānoti 9 285 536 eiro apmērā.
Deputāti nolēma apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas pansionātā «Preiļi» 420 eiro
mēnesī Preiļu novadā deklarētajām personām. Iemītniekiem no citām pašvaldībām uzturēšanās
izmaksa vienai personai noteikta 510 eiro mēnesī. Nolemts līdz 2017. gada 31. decembrim no ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā atbrīvot novada pamatizglītības un vispārējās izglītības
iestāžu 5.– 9. klašu skolēnus, 50% apmērā – novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu
10.–12. klašu skolēnus. Līdz 2017. gada 31. decembrim Preiļu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem ieplānots segt ceļa izdevumus par braucieniem līdz darba vietai un atpakaļ saskaņā ar
sabiedriskā transporta izmaksām.

Pamatbudžeta ieņēmumi
Ieņēmumu lielāko daļu – 4 760
316 eiro, kas ir 53,45% no kopējiem
ieņēmumiem, – sastāda iedzīvotāju
ienākuma nodoklis. Dotācija no
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda paredzēta 1 426 644 eiro,
kas sastāda 16,02% no kopējiem
ieņēmumiem, mērķdotācija no
valsts budžeta – 1 111 289 eiro. Ieņēmumi 370 640 eiro apmērā paredzēti no maksas pakalpojumiem,
336 185 eiro ieplānots saņemt maksājumus no valsts budžeta (mūzikas un mākslas skolai, sporta izglītības programmām un brīvpusdienām 1. – 4. klašu izglītojamajiem), 289 254 eiro – no nekustamā
īpašuma nodokļa. Ieņēmumi no norēķiniem ar pašvaldību budžetiem,
ko galvenokārt sastāda ieņēmumi
par izglītību un sociālajiem pakalpojumiem, paredzēti 235 950 eiro
apjomā, 146 500 eiro ieplānota mērķdotācija no valsts pašvaldību pasākumiem, savukārt dotācija no valsts
budžeta (asistentu pakalpojumiem
izglītības iestādēs, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem,
feldšeru–vecmāšu iestādei) paredzēta 92 684 eiro apmērā. 67 380
eiro plānots saņemt no Eiropas Savienības projektu finansējuma bezdarbniekiem, 40 580 eiro šogad
paredzēti ieņēmumi no azartspēļu
nodokļa.

Izglītība
Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu, šogad izglītības
jomai paredzēti līdzekļi 4 650 092
eiro apmērā, kas sastāda 50,08%
no kopējiem izdevumiem un pie-

augumu 290 854 eiro apmērā. No
šiem izdevumiem valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam un
sociālā nodokļa nomaksai sastāda
1 345 863 eiro.
Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 191 165 eiro,
stipendiju fondam studējošiem novada jauniešiem – 18 000 eiro.
Pie izdevumiem izglītībai paredzēta valsts mērķdotācija mācību
grāmatām un mācību līdzekļiem,
finansējums ieplānots olimpiāžu un
sacensību uzvarētāju apbalvošanai,
tradicionālajām dāvanām bērniem
Ziemassvētkos, transporta kompensācijai bērniem un skolotājiem.
63 034 eiro budžetā atvēlēts
sporta aktivitātēm – čempionātu organizēšanai dažādos sporta veidos, balvu iegādei, treneru un tiesnešu atlīdzībai, izdevumiem, kas
saistīti ar futbola komandas dalību
1. līgā, novada sportistu atbalstam
saskaņā ar pašvaldības nolikumu,
inventāra nodrošināšanai sacensībām, pieaugušo un veterānu komandu dalībai Latvijas un starptautiskos čempionātos, sporta pasākumu organizatora atlīdzībai. Pārējie izglītībai paredzētie līdzekļi ieplānoti 11 Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu, Preiļu novada
IT centra un Izglītības pārvaldes
darbības nodrošināšanai.

Novada teritorijas
un mājokļu apsaimniekošana
Teritoriju apsaimniekošanai un
labiekārtošanai šogad deputāti ir
paredzējuši līdzekļus 824 945 eiro
apmērā, kas sastāda 8,88% no kopējiem 2017. gada izdevumiem.
Līdzekļi atvēlēti ielu apgaismoju-

ma uzturēšanas izdevumiem, ielu
apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas būvdarbiem Kurzemes – Ludzas ielās un Kooperatīva ielā, bojāto koku izgriešanai Preiļu parkā. Mērķdotācija no valsts budžeta
11 500 eiro apmērā paredzēta bērnu rotaļu laukuma izbūvei Kārsavas ielā, līdzekļi ieplānoti saliņas
un 3 tiltiņu atjaunošanai Preiļu
parkā, kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanai – Moskvinas vecticībnieku baznīcas teritorijas sakārtošanai un Preiļu katoļu baznīcas
sanitārā mezgla ierīkošanai. Finansējums atvēlēts arī līdzfinansējuma
nodrošināšanai ūdensvada pieslēgumiem privātmājām, energoefektivitātes auditu apmaksai daudzdzīvokļi dzīvojamām mājām, gājēju ietvju tekošajiem remontiem
pilsētā, pilonu ar domes atribūtiku ierīkošanai Rēzeknes un Daugavpils ielās, labiekārtošanas un
uzkopšanas darbiem pilsētā un lauku pagastos.

Sociālā aizsardzība
Sociālajai aizsardzībai šajā gadā
paredzēts finansējums 1 020 854
eiro apmērā, kas sastāda 10,99%
no kopējiem budžeta izdevumiem
ar pieaugumu par 68 059 eiro, salīdzinot ar pagājušo gadu. Līdzekļi
plānoti Labklājības pārvaldes, pakalpojumu centra «Līči», novada
Krīzes centra, Dienas centra, pansionāta «Preiļi» darbības nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai,
pakalpojumiem par sociālo aprūpi
mājās, atbalstam sociālajai nodrošināšanai, sociālo dzīvokļu uzturēšanai, līdzfinansējumam bērnu va-

saras nometnēm un bērnu invalīdu
nometnēm. 80 181 eiro paredzēta
mērķdotācija asistentu pakalpojumu
nodrošināšanai, 15 000 no budžeta
līdzekļiem ieplānoti atbalstam nodarbinātības pasākumiem bērnu vasaras brīvlaikā, 38 426 eiro ieplānoti norēķiniem ar citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu. Tāpat kā iepriekšējos gados,
pašvaldības atbalsts paredzēts arī
biedrībām.
Pašvaldība ir saglabājusi visus
sociālo pabalstu un pakalpojumu
veidus iedzīvotājiem, nodrošinot
bērna piedzimšanas pabalstu, pabalstu zelta kāzu un dimanta kāzu
jubilejā, pabalstu pensionāriem jubilāriem, kas sasnieguši 90 gadu
vecumu un vairāk.

Veselība, atpūta un kultūra
2017. gada izdevumi veselībai,
atpūtai un kultūrai kopā sastāda
839 581 eiro jeb 9,04% no kopējā
budžeta.
Veselības aprūpei paredzētie līdzekļi sastāda 109 960 eiro, pieaugums attiecībā pret pagājušo gadu
ir 71 056 eiro. 92 846 eiro ir plānots ieguldījums SIA «Preiļu slimnīca», atbalsts asins donoriem un
Sarkanā Krusta komitejai, fizioterapeita pakalpojumiem novada izglītības iestādēs.
Atpūtas un kultūras pasākumiem šogad budžetā paredzēti līdzekļi 729 621 eiro apjomā. Finansējums ieplānots pasākumu organizēšanai, kultūras iestāžu – kultūras namu, novada bibliotēku, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja – uzturēšanas izdevumiem,
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai. Mērķdotācija no valsts budžeta 8 000
eiro apmērā paredzēta tērpu iegādei kultūras centra pašdarbības kolektīviem.

Sabiedriskā kārtība
un vadības dienesti
Līdzekļi 1 653 649 eiro apmērā
ieplānoti vispārējiem valdības dienestiem, informācijas un publicitātes nodrošināšanai, norēķiniem ar
citām pašvaldībām, aizdevumu atmaksai un procentu maksājumiem,
jauniešu centra darbības un vēlēša-

nu komisijas darba nodrošināšanai, valsts svētku pasākumu, konkursu «Sakoptākā sēta novadā» un
«Skaistākais Ziemassvētku noformējums» organizēšanai. Sabiedriskās
kārtības un drošības nodrošināšanai
iedalīts finansējums 119 349 eiro
apmērā.
Sadaļā «Ekonomiskā darbība»
ieplānoti līdzekļi 163 574 eiro apmērā, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam novadā – uzņēmējdarbības projektu atbalstam, pieredzes apmaiņai, semināru apmaksai, mērķdotācija pagaidu algotajiem sabiedriskajiem darbiem, tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai, atskurbtuves
uzturēšanai un NVO aktivitāšu atbalstam.

