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Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā
ES fondu pieaugušo izglītības projektā

No 5. oktobra līdz 6. novembrim Preiļos un visā Latvijā atklāta pirmā pieteikšanās kārta mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide», ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju
ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta
četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku: būvniecība, kokrūpniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi:
• profesionālā tālākizglītības (480 – 1280 stundas), kuras noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
• profesionālā pilnveides (160 – 320 stundas), kuras noslēgumā
var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
• neformālās izglītības programmu apguve (ne vairāk kā 159 stundas), kuras noslēgumā var saņemt sertifikātu.
Mācības sāksies 2018. gada janvārī Jūsu izvēlētajā mācību iestādē. Lielāko daļu mācību – 90% apmērā – apmaksās ES fondi un valsts,
savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var
segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai
trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
Projekta mērku grupa – strādājošie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem: vecumā no
45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās: kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un
mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, vienkāršajās profesijās
strādājošie, vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju
mācībām NVA projektā «Atbalsts ilgākam darba mūžam».
Sīkāka informācija www.macibaspieaugusajiem.lv. Neskaidrību
gadījumā un iesnieguma sagatavošanā griezties Preiļos, Kooperatīva
ielā 6 (3. stāvs).
Genovefa Miglāne,
projekta koordinatore, e pasts: genovefam@inbox.lv,
tālr. 25999592

Preiļu novada pašvaldība piedalīsies projektā
«Parki bez robežām»

28. septembra Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu kā partneriem piedalīties Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projektā «Parki bez robežām». Nolemts
projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 6 800 eiro no piešķirtā finansējuma.
Projekta kopējās izmaksas Preiļu novada pašvaldībai sastāda
68 000 eiro, no tām ERAF finansējums – 61 200 eiro.
Projektā piedalās septiņi partneri, bet Gulbenes novada pašvaldība
ir vadošais partneris. No Latvijas realizēt projektu apņēmusies arī
Preiļu novada pašvaldība un Daugavpils novada dome, no Krievijas
ir četri partneri: Pleskavas apgabals, Veļikiji Luki pilsēta, Kunskij rajons un Porhovas pilsēta. Tiks piesaistīti arī vairāki asociētie partneri,
kas palīdzēs plānot projekta aktivitātes: Latvijas Dabas muzejs un
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kā arī Gulbenes pašvaldības
sadarbības partneris Gatčinas rajons Krievijā.
Preiļu parkā projekta ietvaros plānots veikt parka labiekārtošanas
darbus – atjaunot parka celiņus, plānot un iegādāties jaunus stādījumus, izveidot atpūtas vietas, atbrīvot parka teritoriju no krūmu apaugumiem. Plānots izveidot arī dižkoku taku, kas darbotos kā zaļā
klase skolēniem un tūristiem. Tāpat kopējā projektā paredzēti
semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu un marketinga pasākumiem tūrisma veicināšanai, dalība pieredzes apmaiņas braucienos
un parka festivāla organizēšana. Projekta ietvaros būs padomāts par
parku pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar
bērniem. Kopējais projekta budžets ir paredzēts 700 000 eiro, kurā 90
procentus nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Līdz šī gada beigām būs zināms, vai projekta iecere tiek atbalstīta. Pozitīva rezultāta gadījumā līdz 2018. gada pavasarim jāsagatavo
pieteikums, bet projekta īstenošana sāksies 2018. gada beigās. Projekta ilgums – 24 mēneši.
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita
Meļko pastāstīja, ka Preiļu novada pašvaldība jau iepriekš kopējos
projektos sadarbojusies ar Gulbenes novada domi. Arī šoreiz, kā uzticamam sadarbības partnerim, Preiļiem tika piedāvāts iesaistīties kārtējā projektā, kas paver iespējas sakārtot parku, palielināt parka apmeklētāju skaitu un nodrošināt dabas resursu ilgtspēju.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpina Meža dienu aktivitātes
Preiļu muižas parkā

Turpinot pašvaldības iesāktos
parka labiekārtošanas darbus
un Meža dienu aktivitātes, šogad
septembrī parkā, Raiņa bulvārī
tika uzstādīti 2 koka soliņi un
atkritumu urna. Jaunie objekti
uzstādīti Raiņa bulvārī pie gājēju
celiņa, kas ved uz pili. Projekta
«Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei» ietvaros pašvaldībai tika piešķirti 400 euro
kokmateriālu iegādei. Koka soliņu un atkritumu urnas izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA
«Preiļu saimnieks» Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas
speciālisti, kas ikdienā veic parka
labiekārtošanas un parka sakopšanas darbus.
Preiļu muižas parka uzturēšanā un apsaimniekošanā pašvaldība un SIA «Preiļu saimnieks» speciālisti sadarbojas ar arhitekti un
Latvijas mežu un parku pētnieci
Ilzi Māru Janelis, kas vairāku gadu garumā sniedz konsultatīvu atbalstu vēsturiskās Preiļu muižas
parka ainavas veidošanā, saglabāšanā un plānošanā.