Speciālais budžets
Domes sēdē tika apstiprināts
novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi
no ziedojumiem un dāvinājumiem,
kopsummā 316 389 eiro un naudas
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu
66 445 eiro. Speciālā budžeta izdevumi apstiprināti 382 834 eiro apmērā. Speciālo budžetu veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi,
mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai, ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi,
kā arī izdevumi, kurus paredzēts
segt no šiem ieņēmumiem.
Pašvaldības budžets, salīdzinot
ar 2016. gadu, šogad ir pieaudzis
par 4,7%. Pašvaldības budžeta izdevumus ir ietekmējis valsts noteiktais
minimālās algas pieaugums, kas
sastāda ap 18 400 eiro, algas pieaugums par 15 eiro pārējiem darbiniekiem, kas sastāda 45 900 eiro
un pedagoģiskā personāla atalgojuma pieaugums saskaņā ar MK
2016. gada 5. jūlija noteikumiem
nr. 445, kas sastāda ap 195 200 eiro.
Lai realizētu iesāktos un ieplānotos projektus, arī šogad, tāpat kā
iepriekšējos gados, tiks piesaistīts
Eiropas Savienības fondu projektu
finansējums. Ar plašāku informāciju
par pašvaldības 2017. gada budžetu
varēsiet iepazīties pašvaldības mājaslapā: www.preili.lv.
Maija Paegle

Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centrs izstādē Balttour 2017
No 3. līdz 5. februārim Starptautiskajā
izstāžu centrā Ķīpsalā notika 24. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour 2017.
Izstādē bija iespējams uzzināt par atpūtas iespējām un tūrisma jaunumiem no
40 pasaules valstīm, savukārt Latvijas hallē bija iespēja iepazīt gandrīz visu Latvijas
novadu tūrisma piedāvājumu, nākamās sezonas jaunumus, plašajā amatnieku un mājražotāju gadatirgū iegādāties vietējos labumus, nogaršot interesantus ēdienus, iesaistīties amatnieku darbnīcās, kā arī uz
lielās skatuves baudīt kultūras pārstāvju
priekšnesumus.
Latgales reģionu izstādē pārstāvēja gandrīz visas pašvaldības, apvienojoties kopīgā Latgales stendā, kuru šogad organizēja
Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme». Tūrisma informācijas centra darbinieki sniedza tūrisma informāciju, bet
stendu atraktīvāku padarīja Preiļu novada
keramiķis Raivo Andersons, kurš uz vietas
veidoja māla izstrādājumus. Muzikants un
mūzikas instrumentu izgatavotājs Gunārs
Igaunis pieskandināja ne tikai Latgales
stendu, bet arī radīja jautru atmosfēru citiem
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klātesošajiem. ZS «Kurmīši» saimnieki
cienāja ar siltu tēju, Malnavas dzīļu saimniece Aina ar atsvaidzinošu zupu no vietējiem dārzeņiem un pašas ceptu maizīti.
Šogad Preiļu, Riebiņu un Līvānu novadi tika pārstāvēti kopā pie viena informācijas stenda un kopīgā informācija potenciālajiem tūristiem uz vietas veidoja
maršrutu – sākot no Līvānu Mākslas un
amatniecības centra apskates, kur aprīlī
tiks atvērta apskatei stikla pūšanas darbnīca, turpinot ceļu uz Preiļu novada leļļu
galeriju un keramikas darbnīcu, beidzot ar
gardo sieru baudīšanu zemnieku saimniecībā «Juri» Riebiņu novadā. Preiļu un
Riebiņu novada TIC prezentēja šīs sezonas tūrisma jaunumu – dziedošās gides
Irēnas 30 minūšu dziedājumu atjaunotajā
Preiļu parka kapelā, kas šogad svinēs jau
200 gadus. Piedāvājums radās no pieprasījuma, jo daudzi jau ir bijuši viņas vadītajā pilsētas ekskursijā, un atmiņā palicis
viņas dziedājums kapelā, ko labprāt gribētu
dzirdēt vēl.
Liela interese bija par Preiļu pili, kas
tiek rekonstruēta, kā arī naktsmītnēm pie
ūdens. Trīs dienu garumā varēja just ten-

denci – tūristus interesē aktīva līdzdarbošanās, bērnu izklaides un vietējo mājražotāju
piedāvātās degustācijas.
Šogad lielāka interese nekā iepriekšējos
gados par atpūtas iespējām mūsu novados
bija tūrisma firmu pārstāvjiem, kas organizē
grupu braucienus. Gaidīsim ciemos! Amatnieku un mājražotāju tirdziņā bija iespējams
nobaudīt un iegādāties mājas sierus, ko
ražo Rušonas pagasta bioloģiskās ZS «Juri» saimnieki, kā arī iegādāties Pelēču pagasta ZS «Kalni» saimnieces mājas vīnu,
marmelādes un smalki izgreznotas piparkūkas. Tūrisma profesionāļu dienā, 3. februārī, uz lielās izstādes skatuves apmeklētājus priecēja Preiļu kultrūras centra deju
kopas «Gaida» lieli un mazi dejotāji.
Kopumā izstādē piedalās aptuveni 850
uzņēmumu. Balttour izstāde ir ne tikai tūrisma informācijas ieguves vieta potenciālajiem tūristiem, bet arī lielākā tūrisma
profesionāļu satikšanās vieta, kurā tie apmainās ar tūrisma materiāliem, dalās pieredzē, informē par jaunumiem un sadarbības iespējām.
Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Preiļu novada VÇSTIS

DOMES SĒDES LĒMUMI

Slēdz sadarbības līgumu ar Vārkavas novadu
26. janvārī Preiļu novada domes deputāti nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Vārkavas novada pašvaldību par Preiļu novada Bērnu un
jauniešu sporta skolas funkciju veikšanu un finansēšanu no 2017. gada
1. janvāra līdz 2017. gada 31. augustam.
Līgums tiek slēgts, lai nodrošinātu Vārkavas novada izglītības iestādes izglītojamo fizisko sagatavotību, vieglatlētikas disciplīnu elementu
apguvi, mācot un pilnveidojot tos sporta nodarbībās, pusēm vienojoties
par kārtību, kādā tiks nodrošināta Preiļu novada domes Bērnu un
jauniešu sporta skolas funkciju veikšana un finansēšana.
Vārkavas novada pašvaldība paredz 2017. gada budžetā janvāra–
augusta mēnešiem BJSS funkciju veikšanai līdzekļus 10 204,00 eiro apmērā.

Izstrādās saistošos noteikumus
par makšķerēšanu Pelēču ezerā
2016. gada 31. decembrī ir zaudējis spēku «Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Pelēču ezerā, Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā
2014–2016 gadā». Ņemot vērā pašvaldības veiktos pasākumus zivju
resursu pavairošanai un zivju resursu aizsardzībai Pelēču ezerā, ir nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu
Pelēču ezerā 2017–2019. gadam. Tāpēc deputāti lēma uzdot Preiļu novada domes Juridiskajai daļai izstrādāt un saskaņot normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu
Pelēču ezerā, kas atrodas Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā.

Pagarina līgumu par ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas izbūvi Ārdavā
Domes sēdē deputāti nolēma noslēgt vienošanos par objekta
«Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču
pagasta Ārdavas ciematā» būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu līdz
2017. gada 15. maijam, kā arī pagarināt starp Preiļu novada domi un
SIA «Siltumkomforts» noslēgtā 2016. gada 9. septembra līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu līdz 2017. gada 9. jūlijam.
Kā iesniegumā norādījusi SIA «Siltumkomforts», būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums nepieciešams, jo, iestājoties aukstam laikam,
zemās temperatūras dēļ nav iespējams tehnoloģiski pareizi izbūvēt un
pabeigt objekta būvniecību.

Slēgs vienošanos par papildu telpu nomu
pansionāta «Preiļi» vajadzībām
Domes deputāti izskatīja Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora Laura Pastara un pansionāta «Preiļi» vadītājas Ingas Vilcānes sniegto informāciju par pansionāta «Preiļi» paplašināšanas nepieciešamību
un iespējām. Sakarā ar to, ka palielinot pansionāta klientu skaitu, ir nepieciešamas papildu telpas, kuras ir gatava piedāvāt telpu iznomātāja SIA
«Preiļu slimnīca», deputāti nolēma noslēgt vienošanos pie 2010. gada
1. jūlija neapdzīvojamo telpu nomas līguma, kas noslēgts starp SIA
«Preiļu slimnīca» un Preiļu novada domi, par pansionātam «Preiļi» nepieciešamo papildu telpu nomu.

Nodos Preiļu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu valsts īpašumā
Domes sēdē deputāti izskatīja Aizsardzības ministrijas 2016. gada
23. decembra vēstuli par šautuves pilnveidošanu un zemes vienības nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā. Aizsardzības ministrijai, turpinot darbu pie Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstības Zemessardzes 35. bataljona vajadzībām, paredzēts pilnveidot un pagarināt
esošo šautuvi pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Preiļu pagastā,
Preiļu novadā. Projekta realizācijai nepieciešama zemes vienība «Šautuve» ar platību 2,72 ha un zemes vienība «Badelkas Mežs» ar platību
8,09 ha.
Pašvaldība izvērtējusi nekustamo īpašumu «Šautuve» un «Badelkas
Mežs» nepieciešamību pašvaldības funkcijām, un konstatējusi, ka saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu minētie nekustamie īpašumi nav paredzēti jaunu pašvaldības ēku būvniecībai un pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Deputāti nolēma nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības
ministrijas personā Preiļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu «Šautuve», kā arī neiebilst pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma «Badelkas Mežs» noteikšanai par valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā saglabājamu zemi.
Tāpat tika nolemts vienoties ar Aizsardzības ministriju par izdevumu,
kas saistīti ar nekustamo īpašumu sadalīšanu, uzmērīšanu, reģistrāciju
zemesgrāmatā – segšanu, saskaņā ar maksājumu izdevumus apliecinošiem
dokumentiem.

Slēgs nomas līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru
par telpu nomu
Domes sēdē deputāti nolēma slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu Raiņa bulvārī 24, 2. stāvā, Preiļos, ar platību 38,1 m2 ar Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāli uz vienu gadu ar noteiktu nomas maksu 70,00 eiro mēnesī, tai skaitā PVN. Telpas nepieciešamas apmācību nodrošināšanai. Citi pretendenti uz telpas nomu nav pieteikušies.

Nosaka vēlēšanu iecirkņu vietas Preiļu novadā
2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas
pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Preiļu novada domes sēdē deputāti noteica Preiļu novadā 5 vēlēšanu iecirkņus: Preiļu novada Kultūras
centrs (Raiņa bulvāris 28, Preiļi), Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
(Kooperatīvā iela 6, Preiļi), Preiļu novada Saunas pagasta pārvalde
(Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts), Preiļu novada Pelēču pagasta
pārvalde (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts), Preiļu novada Aizkalnes
pagasta pārvalde (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts).
Ilona Vilcāne

Preiļu novada bērnu zīmējumi izstādīti
Rīgas domē un ceļos uz izstādi Čehijā

UNESCO 2017. gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma
attīstības gadu, tāpēc 45. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde –
konkurss «Lidice 2017» ir veltīts
tēmai «Ceļojumi». Konkursam
Rīgā tika iesūtīti 1165 darbi no
49 Latvijas novadiem un pilsētām.
Latvijas kārtas laureātu izstādei
tika izvirzīti 190 darbi.
No Preiļu novada izglītības iestādēm uz Rīgu bija nosūtīti bērnu darbi no Preiļu 1. pamatskolas
(skolotājas Astrīda Čerpakovska un
Marianna Abricka), Preiļu 2. vidusskolas (skolotāja Inna Zenovjeva), no Preiļu novada Bērnu un
jauniešu centra un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas (skolotājs
Kazimirs Anspaks).
No Preiļu novada konkursā
par Latvijas kārtas laureātiem kļuvuši 7 zīmējumi, to autori – Preiļu
1. pamatskolas skolnieks Kristers
Šņepsts (9 gadi, skolotāja Astrīda Čerpakovska), 2 audzēkņi no
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas –
Dagnis Stikāns (14 gadi) un Viktorija Jakovļeva (12 gadi), 4 audzēkņi no Preiļu novada Bērnu un
jauniešu centra – Evelīna Anspoka
(6 gadi), Ričards Kolosovs (6 ga-

di), Vita Dzene (7 gadi) un Ričards
Kižlo (7 gadi).
Konkursa Latvijas kārtā darbus
vērtēja Valsts izglītības satura
centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja, māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa, žūrijas komisijas locekļi – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe
Dagnija Ramane un vizuālās māk-

slas metodiķe Viva Dzene, Rīgas
Bērnu un jauniešu centra «Daugmale» studijas «Mozaīka» vadītāja,
Starptautiskā bērnu mākslas konkursa «Lidice» Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Laureātu darbu izstāde bija apskatāma no 1. februāra līdz 16. februārim Rīgas domē, laureātu apbalvošana notika 16. februārī Rīgas
Latviešu biedrības namā.
Anita Kolosova,
Preiļu novada BJC direktora
vietniece

Preiļu 2. vidusskola – konkursa
«Tatjanas diena – 2017» visaktīvākā skola

Jau 17. reizi skolēni un pedagogi aktīvi piedalās krievu kultūras un izglītības svētkos Latvijā
«Tatjanas diena», kur notiek dažādi radoši konkursi: izpildītāju,
pētnieciskais, literārais, teatrālais,
kaligrāfijas konkurss, lugu un
vizuālās mākslas konkurss.
Rezultāti jau apkopoti un apbalvojumi saņemti. Šis gads mums
ir bijis ļoti veiksmīgs – mūsu krātuvē ir 20 diplomi, un jau ceturto
reizi skola saņem medaļu kā pati
aktīvākā novada skola – skolēnu
un pedagogu radošo darbu konkursu dalībniece.
Kopumā «Tatjanas diena – 2017»
konkursos piedalījās vairāk nekā
40 skolas dalībnieku – gan individuāli, gan kolektīvos. Daži audzēkņi piedalījās vairākos konkursos
un kļuva par to uzvarētājiem.

2017. gada uzvarētāji
Izpildītāju konkurss
Darina Piskunova (8. kl.) –
1. vieta nominācijā «Mākslinieciskais vārds» (skolotāja Nataļja Kondratjeva), Darina Luriņa (9. kl.) –
2. vieta nominācijā «Mākslinieciskais vārds» (skolotāja Larisa Arestova), deju kolektīvs «Asorti» (6.–
8.kl.) – 2. vieta nominācijā «Horeogrāfija» (skolotāja Rimma Gavrilova), skolotāju trio «LIRA»
(Rimma Gavrilova, Irina Kovaļenko, Ludmila Martinova) – 2. vieta
nominācijā «Vokāls» (skolotāja
Rimma Gavrilova).

Teatrālais konkurss
«Miniatūrteātris» (8. kl.) ar lugu
«Nu, vilk, pagaidi tikai!» – 3. vieta (skolotāja Nataļja Kondratjeva),
teatrālais kolektīvs «Komedianti»
(9.–10. kl.) – laureāta diploms par
oriģinālu krievu tautas pasakas
«Rācenis» pasniegšanu (skolotāja
Larisa Arestova), Ksenija Zabalujeva, Jelizaveta Brice (9. kl.) –
laureāta diploms par iedvesmojošu
skomoroha lomas izpildījumu izrādē «Rācenis», (9.–10. kl. teatrālais
kolektīvs «Komedianti», skolotāja
Larisa Arestova), Anastasija Ča-
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baņuka (8. kl.) – laureāta diploms
par ticamu bibliotekāres tēla atveidošanu izrādē «Nu, vilk, pagaidi
tikai!» (skolotāja Nataļja Kondratjeva), Arturs Neverovskis (8. kl.) –
laureāta diploms par spilgtu un pārliecinošu vilka lomas atveidošanu izrādē «Nu, vilk, pagaidi tikai!»
(«Miniatūrteātris», vadītāja Nataļja
Kondratjeva).
Lugu konkurss
Anastasija Čabaņuka (8. kl.) –
3. vieta (skolotāja Nataļja Kondratjeva)

Pētnieciskais konkurss
Ksenija Zabalujeva, Žaneta Litavnieka (9. kl.) – 1. vieta nominācijā «Krievu likteņi» (skolotāja
Larisa Arestova), Artjoms Vasiļjevs
(7. kl.) – 1. vieta nominācijā «Mans
ciltskoks» (pedagogs Tatjana Kolosova), Jekaterina Baranova (11.
kl.) – 2. vieta nominācijā «Krievu
likteņi» (skolotāja Nataļja Kondratjeva).

Vizuālās un lietišķās mākslas
konkurss
Oļesja Romančaka (3. kl.) – 2.
vieta nominācijā «Glezniecība, zīmējums» (skolotāja Nadežda Masankova), Alija Ivčenko (3. kl.) –
2. vieta nominācijā «Apjoma kompozīcija» un laureāta diploms par
spilgtu krāsu risinājumu (skolotāja Nadežda Masenkova), Ilona
Kraule (3. kl.) – laureāta diploms
par liriskumu (skolotāja Nadežda
Masenkova), Darina Šalkovskaja
(3. kl.) – laureāta diploms par izteiksmīgumu (skolotāja Nadežda
Masenkova).
No visas sirds apsveicam mūsu
skolas skolēnus un skolotājus –
«Tatjanas dienas – 2017» konkursa
uzvarētājus! Novēlam Jums arī
turpmāk radošas idejas un veiksmi!
Pateicamies skolas administrācijai, pedagogu kolektīvam un
vecākiem par palīdzību un atbalstu!
Nataļja Kondratjeva,
Preiļu 2. vidusskolas krievu
valodas un literatūras skolotāja

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu ugunsdzēsēji saņēmuši
jaunu autocisternu

8. februārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa saņēmusi pilnīgi jaunu autocisternu «Iveco Magirus», kas mūsu novada
ugunsdzēsējiem ļaus kvalitatīvāk sniegt ar ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbiem saistītos pakalpojumus.
Kā norādīja Preiļu daļas komandiera pienākumu izpildītājs Rolands Slūka, turpmāk Preiļu VUGD doties uz izsaukumiem ar

divām jaunām autocisternām, jo pirmā tika piešķirta jau 2008. gadā, un nebūs jāizmanto novecojušie ZIL transportlīdzekļi. Jaunā
autocisterna ir moderna un pielāgota mūsdienām, tajā ietilpst 3 tonnas ūdens, kamēr veco autocisternu ietilpība bija tikai 2 tonnas. Ar
jauno transportlīdzekli vieglāk būs nokļūt notikuma vietā arī pa
grūti izbraucamiem ceļiem, līdz ar to ieguvums būs visiem novada
iedzīvotājiem – gan pilsētā, gan arī lauku teritorijās. Kopā Preiļu
VUGD autoparkā ir 3 autocisternas, no tām viena ir rezerves.
Rolands Slūka aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību savu māju skursteņiem, jo šobrīd ļoti daudz izbraukumu ir saistīti tieši ar
sodrēju degšanu. VUGD atgādina, ka no 2016. gada 1. septembra
stājās spēkā jaunie ugunsdrošības noteikumi, kas paredz, ka privātmāju īpašnieki paši ir tiesīgi veikt dūmvadu tīrīšanu, bet no
2020. gada visās mājās un dzīvokļos būs obligāti dūmu detektori,
un iedzīvotāji jau tagad tiek aicināti tos uzstādīt, domājot par savu
un tuvinieku drošību.
11. februārī visā Eiropā tika atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 diena. R. Slūka pastāstīja, ka mūsdienās negadījuma liecinieki mēdz vispirms filmēt vai fotografēt
un tikai pēc tam sauc glābējus, tādējādi aizkavējot palīdzības
sniegšanu. Tāpēc šogad 112 dienā akcents tika likts uz to, lai atgādinātu cilvēkiem, cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112.
Ilona Vilcāne

INFORMĒ 112

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes
Preiļu daļa 2017. gada janvārī saņēma
16 operatīvos izsaukumus. Ugunsdzēsēji
izbrauca 5 reizes uz glābšanas darbiem un
11 ugunsgrēkiem, sešiem no tiem iespējamais iemesls varētu būt apkures iekārtu
ekspluatācijas pārkāpumi (sodrēju aizdegšanās dūmvadā, krāsns pārkurināšana).
Jāpiebilst, ka jaunie Ugunsdrošības noteikumi Nr.238, kuri stājušies spēkā 2016.
gada 1. septembrī, paredz, ka sodrējus no
ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces
un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures
sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī
vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra
līdz nākamā gada 1. martam).
Ēriks Pastars,
VUGD Latgales reģiona brigādes
Preiļu daļas inspektors

Pārskats par Preiļu novada bāriņtiesas darbu 2016. gadā
bērni ir iesaistīti konfliktos, lieto atkarības
izraisošas vielas, nepakļaujas audzināšanai.
Lai vispusīgi palīdzētu vecākiem, uz pārrunām tika aicināti Preiļu pašvaldības institūciju pārstāvji no Labklājības pārvaldes,
Preiļu novada pašvaldības policijas un izglītības iestādēm.

Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlijā apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz
Bāriņtiesu likumu, Civillikumu, citu normatīvo aktu un publisko tiesību principiem,
prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību.

Darba organizācija
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rivža, priekšsēdētājas vietniece Anna Lazdāne, bāriņtiesas locekļi –
Everita Raščevska, Anna Dzidra Bernāne,
Līvija Pastare, kuri piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic bērnu dzīves apstākļu pārbaudes,
nodrošina ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu
un aizgādnība esošo personu mantisko un
personisko tiesību ievērošanas uzraudzību,
kā arī pilda citus pienākumus saskaņā ar
amata aprakstu. Bāriņtiesas lietvedības sekretāre ir Nellija Kondratjeva.
Ikdienas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai nosūtīti 425 dokumenti un saņemti
134 fizisku un juridisku personu iesniegumi,
kā arī 249 ienākošie dokumenti. Pārskata
gadā ierosinātas 24 jaunas lietas. 2016. gada
31. decembrī bāriņtiesā aktīvas ir 375 lietas.
Ikdienā bāriņtiesa sniedz konsultācijas Preiļu
pilsētas un Preiļu novada iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos.
2016. gadā bāriņtiesas darbinieki 53 reizes piedalījušies tiesas sēdēs Preiļos, Krāslavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs. Bāriņtiesa
tiesas procesos bijusi gan prasītājs, gan
tiesas pieaicināta iestāde viedokļa un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu,
rīcībspējas ierobežošanu, bērnu mantisko interešu pārvaldīšanu. Iestādes darbinieki piedalījās lietas izskatīšanā kriminālprocesos.
2016. gadā Preiļos ar Latvijas Pašvaldību
mācību centra atbalstu tika organizēti divi
apmācību semināri 32 stundu apjomā Latgales reģiona bāriņtiesu darbiniekiem, lai
sekmētu darbinieku profesionālo izaugsmi
un kompetenci. 2016. gadā viens no bāriņtiesas darbiniekiem apguva 166 stundu profesionālās pilnveides programmu «Bāriņtiesas vadība un organizācija». Regulāri bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi
ir apmeklējuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības
administrācijas organizētos seminārus. Trīs
darbinieki ir ieguvuši LR Iekšlietu ministrijas
informācijas centra lietotāja sertifikātu darbam ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS). Oktobrī bāriņtiesā
ciemojās Ludzas bāriņtiesas kolektīvs, lai
dalītos pieredzē un labās prakses piemēros.
Preiļu novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijas biedrs.
Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes
un Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmas datus. 2016. gadā NPAIS sis-

tēmā ir ievadīti dati par 47 lietām un lietās
esošajiem dokumentiem.
2016. gadā Preiļu novada bāriņtiesa pieņēmusi 59 lēmumus. Bāriņtiesa lietas izskata
bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Atsevišķos gadījumos, ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu
par bērna izņemšanu no ģimenes. Šogad bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņēma divus vienpersoniskos lēmumus, kuri skāra četrus
bērnus. Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem
lēmumiem pārskata gadā nav pārsūdzēts
tiesā, kā arī nav saņemta neviena pamatota
sūdzība.

Ārpusģimenes aprūpe
Ja bērns ir palicis bez vecāku aizgādības,
(bērna vecāki ir miruši, vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi
aprūpēt un uzraudzīt bērnu, bērna vecāki ir
nepilngadīgi un citos gadījumos), bāriņtiesa
koleģiāli lemj par bērnam piemērotāko ārpusģimenes veidu – aizbildnību, ievietošanu
audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
2016. gadā ārpusģimenes aprūpē atradās 52
Preiļu novada bērni, no tiem audžuģimenes
aprūpē – 11 bērni, aizbildņu ģimenēs – 41
bērns, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās – 1 bērns. Pagājušajā gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna ir
nodrošināta 5 bērniem. Aizbildņu pienākumus visbiežāk pilda bērnu radinieki (14 personas), vecvecāki (11 personas) un bērniem
emocionāli tuvas personas, kas nav radinieki
(8 aizbildņi). Lai izvērtētu ārpusģimenes
pakalpojuma kvalitāti, bāriņtiesas darbinieki
veic ikgadējo bez vecāku gādības palikušo
bērnu dzīvesvietas pārbaudi, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību, noskaidro bērna un ģimenes locekļu viedokļus, seko līdzi darbībām ar bērna mantu, izsniedz bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai.
Šobrīd Preiļu novadā ir tikai viena audžuģimene, kur ir ievietoti divi bērni. Preiļu
novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus
būt aktīviem un atbalstošiem, dalīties mīlestībā, kļūstot par audžuģimeni bērniem,
kuri ir palikuši bez vecāku gādības.

Preventīvais darbs
Preiļu novada bāriņtiesa 2016. gadā veltīja pastiprinātu uzmanību preventīvajam darbam ģimenēm ar bērniem. Šī gada ietvaros
bāriņtiesa informējusi Labklājības pārvaldi,
pašvaldības policiju un citas institūcijas par
27 ģimenēm, kurās netiek pietiekoši nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. 8 ģimenēm, kurās aug 12 bērni, bāriņtiesa sadarbībā ar Labklājības pārvaldi uzdeva noteiktajā termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Pateicoties Preiļu novada pašvaldības sociālā atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai starpinstitucionālajai sadarbībai ar Labklājības pārvaldi, izglītības
pārvaldi, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, izglītības iestādēm,
ģimenes ārstiem, Valsts un pašvaldības policiju, Probācijas dienestu un vecākiem, ģimenēs ir uzlabojusies izpratne par bērnu aprūpi un uzraudzību.
Šogad ir samazinājies gadījumu skaits,
kad bāriņtiesai vajadzēja iesaistīties bērna
interešu un tiesību aizsardzībā, izņemot bērnu no ģimenes ar vienpersonisko lēmumu
(2016. gadā pieņemti 2 lēmumi, 2015. gadā –
7 lēmumi), pārtraucot aizgādības tiesības
(2016. gadā 6 personām, 2015. gadā 13 personām). Bāriņtiesa pieņēma lēmumus par
pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu
divām personām, sniedza prasības pieteikumu tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem (divām personām), trim
personām ar tiesas spriedumu ir atņemtas
aizgādības tiesības uz bērniem.
2016. gadā uz pārrunām bāriņtiesā, lai
pieprasītu paskaidrojumus, dotu norādījumus, uzdotu pienākumus bērnu aizgādības
jautājumos un nodrošinātu bērnu personisko
vai mantisko tiesību aizsardzību, kā arī, lai
sniegtu atbalstu grūtībās nonākušajiem vecākiem, uzaicinātas 11 ģimenes. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad nepilngadīgajiem ir neattaisnoti mācību kavējumi, uzvedības un likumu pārkāpumi, kad

Adopcijas lietas
2016. gadā ir palielinājies personu skaits,
kas izsaka vēlmi kļūt par adoptētājiem. Šogad ir saņemti 7 iesniegumi, kur mūsu novada iedzīvotāji izsaka vēlmi adoptēt vienu
vai divus ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus. Bāriņtiesa atzinusi 3 personas par adoptētājiem, par 4 personām lēmumi būs pieņemti 2017. gadā.