Projektu «Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei» īsteno Latvijas Pašvaldību Savienība
sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām,
tā moto ir nemainīgs – «Kopā nākotnes mežam!». Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpina iepriekšējos gados aizsāktu tradīciju
– padarīt Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem un/vai ar mazo koka
arhitektūras objektu izvietošanu par-

kos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Jāpiemin, ka Meža dienu ietvaros
2015. gadā parks ieguva 23 jaunus
stādījumus – Maķedonijas priedes,
Korejas priedes, lapegles, Himalaju
ciedru priedes, Balzāma baltegli,
kastaņas un kazbāržus, kas nākotnē veidos vēsturisko parka ainavu.
Līga Upeniece,
Preiļu novada domes Attīstības
daļas projektu koordinatore

26.–27. septembrī SIA «Labie
koki» arboristi Preiļos, Raiņa
bulvārī, sakopa bīstamos un bojātos kokus, pārsvarā parastās
liepas, pāris ošus un vienu kļavu.
Kokiem veikta vainaga samazināšana, pacelšana, sakopšana un
atsevišķu zaru izzāģēšana. Četriem kokiem, tostarp diviem
Valsts nozīmes dižkokiem, tika
uzstādīta dinamiskā vainagu drošināšanas sistēma. Līguma summa – 3966,56 (ar PVN) eiro.
Šīgada un pagājušā gada vētru
laikā Raiņa bulvārī tika nolauztas
divas liepas, kā arī ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par bojātajiem
un bīstamajiem kokiem. Jau pagājušā gadā tika saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās pārvaldes atzinums koku
ciršanai ārpus meža, savukārt SIA
«Arborists» veica atsevišķu koku
inventarizāciju Aglonas ielā un Raiņa bulvārī.
Preiļu novada būvvaldes vadītājs Andrejs Anins norāda, ka Raiņa bulvārī ir vairāki valsts nozīmes aizsargājami dižkoki, tā ir vēsturiskā aleja, tāpēc tika pieņemts
lēmums aicināt sertificētus speciālistus veikt darbus. Darbu mērķis
ir maksimāli novērst koku radīto
bīstamību stipra vēja gadījumos.
Kā pastāstīja SIA «Labie koki»
pārstāvis Guntars Mozuļčiks, vai-

naga redukcija jeb samazināšana
veikta, lai koki kļūtu drošāki un
stabilāki vējā. Augstākais sakoptais
koks – liepa aiz Preiļu parka vārtiem pie vārtsarga namiņa – samazināta par 3 metriem. Dinamiskā
drošināšanas sistēma uzstādīta izteiktiem zariem ar sliktu savienojuma vietu, vai ja ir ieaugusi miza
(parasti tas ir novērojams parastajām
kļavām un liepām), jo šādi zari
lūst visbiežāk. Dinamiskā sistēma
ļauj zariem šūpoties, tie netiek nostiprināti statiski, taču, ja arī zars
īpaši stiprā vējā nolūst, tas paliek
karājoties striķī, nevis krīt zemē –
tādējādi tiek novērsts apdraudējums
gājējiem un īpašumiem. Kā skaidro
speciālists, šādas sistēmas tiek izmantotas gan citviet Eiropā, gan

arī pie mums, piemēram, Rīgā.
Lai striķi neieaugtu koka mizā un
lai zari varētu turpināt augt, tie
tiek atsieti ar rezervi.
Saglabāts tika arī pagājušā gada vētrā nolauztās liepas stumbenis
pretim ēkai Raiņa bulvārī 7. Pilnībā
nozāģēt to nedrīkst, jo tas ir valsts
nozīmes dižkoks, tāpēc tika sakopta lūzuma vieta. Kokopji arī konstatēja, ka liepa nav aizgājusi bojā,
tā joprojām ir dzīvotspējīga.
Pamatā Raiņa bulvāra aleja ir
sakopta, un G. Mozuļčiks norāda,
ka nākamie kopšanas darbi šiem
kokiem varētu būt nepieciešami
tikai pēc apmēram 10 gadiem.
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Arboristi sakopj kokus Raiņa bulvārī

2. novembrī Preiļos notiks informatīvais seminārs «Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process»

2. novembrī plkst. 17.30 Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva iela 6, (3.stāvs) notiks
Informatīvais seminārs «Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un
renovācijas process».
Semināra laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes «Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās» nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas
niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Pasākumā
piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.
Semināra darba kārtību lūdzu skatīt informatīvā izdevuma pielikumā «Saimnieka vārds».
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Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centru vadīs Iveta Šņepste

Kārtējā domes sēdē, izskatot Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma
informācijas centra (TIC) vadītājas Irēnas Kjarkužas iesniegumu,
deputāti izdarīja izmaiņas Tūrisma informācijas centra speciālista
amata slodzē. Pamatojoties uz iesniegumu, dome pieņēma lēmumu
sadalīt Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centra darba
speciālista amata vienības slodzi divās – 0,25 slodzes un 0,75 slodzes.
Saskaņā ar Irēnas Kjarkužas iesniegumu deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot Irēnu Kjarkužu no Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma
informācijas centra vadītājas amata ar šī gada 3. oktobri, pārceļot viņu
TIC darba speciālista amatā uz 0,25 slodzi.
Pamatojoties uz Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas
centra tūrisma organizatores Ivetas Šņepstes iesniegumu, dome
pieņēma lēmumu par Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas
centra vadītāju ar šī gada 3. oktobri iecelt Ivetu Šņepsti.
Iveta Šņepste Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu tūrisma un viesnīcu vadības specialitātē, maģistra grāds iegūts tirgvedības
pētīšanā un marketingā.
Darba pieredze Ivetai Šņepstei ir saistīta ar tūrismu, pēdējos 3,5 gadus strādājot Preiļu un Riebiņu Tūrisma informācijas centrā, iepriekš –
Tūrisma attīstības valsts aģentūrā. Pieredze iegūta arī darbā ar dažāda
līmeņa projektiem un auditiem, kas ļaus pilnvērtīgi vadīt Tūrisma informācijas centru, sakārtot iestādes iekšējo dokumentāciju un koordinēt tūrisma attīstības procesus novadā.
Maija Paegle

Krāslavas ielā veic virszemes ūdeņu
novadīšanas sistēmas pārbūvi

Sakarā ar Preiļu pilsētas iedzīvotāju rakstiskajiem iesniegumiem
par īpašumu applūšanu Krāslavas, Kārsavas un Kooperatīva ielās un,
izskatot cenu aptaujas rezultātā iesniegto piedāvājumu projekta «Krāslavas ielas virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūve» būvdarbu
veikšanai, Preiļu novada domes deputāti nolēma piešķirt līdzekļus
Krāslavas ielas virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūves būvdarbiem 5388,72 eiro apmērā. Līdzekļi paredzēti no «Dabas resursu
nodokļa».
Teritorija nepārtraukti applūda, tāpēc tika lūgts sakārtot šo pilsētas
centrā esošo novadgrāvi. Darbi tika uzsākti oktobra vidū.
Ilona Vilcāne