Atzinumi sniegšanai tiesai
Viena no darbietilpīgām un komplicētām jomām bāriņtiesas darbā ir atzinumu
sniegšana pēc tiesas pieprasījuma. Pārskata
gadā bāriņtiesa ir sniegusi divus atzinumus
tiesai par kārtību, kādā vecāki var izmantot
saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar
saviem bērniem. Izmantojot pārrunas, psihologu konsultācijas un citas metodes,
2016. gadā divos gadījumos izdevies panākt
izlīgumu un vienošanos vecāku starpā.
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Vecāku aprūpē esoša bērna
nodošana citas personas aprūpē
Pārskata gadā par 5 vecāku aprūpē esošajiem bērniem, kuru vecāki darba dēl ilgāku
laika periodu izbrauc uz ārzemēm, kur laiks
ir ilgāks par trīs mēnešiem, bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus, ka bērna nodošana citas
personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesā ir 16 lietas par bērnu nodošanu citu personu aprūpē, kurās bāriņtiesa
veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.
Citas lietas
Bāriņtiesa pieņēmusi 4 lēmumus par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu
vecumu.

Aizgādnības lietu pārraudzība
Viena no bāriņtiesas darbības sfērām ir
aizgādnības lietu pārraudzība. Aizgādnībā
esoša persona ir pilngadīga persona ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās lietas
izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus,
kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas
ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. 2016. gadā bāriņtiesā bija
32 aktīvas lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju. Pārskata
gadā 1 personai ar ierobežotu rīcībspēju ar
bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un
interešu ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem
norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo
personu dzīves apstākļu pārbaudes.
Bāriņtiesa arī ieceļ aizgādņus promesošas personas mantai un mantojumam, ja ar
notāra taisītu notariālo aktu nodibināta aizgādnība, ja mantojuma atstājējam piederējis
uzņēmums vai saimniecība, un tā darbība
jāturpina līdz brīdim, kad mantiniekiem apstiprinātas mantojuma tiesības. 2016. gadā
aktīvas ir 8 lietas par aizgādņa iecelšanu
mantojumam.
Bāriņtiesu apliecinājumi
Bāriņtiesas locekļi visos Preiļu novada
pagastos izdara apliecinājumus un pilda
citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā noteiktos
uzdevumus. 2016. gadā Preiļu un Aizkalnes
pagastā izdarīti 234 apliecinājumi, Pelēču
pagastā – 60 apliecinājumi, Saunas pagastā –
71 apliecinājums.

Arhīvs
Bāriņtiesa veido un uztur savu arhīvu
atbilstoši arhīva likumam, kurā glabājas pastāvīgi glabājamās lietas no 2001. gada līdz
2016. gadam. 2016. gadā pastāvīgi glabājamās lietas par laika periodu no 1996. gada
līdz 2001. gadam nodotas Daugavpils zonālajā Valsts arhīvā.
Natālija Rivža,
Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļos aizvadīts Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas
sacensību «Lakstīgala 2017» Latgales posms

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un Valsts izglītības satura centru 9. februārī Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas zālē organizēja Latgales novada
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības «Lakstīgala
2017».

AMATA KONKURSS

Preiļu novada pašvaldības iestāde «Centrālā administrācija» izsludina konkursu uz šādu vakanto amatu –
Finanšu analītiķis (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
• darbības sfērai atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā augstākā izglītība,
• pieredze pašvaldībā vai valsts pārvaldē (vismaz viens gads)
finanšu analītiķa/ekonomista specialitātē, t.sk. iestādes budžeta
plānošanā, budžeta izpildes analīzē, analītisku finanšu materiālu
sagatavošanā,
• datorprogrammu Windows, Excel, Word datorprasmes augstākajā līmenī (t.sk. prasmes un iemaņas grāmatvedības sistēmas
Horizon, ZZ Dats, Visvaris «BUDZIS» lietošanā),
• normatīvo aktu finanšu un budžeta jomā pārzināšana un
prasmes to piemērošanā,
• konceptuāla domāšana, spēja patstāvīgi analizēt finanšu
informāciju, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus,
• prasme formulēt un izteikt rakstveidā savu viedokli par
amata kompetencē esošiem jautājumiem,
• labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt
savu darbu, iniciatīva un precizitāte.

Motivēto pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz līdz
2017. gada 3. marta plkst. 15.00 Preiļu novada pašvaldībai, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 5. kabinetā (1. stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos, tālrunis uzziņām 65307322, vai
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta
adresi: dome@preili.lv, ar norādi «Pieteikums Finanšu analītiķa
amata konkursam».
Pretendenta/-es piemērotība amatam tiks vērtēta pēc darba intervijas rezultātiem.

Sāk pieņemt iesniegumus mājokļu pabalstam

Sākot ar š. g. 21. februāri Preiļu novada Labklājības pārvalde
uzsāk iesniegumu pieņemšanu mājokļa pabalstam.
Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 2016/4 «Par sociālo palīdzību Preiļu novadā» tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir:
• ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas)
statuss,
• nestrādājošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kura
pensija ir līdz 250 eiro, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un
kuram nav citur dzīvojoša laulātā,
• diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem
pensionāriem vai personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru
mājoklī deklarēto ģimenes locekli nepārsniedz 210 eiro.

Aicinām Preiļu pilsētas un Preiļu pagasta iedzīvotājus iesniegt iesniegumus Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā Aglonas iela 1a, Preiļos. Aizkalnes, Pelēču un
Saunas pagasta iedzīvotājus aicinām griezties pie sociālā darbinieka
pagastu pārvaldēs. Atgādinām, ka mājokļa pabalsts gadā ir vienreizējs,
un iesniegumi pabalsta saņemšanai tiks pieņemti līdz 2017. gada
29. decembrim.
Mājokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir
klientam, lai sniegtu atbalstu cietā kurināmā iegādei vai siltumenerģijas
pakalpojumu apmaksai atkarībā no apkures veida konkrētajā mājoklī.
Preiļu novada Labklājības pārvalde

Dziedāšanas sacensībās Preiļos
piedalījās 10 komandas no Jēkabpils, Krustpils, Krāslavas, Līvānu,
Preiļu novadiem un Jēkabpils pilsētas. Katrā komandā – 5 dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no
Roberta Zuikas sakārtotā tautasdziesmu krājuma «Lakstīgala» ar
apkopotajām 117 latviešu tautasdziesmām.
Sacensība noritēja 4 posmos,
kur pirmajā tika rādīti mājas darbi, atraktīvā veidā prezentējot savam novadam, dzimtajai vietai
raksturīgo (dziesmas, tautas tērpus,
tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas, mūzikas instrumentus
utt.). Otrajā un trešajā posmā komandu dalībnieki sacentās tautasdziesmu dziedāšanas prasmē pēc
dziesmas nosaukuma un par izlozēto tēmu «Daba». Pēdējā posmā
visi dalībnieki, atkarībā no savā vecumposmā apgūtajām zināšanām
un prasmēm, atbildēja uz viktorī-

nas jautājumiem par latviešu tautas
mūzikas instrumentiem, gadskārtām un godiem, latviešu tautas tērpu un latviešu tautas dziesmu vācējiem. Tāpat pasākuma laikā notika arī kopīga sadziedāšanās, tika
izspēlētas rotaļas, spēles, minētas
mīklās, skaitīti skaitāmpanti un
stāstītas anekdotes.
Visi dalībnieki bija ļoti gatavojušies un zināja visas tautas dziesmas, pareizi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un visi ieguva vienādu žūrijas vērtējumu – I pakāpes
diplomus – komandas no Līvānu
Bērnu un jauniešu centra folkloras
pulciņa (1.–4. kl.), Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopa «Ceiruleits»
(5.–9. kl.) un 10.–12. klases komanda (skolotāja Anna Kārkle), Krustpils pamatskolas 1.–4. klašu dziedātāji «Lakstīgalas» un «Mazputniņi» (skolotāja Maija Kīne), Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolas
5.–9. klašu komanda (skolotāja

Iveta Bērziņa), Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10.–12. klašu komanda (skolotāja Sandra Bondare), Krāslavas
novada Izvaltas pamatskolas komanda (skolotāja Silvija Stivriņa)
un mūsu pašu Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas folkloras kopa
«Rūtoj» (skolotāja Ilze Rožinska).
Sacensību dalībniekus vērtēja
Valsts Izglītības satura centra žūrija.
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību mērķis ir veicināt
bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un latviešu
tautas tradīcijām, kā arī aktivizēt
sava novada kultūras apzināšanu
un apgūšanu. Šajā gadā dziedāšanas sacensībām aprit 14 gadi un
nākamajā gadā tiks svinēta jubileja
«Lakstīgalai 15», kad Latvijas kultūrvēsturisko novadu labākie tautas dziesmu dziedātāji tiks aicināti
uz finālu Rīgā.
Anita Kolosova