Iespēja daudzbērnu ģimenēm saņemt
pašvaldības pabalstu

Preiļu novada Labklājības pārvalde atgādina, ka sākoties
jaunajam mācību gadam daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt
pašvaldības pabalstu – 50% atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam vai
bērniem.
Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot
ģimenes bērnu datus un izglītības iestādes, kā arī izziņu no mācību
iestādes, ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību.
Preiļu pilsētas un Preiļu pagasta iedzīvotājiem iesniegums jāiesniedz Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
nodaļā Aglonas iela 1a, Preiļos, savukārt Aizkalnes, Pelēču, Saunas pagasta iedzīvotāji aicināti griezties pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs.

JAUNIEŠUS aicina piedalīties informatīvo
pasākumu ciklā
«ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!»

3. novembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā, Kooperatīvā iela 6, Preiļos, Latgales plānošanas
reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz tikšanos
izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā
atmosfērā 1,5 stundas garumā dalītos pārdomās par nākotnes
izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem.
Lektoriem daloties savās zināšanās un pieredzē stāstos par
Latgali, jauniešiem būs iespēja ne tikai gūt jaunas atziņas un
zināšanas, bet iespējams arī iedvesmu dzīves turpmākajiem soļiem.
Šogad daudz arī runāsim par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā
līdz tam nonākt, vai tas ir sarežģīti, vai Latgale piemērota izaugsmei,
un papildu saņemt atbildes uz dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Interaktīvajā pasākumā tiks iesaistīti ne tikai tā galvenie varoņi –
jaunieši, bet arī jaunie uzņēmēji, kas neformālā veidā dalīsies savā
pieredzē uzņēmējdarbībā.

Saunas pagasta Prīkuļos maina pasta
nodaļas darbības modeli

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Saunas pagastā no
2017. gada 27. oktobra tiek mainīts Prīkuļu pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām
vajadzībām.
Turpmāk šajā teritorijā pasta pakalpojumi tiks nodrošināti jau
esošajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Brīvības ielā 9, Prīkuļos,
katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 9.00. Iedzīvotāji arī turpmāk
saņems visus pasta pakalpojumus vai arī varēs izvēlēties saņemt tos
pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Iedvesmojošāka skolotāja titulu Latgalē iegūst
Ilze Broka un Ināra Krusta

Oktobra pirmajā svētdienā noslēdzās pieteikšanās Vislatvijas iniciatīvai «Iedvesmojošākais skolotājs», ko jau otro gadu organizē mobilo sakaru un interneta operators «Zelta Zivtiņa». Par iedvesmojošākajām skolotājām Latgales reģionā tika atzīta Preiļu
novada deju kolektīva «Dancari» tautas deju pasniedzēja Ilze broka un Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas vēstures un kulturoloģijas skolotāja Ināra Krusta. Apsveicam!

8. oktobrī Preiļos atklāta Stila & mākslas pērļu studija

8. oktobrī Preiļos, Kārsavas ielā 4 tika atklāta
Stila un mākslas pērļu studija – salonfrizētava ģimenēm. Saimnieciskās darbības veicēja Mairita Vaivode šovasar piedalījās Preiļu novada domes rīkotajā Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas
konkursā un saņemtais pašvaldības līdzfinansējums tika izlietots salona iekārtošanai – iegādāts
aprīkojums, izveidota bērnu spēļu zona u.tml.
Salonā sadarbībā ar Preiļu novada amatnieku
biedrību «Austra» izvietots amatnieku darbu stends,
kurā var aplūkot mūsu novada amatu meistaru darbus
un iegūt kontaktus tālākai sadarbībai.
Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss Preiļu novada pašvaldībā tiek organizēts kopš
2011. gada. Nākamā pieteikšanās tiek plānota 2018.
gada pavasarī.
Ilona Vilcāne

Salona ikārtojumu un amatnieku darbu stendu apskatija un ar darbiniecēm iepazinās Preiļu novada domes
priekšsēdētja Maruta Plivda. No kreisās: Mairita Vaivode un Maruta Plivda

Preiļu novada pašvaldība realizēs projektus
uzņēmējdarbības infrastruktūras labiekārtošanai

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas,
Preiļu novada pašvaldība saskaņā
ar Investīciju plānu uzsāks 2 projektus, kas kopumā piesaistīs novadam 2 176 353 eiro lielas investīcijas un radīs vismaz 36 jaunas
darbavietas.
Preiļu novada domes sēdē tika
apstiprināts aktualizētais Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāns ar precizētiem specifiskā atbalsta mērķa (SAM)
5.6.2. «Degradēto teritoriju revitalizācija» 3. pasākuma «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales PR un Alūksnes novada pašvaldībās» pielikumiem:
projektu «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» un projektu «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados». Aktualizētais Investīciju plāns ar preci-

zētajiem pielikumiem iesniegts Latgales plānošanas reģionā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita
Meļko pastāstīja, ka Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā pirmajai izvērtēšanai iesniegts projekta
pieteikums «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales
reģiona novados». Projekta aktivitātes paredz noliktavu teritorijas izbūvi Preiļu novadā, ražošanas ēkai
pielāgota laukuma un inženierkomunikāciju izbūvi Preiļos un aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centra izveidi Riebiņu novadā. Iesniegtais projekta
pieteikums ir tapis trešās projektu
kārtas ietvaros sadarbībā ar Riebiņu novadu, jo programma nosaka
to, ka projektos nepieciešami sadarbības partneri.
Par interesi piedalīties projektā

ir saņemti apliecinājumi no diviem
uzņēmumiem. Tomēr pēc projekta
apstiprināšanas būs publiska izsole, kad būs iespējams pieteikties
arī citiem uzņēmējiem, kurus interesēs izbūvētā infrastruktūra. Projektu plānots iesākt 2018. gada jūnijā, realizācijas ilgums – 24 mēneši.
Līdzekļi 1 032 653,77 eiro apmērā projekta realizācijai iegūti no
Preiļu novada pašvaldībai pieejamā finansējuma programmā, jo
trešās kārtas projekta «Rīgas un
Brīvības ielas posmu atjaunošana
un apļveida krustojuma izbūve
Preiļos» izmaksas saskaņā ar iepirkumu izrādījās zemākas, nekā bija
plānots.
Programmas SAM «5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Maija Paegle

Preiļu slimnīcas telpās darbu
ir uzsākusi SIA «Medicīnas sabiedrība Gaiļezers» Nieru aizstājterapijas dienas stacionāra Preiļu
nodaļa, nodrošinot ārstēšanu pacientiem ar hronisku nieru slimību. Dienas stacionārā tiek veikta
hemodialīze – nieru aizstājterapija – asins attīrīšanas process,
izmantojot mākslīgu filtru.
Visiem Latvijas iedzīvotājiem
nieru aizstājterapiju apmaksā Nacionālais Veselības dienests. Tūristiem tiek akceptēta EVAK (EHIC)
apdrošināšana, vai EVAK aizvietojošs sertifikāts.
Lai pieteiktos uz ārstēšanos, ir
nepieciešams ārsta nefrologa nosūtījums. Nieru aizstājterapijas dienas
stacionāra Preiļu nodaļas darba
laiks ir pirmdienās, trešdienās
un piektdienās plkst. 7.30–17.00,
pieteikšanās, zvanot uz tālruni
28006676. Nodaļas atrašanās vieta
ir Preiļu slimnīcas Uzņemšanas un
neatliekamās palīdzības nodaļā
1. stāvā, Raiņa bulvārī 13, Preiļos.
Iespēja ārstēt pacientus ar hronisku nieru slimību arī Preiļos ir
sadarbības rezultāts starp SIA
«Preiļu slimnīca» un SIA «Medi-

cīnas sabiedrība Gaiļezers». SIA
«Preiļu slimnīca» iznomā dienas
stacionāram telpas un nodrošina
Neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Savukārt SIA «Medicīnas sabiedrība Gaiļezers» ieguldījums ir
mūsdienīgi izremontētas dienas stacionāra telpas, aprīkojums 4 dialīžu vietām, darbinieku apmācība
un 3 jaunu darbavietu izveidošana.
Preiļu nodaļas vadītājs ir ārsts nefrologs Māris Pļaviņš, kurš ir arī
SIA «Preiļu slimnīca» speciālists

un pieņem pacientus Preiļu poliklīnikā vienreiz mēnesī.
SIA «Medicīnas sabiedrība
Gaiļezers» pacientus ar hronisku
nieru slimību ārstē nu jau deviņās
dienas stacionāra vietās Latvijā –
Bāzes klīnikā un Centra filiālē Rīgā, nodaļās Jūrmalā, Aizkrauklē,
Bauskā, Limbažos, Saldū, Tukumā un Preiļos. Papildu informācija
mājas lapā http://msgdialysis.lv/.
Anna briška,
SIA «Preiļu slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļos ārstē pacientus ar hronisku nieru slimību
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Viduslatgales pārnovadu fonds pasniedz
stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem

11. oktobrī, kad uz apbalvošanas pasākumu pulcējās Preiļu
parka pusstundas skrējiena dalībnieki, pasniegt stipendijas Preiļu
novada bJSS talantīgākajiem sportistiem bija ieradušies Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvji.

Preiļu novada BJSS direktors
Edgars Vaivods pastāstīja, ka stipendijas tika pasniegtas četru novadu divpadsmit audzēkņiem. No
Preiļu novada stipendijas saņēma
Rūdolfs Vucāns – viens no labākajiem Latvijas kārtslēcējiem, Raivo Liniņš – Baltijas valstu čempions soļošanā jauniešiem U16
grupā, Diāna Afanasjeva – Latvijas Jaunatnes Olimpiādes uzvarētāja galda tenisā un Miks Babris –
Latvijas jaunatnes U19 futbola izlases dalībnieks.
Paldies fondam un sponsoriem, jo stipendijas ir ne tikai finansiāls atbalsts talantīgo jauniešu
ģimenēm, bet arī papildu motivācija darboties vēl cītīgāk un apzinātāk !

28. septembra Preiļu novada
domes sēdē deputāti apstiprināja īres maksu pašvaldībai piederošajos izīrētajos dzīvokļos. Līdz
šim Preiļu novada pašvaldības
dzīvokļos nebija noteikta īres
maksas daļa un īrnieki maksāja
tikai dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu.
Īres maksa noteikta, jo pašvaldībā šī gada laikā saņemti vairāki
iesniegumi no īrniekiem ar lūgumu veikt logu nomaiņu pašvaldības dzīvokļos. Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus novada pašvaldības valdījumā un īpašumā esošo
dzīvokļu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un
saņemtu atlīdzību par to lietošanu,
tika nolemts noteikt īres maksas
daļu, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot
vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus
visiem dzīvojamo telpu īrniekiem
Preiļu novadā.