Sasniegumi un aktivitātes Preiļu Mūzikas
un mākslas skolā

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un
pedagogi ir aizvadījuši rosīgu un notikumiem bagātu gada sākumu. 12. janvārī Jauno dziedātāju
Ziemassvētku dziesmu konkursā Daugavpilī veiksmīgi piedalījās vairāki audzēkņi: Beāte Cirša,
Ģirts Peisinieks, Viktorija Dronova, un Laura Jermoloviča.
25. janvārī Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības ietāžu Izglītības programmas ‘Kora klase’
audzēkņu Valsts konkursa II kārtā Daugavpils reģionā 2. vietu ieguva Viktorija Dronova (pedagoģe Zita
Nitiša, koncertmeistare Inese Orinska), 3. vietā Laura
Jermoloviča un Santa Vojevodska (pedagogs Edgars
Znutiņš, koncertmeistare Kristina Sauliša). Atzinības
par veiksmīgu sniegumu saņēma Beāte Cirša, Viktorija Isajeva (pedagogs Edgars Znutiņš, koncertmeistare Kristina Sauliša), Gustavs Briška, Melisa Gribonika (pedagoģe Daiga Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša) un Deniss Dronovs (pedagoģe
Zita Nitiša, koncertmeistare Inese Orinska). 4. klases

audzēknis Daniels Jānis Pastars savus spēkus izmēģināja klarnetes spēlē (pedagogs Oļegs Koļesņičenko,
koncertmeistare Kristina Sauliša) un 27. janvārī piedalījās XX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkursā Rīgā.
8. februārī VI Latgales mūzikas skolu audzēkņu
ansambļu (Pūšaminstrumentu spēle) konkursā «Latgales svilpaunieki» Atzinības nopelnīja trio – Ērika
Podskočeva, Lauma Tumašova un Daniels Jānis Pastars (pedagogs Oļegs Koļesņičenko), kā arī audzēkņu
duets – Annija Akmentiņa un Annija Anspoka (pedagogs Vladimirs Bondarenko).
Jāteic, ka visas šīs aktivitātes nav iedomājamas bez
daudzu cilvēku klātbūtnes, tāpēc pateicamies skolotājiem un audzēkņiem par ieguldīto darbu, vecākiem
par atbalstu un sapratni, kā arī mūsu Preiļu novada
pašvaldībai, kas piešķir transportu šiem braucieniem.
Laima Sondore,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
direktora vietniece

Karjeras izglītības pasākums Ēnu diena 2017
šogad norisinājās 15. februārī. Preiļu novadā jauniešiem tika piedāvāts ēnot vairāk nekā 30 profesiju
pārstāvjus dažādās jomās un organizācijās: Preiļu novada domē, Jauniešu centrā «ČETRI», Kultūras centrā, A/S «Preiļu siers», Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Valsts Probācijas dienestā, Lauku Atbalsta dienestā, Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma filiālē Preiļos.
Jauniešiem tika sniegta iespēja vērot arī pašvaldības
darbinieku ikdienu un to pienākumus. Preiļu novada
domē tika ēnota domes priekšsēdētāja Maruta Plivda,
kuras darbu visas dienas laikā vēroja Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkne Aiga Rumpe (attēlā). Jaunietei bija iespēja piedalīties domes priekšsēdētājas ikdienas darbā, apmeklēt tikšanās un sapulces, kā arī uzzināt informāciju par novada aktualitātēm un plāniem. Jauniete ar domes priekšsēdētāju
Marutu Plivdu pārsprieda un diskutēja arī jautājumus
par jaunatnes darbu novadā, par idejām un plāniem,
kurus jaunieši labprāt realizētu jau tuvākajā laikā.
Preiļu novada domes struktūrvienības Jauniešu
centra «ČETRI» vadītāju Santu Ancāni ēnoja pieci
jaunieši: Artūrs Karpovs, Maksims Bistrovs un Nellija Kursīte no Sutru pamatskolas, kā arī Ilva Rusiņa
no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Sanita
Kivleniece no Preiļu 2. vidusskolas. Jaunieši iepazinās ar jaunatnes darba struktūru pašvaldībā, ar jaunatnes darba plānošanu un dokumentiem, kā arī prezentāciju par Jauniešu centra «ČETRI» darbību un
piedāvātajām iespējām. Jaunieši dienas laikā iesaistījās jaunatnes darba ikdienā, plānojot, apspriežot un
prezentējot savas jauniešu pasākumu idejas. Viena no
tām – jauniešu pasākums brīvā dabā «Draudzības

diena» –tiks īstenots jau šajā vasarā. Visi jaunieši bija
apmierināti un gandarīti par iespēju ēnot tieši Jauniešu centra «ČETRI» vadītāju.
Jāuzsver, ka Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un
atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu
profesiju pienākumiem, lai palīdzētu jauniešiem labāk izprast to būtību un izvēlēties savu nākotnes profesiju.
Liels paldies visiem profesionāļiem un uzņēmumiem, kuri atsaucās Ēnu dienas akcijai!
Santa Ancāne,
Jauniešu centra «ČETRI» vadītāja

Ēnu diena – 2017 aktīvi norisinājās
arī Preiļu novadā

6

Preiļu novada VÇSTIS
Galda tenisisti startē Stiga kausā Salaspilī
28. janvārī Salaspilī notika Latvijas 2016./2017. gada
sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību galda
tenisā IV kārta. Preiļu novada BJSS galda tenisa nodaļas
trenera Anatolija Isajeva audzēkņi startēja divās grupās:
2005. g. dz. un jaunāki un 2002.–2004. g. dz. 22 meiteņu
konkurencē 4. vietu izcīnīja Nellija Afanasjeva un 8. vietu –
Franciska Liniņa. 28 zēnu konkurencē 4. vieta – Aleksandram
Pahomovam, 5. vieta – Raimondam Mūrniekam, 8. vieta –
Kasparam Šustovam.

SPORTS

Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu sacensības
«Mazā balva 2017»

BJSS vieglatlēti startē Ludzā

20. janvārī Ludzā notika Ludzas novada sporta skolas
sacensības vieglatlētikā U-20, U-18 un U-16 grupām. Sacensībās piedalījās sportisti no Viļakas, Dagdas, Rēzeknes,
Kārsavas, Krāslavas, Zilupes un Lūdzas. Ar medaļām tika
apbaloti vairāki Preiļu novada sporta skolas audzēkņi.
Vairāk informācijas www.preili.lv

Dairis Rinčs labo savu personīgo rezultātu
27.–28. janvārī Rīgas sporta manēžā notika Latvijas studentu ziemas čempionāts vieglatlētikā. Preiļu tāllēcēja
Daira Rinča pēdējais lēciens bija 7 metri 76 centimetri, kas
par 9 centimetriem pārsniedza pirms pieciem gadiem sasniegto personisko rekordu. 22 dalībnieku konkurencē Dairis izcīnīja 2. vietu, zaudējot pirmajam numuram tāllēkšanā Latvijā Elvijam Misānam 16 centimetrus.

Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu sacensības «Mazā balva 2017» notika 3 posmos novembrī, janvārī un
februārī. Jaunie vieglatlēti no Preiļu, Vārkavas un Riebiņu
novadiem startēja 2 grupās: 2004.–2005. g. dz. un 2006.–
2007. g. dz. zēni un meitenes. Par sacensību organizēšanu
katrā posmā bija atbildīgi novadi: par 1. posmu Preiļu novads, par 2. posmu Vārkavas novads un par 3. posmu Riebiņu novads. Kopvērtējumā tika vērtēti 2 labākie rezultāti
un uzvarētājus apbalvoja ar Preiļu novada BJSS kausiem un
medaļām.
Sacensību gaitā tika uzlaboti 7 un atkārtots viens sacensību rekords: «C» grupā 60 m skrējienā – Valters Pūdžs (rezultāts 8,3 s) un pildbumbas grūšanā – Elīna Aizpurviete
(rezultāts 11 m 72 cm); «D» grupā 1000 m skrējienā – Franciska Liniņa (rezultāts 4 min. 11,2 s), 1000 m soļošanā –
Sofja Kirillova (rezultāts 5 min. 37,6 s), 60 m barjerskrējienā – Megija Rumaka (rezultāts 11,9 s), tāllēkšanā – Nikita Baikovs (rezultāts 4 m 32 cm), 60 m barjerskrējienā –
Artūrs Valters (rezultāts 11,6 s); atkārtotais rekords «D»
grupā 60 m skrējienā Milanai Beinarovičai (rezultāts 9,3 s).

Preiliešu sasniegumi Latvijas 2017. gada
jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā

Preiļu džudisti no sacensībām atgriežas ar medaļām

21. un 22. janvārī Carnikavas novada Carnikavas sporta
centrā norisinājās starptautiskās džudo sacensības «Jaungada džudo turnīrs 2017». 1. vieta sacensībās Iļjam Volkovam, otrajā vietā ierindojās Rina Smane un Roberts Gžibovskis, 3. vietu izcīnīja Dāvids Verze un Andrejs Gžibovskis. Labi rezultāti arī Mārcim Madelānam – turnīrā
iegūta 4. vieta, kā arī Arturam Valteram, kurš ir piektais savā vecumā grupā.
11. un 12. februārī Saulkrastos norisinājās starptautiskais
džudo turnīrs «Saulkrasti – 2017», no kura visi Preiļu sportisti, kas piedalījās sacensībās, mājās pārbrauca ar godam izcīnītām medaļām. 1. vietu izcīnīja Dinars Kančs,
Kristers Bizāns-Vadeiša, Roberts Gžibovskis un Ričards
Jakovļevs, 2. vietu – Armens Pilojans, Arturs Pilojans, Rina
Smane, Mārcis Madelāns un Iļja Lavrenovs, savukārt
3. vietu – Arturs Valters un Ričards Smans.
Nākamais turnīrs būs 18.–19. februārī Siguldā, kā arī
notiek gatavošanās Latvijas džudo čempionātam, kas notiks
martā.