«Preiļu saimnieks» un pagastu pārvaldēm jānoslēdz jauni dzīvokļu
īres līgumi uz desmit gadiem. Īres
maksu iekasēs SIA «Preiļu saimnieks» vai dzīvojamo māju pārvaldnieki. SIA «Preiļu saimnieks»
un māju pārvaldnieki īres maksas
peļņas daļu pārskaitīs uz dzīvokļu
īpašnieka – Preiļu novada domes
kontu, pēc abpusējas vienošanās
vienu reizi mēnesī.
Tāpat domes sēdē tika noteikts
personu loks, kam pienākas īres
maksas daļas atlaide 50% apmērā –
Preiļu novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), vientuļiem nestrādājošiem
pensionāriem, nestrādājošām personām ar invaliditāti, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Par visām īrnieku
grupām, kam pienākas atlaide, Preiļu
novada Labklājības pārvaldei katru mēnesi būs jāsniedz ziņas SIA
«Preiļu saimnieks».
Ilona Vilcāne

Nosaka īres maksu Preiļu novada pašvaldības dzīvokļos
Deputāti nolēma, ka Preiļu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek
aprēķināta, izmantojot formulu:
ĪM = (īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu + Apsaimniekošana) × Platība. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas
daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, tika noteikta
0,09 EUR/m2 mēnesī. Sociālajos
dzīvokļos papildu maksa par dzīvojamās telpas lietošanu netiek
aprēķināta, īres maksa ir vienāda
ar apsaimniekošanas maksu.
Īres maksa piemērojama ar
2018. gada 1. aprīli, kad beigsies
likuma «Par dzīvojamo telpu īri»
13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš. SIA «Preiļu saimnieks» un novada pašvaldības
pagastu pārvaldēm tika uzdots savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā
brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām
īres maksā.
Līdz 2018. gada 1. aprīlim SIA

Apstiprināti vecāku līdzdalības maksājumi
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā

28. septembra domes sēdē tika apstiprināti Preiļu novada bērnu un jauniešu centra ieteiktie vecāku līdzdalības maksājumi interešu izglītības programmās 2017./2018. mācību gadā.
Ikmēneša līdzdalības maksājums no 1,60 līdz 6,50 eiro mēnesī
noteikts 8 izglītības programmās – darbnīcā «ES PROTU!», zīmēšanas
pulciņā, popgrupā «LĀSĪTES», ritma deju grupā «Elīze», vokālajā
studijā «Mazās lasītes», keramikā, angļu valodā un angļu valodā I. Gada līdzdalības maksājums 3 eiro apmērā noteikts interešu izglītības
programmās tehniskā modelēšana, MAZMOTO tehniskā jaunrade un
DIZAINA studija. Savukārt 12 interešu izglītības programmās līdzdalības maksājums netiek noteikts un tās bērniem ir pieejamas bez
vecāku līdzmaksājuma.
Ilona Vilcāne

Apstiprināti ēdināšanas pakalpojumu izcenojumi
darbiniekiem Pelēču un Salas pamatskolās

Kārtējā domes sēdē pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt Preiļu novada Pelēču un Salas pamatskolu sniegto ēdināšanas pakalpojumu – pusdienu – izcenojumu izglītības iestādes
darbiniekiem.
Pelēču pamatskolā iestādes darbinieks par pusdienām maksās
1,79 eiro, Salas pamatskolā pusdienu izcenojums sastāda 1,24 eiro.
Ēdināšanas pakalpojuma izcenojums sastādīts, balstoties uz
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 17 «Pievienotās vērtības nodokļa
likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās
vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai» un saskaņā ar izglītības iestāžu uzturēšanas faktiskajām izmaksām.
Maija Paegle

Preiļu Galvenās bibliotēkas
darba laiks no 1. novembra
P. 9.00-19.00,
O. 9.00-18.00,
T. 9.00-18.00,
C. 9.00-18.00,
P. 9.00-18.00,
S. 10.00-15.00, Sv. – brīvs.

Bērnu literatūras nodaļas
darba laiks
P. 9.00-18.00,
O. 9.00-18.00,
T. 9.00-18.00,
C. 9.00-18.00,
P. 9.00-18.00,
S. 10.00-15.00, Sv. – brīvs.

Preiļu novada pašvaldība tiekas
ar ārzemju sadarbības partneriem

Dimanta kāzas svin Ina Lilija un Alberts Cepļi
14. oktobrī Preiļu Romas katoļu baznīcā tuvāko radu un draugu pulkā savas kopdzīves 60 gadu
jubileju svinēja Preiļu novada Preiļu pagasta iedzīvotāji Ina Lilija un Alberts Cepļi. 19. oktobrī
jubilārus sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu pagasta centra vadītājs
Vitālijs Plivda un Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars.

Cepļu ģimene dzīvo lauku mājās, abi ir enerģiski,
smaidīgi, rūpējas gan viens par otru, gan par savu māju un
sētu. Jubilejas reizē parunājām par mīlestībā pavadītajiem kopdzīves gadiem, un Ina Lilija un Alberts atsauca
atmiņā savu kāzu dienu, kad kopā ar lieciniekiem Preiļu
Romas katoļu baznīcā un Preiļu dzimtsarakstu nodaļā
viens otram teica «jā» vārdu. Sarunas raisījās par dzimtas
turpinātājiem – meitas Anitas un Irēnas ģimenēm, mazbērniem un pirmo mazmazbērnu.
Savus garos darba gadus Ina Lilija un Alberts aizvadījuši medicīnā. Izvēlētā profesija nebija no vieglajām,
tomēr, kā atzina Alberts, apziņa, ka varēja palīdzēt cilvēkiem, dažkārt pat ļoti smagās situācijās, deva gandarījumu
un izturību.
Tagad jubilāri savu kopdzīves pieredzi var nodot jaunajiem, apliecinot, ka mīlestība ir ne tikai vieglas dienas
un smaidi, mīlestība prasa rūpēties vienam par otru, uzticēties, piedot un saprast.
Ina Lilija un Alberts Cepļi pirms desmit gadiem nosvinēja zelta kāzas, tagad sagaidīja kopdzīves dimanta jubileju un tālāk kāpj kalnā pretī briljanta kāzām. Lai abiem
veselība, spēks un mīlestība visās tās izpausmēs!
Maija Paegle