Liepājā no 14. līdz 15. janvārim noritēja Latvijas 2017.
gada jaunatnes meistarsacīstes galda tenisā «C» grupā.
Jauktajās dubultspēlēs par uzvarētājiem kļuva Preiļu novada
BJSS tenisisti Raimonds Mūrnieks un Nellija Afanasjeva,
dalīto 3./4. vietu ieguva Kaspars Šustovs un Franciska Liniņa. Raimonds Mūrnieks zēnu konkurencē izcīnīja 2. vietu, savukārt Kaspars Šustovs – dalītu 3./4. vietu. Meiteņu grupā dalītā 3./4. vietā – Nellija Afanasjeva. Zēnu dubultspēlēs
Raimonds un Kaspars ierindojās 2. vietā, arī meiteņu dubultspēlēs preilietes Nellija Afanasjeva un Franciska Liniņa izcīnīja 2. vietu.
Sacensību noslēgumā visiem klātesošajiem patīkamu
pārsteigumu sniedza Londonas olimpisko spēļu galda tenisa turnīra dalībnieks Matīss Burģis, kurš personīgi sveica
visus godalgoto vietu ieguvējus.

«Latgales kauss – 2017» volejbolā
21. janvārī Aglonā notika volejbola turnīrs «Latgales
kauss 2017». Šogad piedalīties bija uzaicinātas gan sieviešu,
gan vīriešu komandas. Turnīrā dalību pieteica komandas

BJSS vieglatlēti startē
trīscīņas sacensībās vieglatlētikā
8. februārī jau 24. reizi notika Vārkavas vidusskolas
vieglatlētikas trīscīņas sacensības. 120 sportisti sacentās 30 m
skrējienā, augstlēkšanā un tāllēkšanā 11 vecuma grupās.
Par augstvērtīgākajiem rezultātiem ar kausiem tika apbalvoti arī Preiļu 1. pamatskolas sportisti Valters Pūdžs un
Marta Lazdāne. Starp 1. vietu ieguvējiem preilieši Katrīna
Šņepste (Preiļu 1. pamatskola), Marta Lazdāne (Preiļu
1. pamatskola), Jekaterina Baranova (Preiļu 2. vidusskola)
un Valters Pūdžš (Preiļu 1. pamatskola).
Sacensībās piedalījās Vārkavas, Preiļu, Riebiņu un Līvānu novadu sportisti.
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no Preiļiem, Daugavpils, Maltas, Madonas, Polockas (Baltkrievija), Minskas (Baltkrievija), Kauņas (Lietuva) un
Klaipēdas (Lietuva).
Tā ka organizatoru rīcībā bija tikai viens volejbola laukums, komandu skaits bija ierobežots. Komandas spēlēja
katra ar katru apli divos setos līdz 21 punktam.
Vīriešu konkurencē piedalījās 4 komandas – no Preiļiem, Madonas, Minskas un Klaipēdas. Preiļu vīriešu komanda, zaudējot Madonai 0:2, nospēlējot sīvā cīņā ar
Minskas un Klaipēdas komandām 1:1, palika 4. vietā. Komandā spēlēja Ainārs Rumaks, Jānis Civkors, Artūrs Liumans, Ivans Daņilovs, Andris Pastars, Dainis Gorins un
Rolands Naglis.
Sieviešu konkurencē piedalījās 5 komandas – no Preiļiem, Daugavpils, Maltas, Polockas un Kauņas. Preiļu sieviešu komanda, zaudējot tikai Daugavpils komandai, izcīnīja otro vietu. Komandā spēlēja Inta Rumaka, Jeļena Kozere, Inga Ivanova, Sana Catlakša, Kristīne Žuka, Jana Hūna un Līga Akerberga.
Par komandas labākiem spēlētājiem tika atzīti Sana Catlakša un Jānis Civkors.

Rūdolfam Vucānam 3. vieta sacensībās
«Katrīnas kauss»

Sestdien, 21. janvārī, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā
jau septīto reizi pulcējās 162 labākie Latvijas un ārvalstu
vieglatlēti, lai sacenstos Starptautiskajās sacensībās «Katrīnas kauss».
Šajās sacensībās kārts lēkšanā piedalījās Preiļu novada
BJSS audzēknis Rūdolfs Vucāns. Viņš uzleca 4 m 60 cm, izcīnot 3. vietu. Pavisam maz pietrūka Rūdolfam, lai pārvarētu 4 m 75 cm augstumu.

Jauns personīgais rekords Rūdolfam Vucānam
10.–11. februāri Rīgas sporta manēžā notika Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās. Zelta medaļu izcīnīja Rūdolfs Vucāns kārtslēkšanā, pārvarot latiņu 4 metru
65 centimetru augstumā un uzlabojot savu personīgo rezultātu par 5 centimetriem.
Sudraba medaļu izcīnīja Dairis Rinčs tāllēkšanā ar
rezultātu 7 metri un 48 centimetri. Mārcis Adamovičs 3000
m skrējienā finišēja 14. ar rezultātu 10 minūtes 24,29 sekundes.
Latvijas čempionāts vieglatlētikā
telpās U-18 un U-20

4.–5. februārī Kuldīgā norisinājās Latvijas čempionāts
telpās U-18 un U-20 vecuma grupām vieglatlētikā. Preiļu
novada BJSS vieglatlēti uzrādīja labus rezultātus. U-20
grupā zeltu medaļu kārtslēkšanā izcīnīja Rūdolfs Vucāns
(treneris Aleksandrs Obižajevs) ar rezultātu 4,20. U-18 grupā Rainers Trubačs laboja savu personīgo rekordu 3000 m
skrējienā – 9:47,73 un izcīnīja 4. vietu. Pirmo reizi sacensībās notika 2000m kavēkļu skrējiens, kuru Mārcis Adamovičs
noskrēja ar rezultātu 7:06,24 un ierindojās 4. vietā, savukārt
6. vieta Edgaram Ņikiforovam ar rezultātu 7:25,90.
Audzēkņus sagatavoja Preiļu novada BJSS treneri –
Leonīds Valdonis, Edgars Vaivods, Viktorija Neištadte un
Skaidrīte Vulāne.
Informāciju sagatavoja Preiļu novada BJSS metodiķe
Viktorija Neištadte, Preiļu BJSS volejbola trenere Inta
Rumaka, Maija Paegle un Ilona Vilcāne

Preiļu novada VÇSTIS
Priecājies par saules staru debess lokā,
Priecājies par leduspuķi savā logā.

Ir vienalga vasara vai sniegs,
Ka tik sirdī ienāk prieks.
/Rasma Zariņa/

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS februārī dzimušoS penSionāruS:

Arkādiju Fedotovu, Franci Livmani, Ivaru Mežinieku, Eleonoru
Sparāni, Idu Antonovu, Jefrosiniju Birjukovu, Annu Brovacku,
Arseniju Maksimovu Preiļos, Valēriju Mikrjukovu Preiļu pagastā,
Tatjanu Guzu Pelēču pagastā, Albertu Džeriņu, Jāni Beķeri un
Viktoru Pūdžu Aizkalnes pagastā.
SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Izstāde Preiļu Galvenajā bibliotēkā

No 15. februāra līdz 25. martam Preiļu Galvenajā bibliotēkā sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku skatāma zīda gleznojumu izstāde «Ludzas atspulgi gleznās un fotogrāfijās».
Izstāde tapusi biedrības «Līdzdalībai nav vecuma» projekta «Dzīvo līdzi – dzīvo labi Ludzā»
ietvaros. Izstādes ieceres autore – Marika Čerņavska.
Izstāde sastāv no divām daļām: pirmajā redzami zīda gleznojumi, kuros attēloti pilsētas skaistā-

kie un vērtīgākie objekti, savukārt otrā daļa veidota kā pilsētas vēstures un personību mozaīka.
Zīda gleznojumu autores ir pensionāru biedrības
«Līdzdalībai nav vecuma» dalībnieces. Gleznas
seniorēm palīdzējusi radīt māksliniece Natālija Losāne. Izstādes tapšanā atbalstu un padomu snieguši Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka un Ludzas Novadpētniecības muzejs. Fotogrāfiju autors –
Edmunds Kadakovskis.
Projekta finansiālais atbalstītājs Borisa un
Ināras Teterevu fonds.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā

‚ Kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltīta izstāde «Jānis Streičs: filmas,
cilvēki, laikmets» apskatāma līdz 23. februārim Preiļu kultūras nama izstāžu zālē. Ceļojošo
izstādi, veltītu kinorežisoram, scenāristam un aktierim Jānim Streičam, izveidojis Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejs sadarbībā ar
biedrību Ekrāns.
‚ Līdz 28. februārim Preiļu 1. pamatskolas
muzejā ir apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidota ceļojoša izstāde «Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresam – 25». Izstādi ar Latviešu
fonda atbalstu sagatavojusi Latvijas Nacionālā
bibliotēka izstāžu cikla «Ceļā uz valsts simtgadi»
tematiskajā līnijā «Neatkarības vēsture» sakarā
ar Pilsoņu Kongresa jubileju.
‚ 23. februārī plkst. 13.30 tiek rīkota tikšanās ar Pilsoņu Kongresa delegātiem un darbiniekiem. Tiks sniegts vēsturisks atskats uz Pilsoņu Kongresa veidošanos un darbību, klātesošie
dalīsies atmiņās par Latvijas Trešās atmodas vēsturi, runās par mūsu šodienu un Latvijas valsts
nākotni. Aicināts ikviens interesents.