Pašvaldības autoceļu fonda padome darbosies jaunā sastāvā

28. septembra Preiļu novada domes sēdē deputāti nobalsoja veikt izmaiņas pašvaldības autoceļu (ielu)
fonda padomes sastāvā. Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda nolikuma 5.1.
punktu un sakarā ar izmaiņām Preiļu novada domes štatu sarakstā, deputāti apstiprināja Preiļu novada
pašvaldības autoceļu (Ielu) fonda padomi 7 personu sastāvā.
Turpmāk padomē darbosies Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, Tehniskās daļas
vadītājs Jānis Skutels, Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins, Pelēču pagasta
pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne un Tehniskās daļas būvinženieris Jānis Brokāns.
Maija Paegle
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No kreisās: Krasnogorodskas rajona priekšsēdētāja Valentīna Ponizovska,
Latvijas Republikas konsule Pleskavā Evija Dumpe, Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda

No 3. līdz 7. oktobrim Preiļu novada domes pārstāvji kopā ar
Vides aizsardzības un reģionālās atttīstības ministrijas (VARAM),
Latvijas uzņēmēju un pašvaldību delegāciju darba vizītē apmeklēja
Moldovu.
Vizītes ietvaros pašvaldības pārstāvji piedalījās Moldovas gada biznesa pasākumā «Moldova Business Week 2017», apmeklēja Okņicas rajonu, ar kuru 2016. gadā ir noslēgts sadarbības līgums, iepazinās ar uzņēmējdarbības vidi, pašvaldības darbu un pakalpojumu sniegšanu. Vizītes noslēgumā Moldovas Reģionālās attīstības, vides un lauksaimniecības
ministrijā tika organizēts seminārs ar VARAM ārvalstu partneru dalību,
4. oktobrī Lietuvas pilsētā Anīkščos notika starptautiska konference
«Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības metodes un tehnikas»,
kurā piedalījās arī Preiļu novada pārstāvji.
Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Lietuvas pašvaldību pieredzi
reģionālajā specializācijā, sociālajiem tīkliem un to lomu pašvaldības
tēla radīšanā, tika runāts par iespējām izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un LEAN IT sistēmu pašvaldībām būtisku jautājumu
risināšanā. Konference tika rīkota pārrobežu sadarbības projekta LII-59
«Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp
iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai», ietvaros, kuru īsteno Eiroreģiona «Ezeru zeme» Lietuvas birojs kopā ar partneri no Latvijas –
Latgales plānošanas reģionu.
5. oktobrī Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, domes
izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un mājaslapas redaktore Ilona Vilcāne darba vizītē apmeklēja Pleskavu (Krievija). Vizīte notika, pateicoties
Latvijas Republikas konsules Pleskavā Evijas Dumpes uzaicinājumam.
Brauciena laikā Preiļu novada pašvaldības pārstāvji piedalījās III
Starptautiskās konferences «Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizācija:
saturs, formas un darba metodes» plenārsēdē, iepazīstinot klātesošos ar
nozīmīgākā mūsu novada kultūrvēsturiskā objekta – Preiļu pils –
restaurācijas gaitu un nākotnes iecerēm. Pašvaldības pārstāji apmeklēja
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas apvienoto tehnisko sekretariātu un tikās ar Pleskavas apgabala Tirdzniecības – rūpniecības palātas pārstāvjiem.
Maija Paegle
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Preiļu džudisti startē šārudens pirmajās
sacensībās
30. septembrī Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās II Starptautiskās sacensības «Dinaburga kauss
2017». Tajā piedalījās sportisti no Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas, tostarp arī Preiļu
džudo kluba jaunie sportisti trenera Alekseja Sapegina
pavadībā.
Sacensībās Daugavpilī preilieši startēja labi –
daži izcīnīja medaļas, bet daļa guva vērtīgu sacensību
pieredzi. 1. vietu ieguva Iļja Volkovs, 3. vieta – Dāvidam Verzem, Andrejam Gžibovskim un Robertam
Gžibovskim, 5. vieta – Arturam Valteram un Vjačeslavam Sondoram, savukārt Mārcis Madelāns ieguva
7. vietu.

Preiļu novada čempionāts spiningošanā
1. oktobrī novada čempionātā spiningošanā preiliešu ekipāža – Māris Moisejevs/Andrejs Vanags, izcīnīja pirmo vietu. Tālākajās godalgotajās vietās divi
brāļu dueti – Dzintars un Gunārs Matisāni (aglonieša
un nu jau pelēcieša sadarbība), bet trešajā vietā sevi
pozicionēja Broņislavs un Vitālijs Plivdas. Lielākā
līdaka – Andreja Vanaga kontā, bet brangākais asaris
iekāroja Dzintara Matisāna mānekli.
Ņemot vērā spiningošanas popularitāti, gribējās
redzēt kuplāku dalībnieku loku – sacensību organizatori
bija parūpējušies gan par garšīgu zupu noslēgumā,
gan bezmaksas dalību.
Skolēnu starti Latvijas 71. spartakiādē

5. oktobrī Rīgā Anniņmuižas trasē notika Latvijas
71. spartakiāde rudens krosā. No Preiļu novada vispārizglītojošam skolām spartakiādē startēja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1. pamatskolas
un Salas pamatskolas komandas.
Individuālajā cīņā 1–6. vietu izcīnīja sekojošie
skolēni: 2000.–2001. g.dz. grupā 2000 m distancē
jauniešiem 1. vieta Raineram Trubačam ar rezultātu 6 min. 48 sek. (J. Eglīša PVĢ) 2. vieta Mārcim
Adamovičam ar rezultātu 6 min. 50 sek. (J.Eglīša
PVĢ), 2000.–2001. g.dz. grupā 1500 m distancē jaunietēm 4. vieta Ilzei Borbalei ar rezultātu 6 min.
17 sek. (J.Eglīša PVĢ), 2002.–2003. g.dz. grupā
1500 m distancē zēniem 3. vieta Raivo Liniņam ar rezultātu 5 min. 22 sek. (J.Eglīša PVĢ), 2004.–2005.
g.dz. grupā 1000 m distancē meitenēm 2. vieta Zaigai
Kalvānei ar rezultātu 3 min. 52 sek. (J.Eglīša PVĢ),
2004.–2005. g.dz. grupā 1500 m distancē zēniem
2. vieta Valteram Pūdžam ar rezultātu 5 min. 47 sek.
(Preiļu 1. psk.), 4. vieta Markusam Kurašovam ar rezultātu 5 min. 48 sek. (Preiļu 1. psk.), 2008.–2009.
g.dz. grupā 500 m distancē meitenēm 3. vieta Franciskai Liniņai ar rezultātu 1 min. 57 sek. (Preiļu 1.
psk.).
Komandu cīņā ģimnāziju grupā – 1. vieta Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas komandai – 120 punkti,
pamatskolu grupā – 1. vieta Preiļu 1. pamatskolas komandai – 126 punkti, mazo pamatskolas grupā –
3. vieta Salas pamatskolas komandai – 73 punkti.
8. oktobrī Daugavpilī notika Atlases sacensības
ISF Pasaules skolu čempionātam vieglatlētikas krosā
2018. gadā Francijā, tajā piedalījās Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzija ar divām komandām – zēnu un meiteņu. Katrā komandā startēja 6 2000.–2003 g.dz.
skolēni un no tiem komandu cīņā vērtēja četrus
labākos rezultātus. Distancē zēniem – 5 km 100 m,
meitenēm – 3 km 400 m.
Individuālajā cīņā par 1.–6. vietu: meitenēm 5. vieta Ilzei Borbalei, zēniem 4. vieta Raineram Trubačam,
5. vieta Mārcim Adamovičam. Komandu vērtējumā
pārliecinoši uzvarēja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas zēnu komanda – Rainers Trubačs, Mārcis
Adamovičs, Raivo Liniņš, Edgars Pastors, Armands
Karčevskis, Raitis Vilcāns. 3. vietu izcīnīja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas meiteņu komanda – Ilze
Borbale, Rasa Saulīte, Marta Trūpa, Arta Ūzuliņa,
Elīza Strode.

Preiļu parka pusstundas skrējiens noslēdzies

Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir Tevī.
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī.

SveIcam «apaļajāS» juBILejāS
oKtoBrī dzImušoS penSIonāruS:
Annu Rutkovsku, Jekaterinu brodužu, Jekaterinu Daģi, Jefrosiniju Orlovu, Donatu Livdānu-botoru un Nadeždu Prokofjevu Preiļos
SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM
PENSIONÂRIEM, DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

11. oktobrī uz Preiļu parka pusstundas skrējiena
noslēguma pasākumu pulcējās skriešanas un nūjošanas
entuziasti, kuri no pavasara līdz rudenim bija piedalījušies pusstundas skrējienos. Visās astoņās skrējiena
kārtās piedalījās pavisam 190 dalībnieki, starp tiem
bija tādi, kuriem ir tikai trīs gadi, un arī tādi, kuriem
jau ir pāri 70 gadiem. Daži dalībnieki piedalījās tikai
divās kārtās, citi – sešās, bet 27 dalībnieki piedalījās
visās astoņās kārtās.
Dalībnieki veikuši 7295 apļus jeb noskrējuši
3647,5 kilometrus! Tas nozīmē – esam apskrējuši apkārt Latvijai divas reizes. Lai tas ir kopīgais sveiciens
mūsu Dzimtenei dzimšanas dienā! Lai gan galvenais
šī skrējiena mērķis bija piedalīties un sacensties ar
sevi, tomēr noslēgumā tika noteikti labākie skrējēji
un nūjotāji gan vecuma grupās, gan absolūtajā vērtējumā.
2006. gadā dzimušu un jaunāku grupā zēniem uzvarēja Šembelis Rodrigo (60 apļi), meitenēm labākā
šai grupā bija Kirilova Sofija (64 apļi). 2004.–2005.
gadā dzimušo grupā zēniem uzvarēja Pūdžs Valters
(76 apļi) un meitenēm – Kalva Katrīna (53 apļi).
2001.–2003. gadā dzimušo konkurencē uzvarēja
Rudzāts Sandis (81 aplis) un Borbale Ilze (73 apļi).
1998.–2000. gadā dzimušajiem jauniešiem uzvarēja
Trubačs Rainers (93 apļi) un jaunietēm – Liepiņa
Simona Līna (55 apļi). 1983.–1997. gadā dzimušo
grupā vīriešu konkurencē spēcīgākais bija Valdonis
Renārs (81 aplis) un sieviešu konkurencē uzvarēja
Alijeva Līga (73 apļi). 1973.– 1982. gadā dzimušo
konkurencē uzvarēja Pokšāns Aldis (73 apļi) un
Čamane Ilze (65 apļi). 1963.–1972. gadā dzimušo
konkurencē uzvarēja Trubačs Pēteris (89 apļi) un
Beča Žanete (65 apļi). 1963. gadā un vecāku skrējēju
konkurencē spēcīgākie bija Žugris Aivars (80 apļi)
un Petrova Valentīna (54 apļi). Ģimeņu grupā uzvarēja Matisāne Inese un Matisāne Dārta (22 apļi). Absolūtajā vērtējumā vīriešu konkurencē uzvarēja Trubačs Rainers (93 apļi) un sieviešu konkurencē –
Alijeva Līga (73 apļi).
Nūjotāju sacensībā sievietēm uzvarēja Toločko
Irēna (47 apļi) un vīriešiem – Vaivods Bonifācijs (30
apļi), un vecuma grupā virs 60 gadiem uzvarēja Piziča Helēna (42 apļi).
Preilēniešu starti Carnikavā