‚ 7. martā plkst. 17.00 Preiļu kultūras nama
izstāžu zālē aicinām uz izstādes «Latvijas Sarkanais Krusts» atklāšanu. Izstādi veidojuši Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs un Latvijas
Sarkanais Krusts, tā atspoguļo Latvijas Sarkanā
Krusta (LSK) darbību no 1918. gada līdz mūsdienām. Atzīmējot biedrības «Latvijas Sarkanais
Krusts» (turpmāk – LSK) 95. gadskārtu, LSK,
sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeju, izveidojusi LSK ceļojošo izstādi, kas tiek
izstādīta dažādos Latvijas novados. Izstāde atspoguļo LSK darbību laika posmā no 1918. gada
līdz mūsdienām, tajā apskatāmi vairāki informatīvie materiāli – priekšmeti, plakāti, fotogrāfijas,
apliecības, banneri un citi.
Izstādi papildinās fotomateriāls un medicīnas
priekšmeti par Latvijas Sarkanā Krusta darbību
Preiļu novadā no Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja krājuma un SIA «Preiļu slimnīca». Tāpat, izstāde sniedz iespēju iepazīties ne
tikai ar LSK vēsturi, bet arī paraudzīties uz
mūsdienu sabiedrību no humānisma skatu punkta.
Izstāde būs apskatāma līdz 13. aprīlim.

Preiļu novada kultūras centra pasākumi martā

v 1. martā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
Novadpētniecības pasākums «Nīdermuižas draudzes
dzimtu likteņi» – ieskats A. Zarānes grāmatā «Aizkurs»: stāsti novadnieku atmiņās, tikšanās ar Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieku
Vadimu Maksimovu
v 1.–31. martā Saunas TN izstāde «No senču
pūralādes»
v 2. martā plkst. 18.00 Preiļu KN Platforms
Film Cinevilla Studios un Forum Cinemas piedāvā
režisora Andreja Ēķa filmu «Svingeri». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN, biļešu cena – EUR 3
v 3. martā plkst. 20.00 Aizkalnes TN koncerts
«Tik dēļ jums...». Piedalās: deju grupa «Viss kārtībā» (Pelēči), amatierteātris «Kulda» (Vārkava), Aizkalnes TN pašdarbnieki. Ieeja par ziedojumiem
v 3. martā plkst. 22.00 Aizkalnes TN Balle kopā ar Gundaru no Aizkraukles. Būs pieejami galdiņi.
Ieeja – EUR 3
v 7. martā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca «8. marta labsajūtas»
v 7. martā plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca «Sievišķīgās lietas un lietiņas»
v 8. martā plkst. 19.00 Preiļu KN veltījums
Starptautiskajā sieviešu dienā – Francijas institūts
Latvijā piedāvā koncertprogrammu «Franču duets
«RHIZOTTOME»» – Armella Dusē (akordeons),
Matjē Mecgers (soprāna saksofons). Ieeja – brīva
v 10. martā plkst. 19.00 Preiļu KN Atis Auzāns
divdaļīgā, akustiskā koncertprogrammā «Sirds dzies-

mas». Piedalās: Signija Taraņenko, Santa Markune
(pavadošais vokāls), Artūrs Palkevičs (taustiņi), Nelli
Bubujanca (perkusijas). Biļešu iepriekšpārdošana
Preiļu kultūras nama un www.bilesuparadize kasēs.
Biļešu cenas: EUR 8.00, EUR 10.00, EUR 12.00.
v 11. martā plkst.18.00 Preiļu KN atpūtas sarīkojums «Sievietes laimei». Biļešu iepriekšpārdošana
Preiļu Kultūras nama kasē. Pieejama galdiņu rezervācija. Biļešu cena – EUR 5
v 17. martā plkst.19.00 Preiļu KN Jolanda Suvorova un draugi aicina uz jubilejas Superšovu
«91.5 minūtes apkārt pasaulei». Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama un www.bilesuparadize
kasēs. Biļešu cenas – EUR 7, 8, 9, 10
v 19. martā plkst. 14.00 Saunas TN Rušonas
tautas nama amatierteātra izrāde. Ieeja par ziedojumiem
v 26. martā plkst. 11.00 Aizkalnes TN piemiņas
brīdis pie akmens politiski represētajiem Aizkalnes
pagasta iedzīvotājiem
v 27. martā plkst. 15.00 Pelēču KN Represēto
piemiņas dienai veltīts sarīkojums
v 30. martā plkst. 14.30 Preiļu KN «Latgales
kongresam – 100». Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi:
Francis Trasūns – izcilais Latgales kultūras un garīgais darbinieks, valstvīrs un literāts. Tikšanās ar grāmatas «Klūgu mūks» autori Ingu Ābeli. Ieeja –
brīva
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!
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25. februārī plkst. 17.00
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē

KORA MŪZIKAS KONCERTS.
Piedalās Valmieras kultūras centra jauktais koris
«Valmiera» un Preiļu novada kultūras centra
jauktais koris «Latgale». Ieeja – brīva.

Seminārs NVO centrā

Biedrība «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» 21. februārī
izsludina «Latgales NVO projektu programmu 2017». Lai reģiona
nevalstiskās organizācijas informētu par Programmas atbalstāmajām
aktivitātēm, pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem, kā
arī atskaišu sagatavošanu, 24. februārī plkst. 12.00 Preiļu NVO
centrā (Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā), Preiļos), tiek rīkots informatīvais seminārs.
Interesentu pieteikšanās pa tālruni 26565858
vai e-pastu: oskars@nvoc.lv

Seminārs uzņēmējiem

Biedrība «Preiļu rajona partnerība» sadarbībā ar Preiļu novada uzņēmējdarbības centru 28. februārī pulksten 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos, rīko informatīvu semināru par
finanšu atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Semināra tēmas:
• sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešana –
ELFLA finansējums,
• no idejas līdz pelnošam uzņēmumam – kā Tev var palīdzēt Daugavpils biznesa inkubators,
• ALTUM programma – atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai
un attīstībai,
• Latgales speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības un iespējas,
• AS «CITADELE BANKA» piedāvājumi projektu īstenošanā uzņēmējiem,
• uzņēmējdarbības atbalsta rīki Preiļu novadā.
Pieteikšanās dalībai seminārā pa tālruņiem:
22026684 (Valija Vaivode), 26636243 (Ineta Liepniece).

Kursi pārtikas apritē strādājošajiem

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs», Kooperatīva
iela 6, Preiļi, LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde, reģistrācijas apliecības numurs 4260800593, organizē mācību
kursus «Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā» pārtikas apritē strādājošajiem.
Kursus vada higiēnas ārsts Valentīna Petrova. Kursi notiks 25. februārī plkst. 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos. Maksa par
kursiem – EUR 25.
Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243.

Informatīva tikšanās lauksaimniekiem

23. februārī Sutru kultūras namā aicina uz informatīvo tikšanos «Mūsdienīgs lopbarības piedāvājums bioloģiskajā un konvenciālajā lopkopībā».
Programmā iekļautas tēmas:

u Kā uzlabot mikroelementu izmantošanos govju organismā (Dr.

agr. Dace Kravale, SIA «PROVENTUS FARMS PLUSS»),
u Lopbarības un tās sastāvdaļu kvalitātes kontrole AS «Dobeles
dzirnavnieks» – no izejvielu iegādes līdz gatavai produkcijai (AS
«Dobeles dzirnavnieks» dzīvnieku ēdināšanas speciāliste, laboratorijas
vadītāja Anita Kreicberga),
u Uzņēmuma tehniskais nodrošinājums un izmantotās tehnoloģijas
lopbarības ražošanā (AS «Dobeles dzirnavnieks» Kombinētās lopbarības rūpnīcas vadītājs Jānis Amsils),
u Jaunie produkti bioloģiskai un konvenciālai lopkopībai (AS
«Dobeles dzirnavnieks» dzīvnieku ēdināšanas speciālists Andis
Šteinbergs).
Ierašanās seminārā no plkst. 10.30.
Sīkāka informācija: Andis Šteinbergs, tālr. 25996299,
e-pasts: andis.steinbergs@dzirnavnieks.lv

Augu aizsardzības
apliecību
pārreģistrācija
15. martā no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00 Preiļu
novada domes zālē
notiks augu aizsardzības
apliecību pārreģistrācija.
Sīkāka informācija
pa telefonu 29426188
(Elza Spodra Elste,
Preiļu novada lauku
attīstības konsultante).

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