15. oktobrī Carnikavā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikas krosā (Elites, Junioru, U–18 un
U–16 grupās) un Carnikavas novada rudens skriešanas sacensības «Rudens Zibens kross». Lai arī startējošie Preiļu novada BJSS audzēkņi šoreiz nekāpa uz
goda pjedestāla, ar savu veikumu tik nozīmīgās sacensībās lielākā daļa varēja būt apmierināti. Pirmajā
desmitniekā savās vecuma grupās izdevās iespraukties Raineram Trubačam (5. vieta V18 grupā),
Mārcim Adamovičam (7. vieta V18 grupā), Raivo Liniņam (7. vieta V16 grupā) un Ilzei Borbalei (7. vieta
S18 grupā).
Toties uz goda pjedestāla varēja padižoties mūsu
vecākā gadagājuma paaudze, kuri piedalījās skriešanas
sacensībās «Rudens Zibens kross». Uzvaras guva Pēteris Trubačs (4 km V50 grupā) un Feoktists Pušņakovs
(2 km V60 grupā), bet Natālija Krupina, kas tikai
šogad aktīvāk pievērsās skriešanai, tika aicināta uz
goda pjedestāla trešā pakāpiena (6 km S30 grupā).
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis,
Edgars Vaivods un Ilona Vilcāne
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LEARN IT – apmeklē interaktīvu programmēšanas pulciņu!

Programmētājs ir viena no mūsdienu pieprasītākajām profesijām
un nākotnē šī tendence tikai pieaugs, tāpēc Preiļos tiek organizēts
programmēšanas pulciņš 3. – 5. klasēm.
Jaunais programmētājs – 3.–4. klase (trešdienās plkst. 15.20–16.50):
u veido animācijas un spēles vizuālā programmēšanas vidē,
u izmanto tehnoloģijas jēgpilni, lai mācītos,
u apgūsti robotikas pamatus ar Lego un littleBits robotiem.
Prasmīgs programmētājs – 5. klase (trešdienās plkst. 17.00–18.30):
u apgūsti HTML un CSS programmēšanas valodu pamatus, programmē mobilās lietotnes JavaScript progammēšanas valodā,
u būvē sarežģītākus littleBits robotus un raksti kodu to vadīšanai.
Laiks – 1 reizi nedēļā (1.5 h ). Zināšanu līmenis – ar un bez pieredzes programmēšanā. Maksa – 30 EUR/mēnesī
Pieteikšanās un vairāk informācijas par nodarbību vietu un laikiem:
ej.uz/piesakieslearnit www.learnit.lv,
Ilona – 26473636, Māris – 29494541.

Preiļu novada kultūras centra
pasākumi novembrī

v 3. novembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki «Mana dziesma». Piedalās: Aizkalnes TN vokālo
ansambļu draugu kolektīvi. Ieeja – brīva
v 4. novembrī Saunas TN plkst. 11.00 sarīkojums senioriem «Rudens, rudens, rudens...», plkst. 15.00 Baltinavas teātra izrāde – 4. daļa
«Ontona tragedeja». Ieeja: EUR 3.00
v 5. novembrī plkst.12.00 Pelēču KN Krustpils pagasta amatierteātra «Savējie» humoristiska izrāde «Pilsētnieki». Ieeja par ziedojumiem.
v 10. novembrī plkst. 17.00 Pelēču KN Nīdermuižas draudzes
un Pelēču bibliotēkas sarīkojums «Izdejosim un izdziedāsim savas
dzimtās puses stāstu»
v 10. novembrī plkst. 17.00 no Preiļu KN Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens
v 11. novembrī plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā Mārtiņdienas
stafetes bērniem
v 12. novembrī plkst. 10.00 – 14.00 Preiļu KN PREIĻU LIELĀ
ANDELE – pērc, pārdod, dāvini, ziedo, mainies. Kādam noteikti
vajag to, kas tev vairs nav aktuāli! Pieteikšanās līdz 10. novembrim
pa tālr. 29852565. Tirgotājiem dalības maksa – ziedojums 1 EUR
v 14. novembrī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca «Izgaismosim tumsu»
v 14. novembrī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca «Dekoru tamborēšana»
v 16. novembrī Preiļu KN Latvijas Valsts 99. gadadienai veltīts
Preiļu 1. pamatskolas audzēkņu koncerts. Ieeja – brīva
Aicinām uz Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai
veltītajiem sarīkojumiem Preiļos!
18. novembrī no plkst. 16.00-17.00 akcija «Kopīgi izgaismosim
Latviju svecīšu liesmās» Preiļos, Tirgus laukumā 1
18. novembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Programmā:
• Preiļu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana un tautas
mākslas kolektīvu apsveikumi
• LNOB solistu Lauras Teivānes (soprāns) un Jura Vizbuļa (tenors)
koncerts, koncertmeistare Ērika Millere
• svētku torte.
19. novembrī plkst. 14.00 Saunas TN koncerts «Mana tautas
dziesma Latvijai!»
24. novembrī Saunas TN plkst. 19.00 Saunas dejotāju pasākums
«Labvakar, draugi!», plkst. 22.00 Balle, spēlē grupa «JAUDA». Ieeja –
EUR 3,00
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Limfodrenāžas masāžas
kabinets (Tirgus laukums 5,
Preiļos) piedāvā masāžu uz
limfu stimulējoša aparāta
ar kalogēna lampām.
Regulāri veicot masāžu,
uzlabojas asins un limfas cirkulācija, izvadās toksīni, mazinās tūska, samazinās svars
un apkārtmēri, nostiprinās
imūnsistēma, uzlabojas ādas
elastība.
Tālrunis informācijai
26657732, darba laiks pēc
pieraksta, arī brīvdienās.

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

