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Svētku koncerts ieskandināja Preiļu pilsētas jubilejas gadu

10. februārī Preiļu novada Kultūras centrs ikvienu aicināja uz
Preiļu pilsētas 90. dzimšanas dienas koncertu, kas atklāja pilsētas
jubilejas gada pasākumu ciklu.
Klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Juris Želvis. Pilsētas dzimšanas dienas priekšvakarā izskanēja video
sveiciens no SIA «Preiļu slimnīca» darbiniekiem.
Svētku koncertā piedalījās Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris
(vadītājs Oļegs Koļesničenko), Skolotāju koris «Latgale» (vadītājs Edgars Znutiņš), Preiļu novada vīru vokālais ansamblis (vadītājs Alberts
Vucāns), Pelēču pagasta vokālais ansamblis «Iedvesma» (vadītāja Guna
Sileniece) un Saunas pagasta folkloras kopa «Golūda» (vadītājs Aigars
Krekels).
Aicinām sekot informācijai presē, www.preili.lv un piedalīties Latvijas valsts simtgades un Preiļu pilsētas jubilejas gada pasākumos, kas
norisināsies gan pilsētā, gan Preiļu novada pagastos.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Godina Preiļu novada uzņēmējus

Informācija Preiļu novada uzņēmējiem
13. martā – uzņēmēju ikmēneša tikšanās
akciju sabiedrībā «Preiļu siers»

13. martā aicinām Preiļu novada uzņēmējus uz ikmēneša tikšanos! Šoreiz klātienē iepazīsimies ar AS «Preiļu siers» ražošanas procesu un darbību vietējā un starptautiskā mērogā. Sākums plkst. 15.00,
Daugavpils ielā 75. Pieteikšanās līdz 11. martam, zvanot Inetai
Liepniecei pa tālruni 26636243.

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu

9. februārī tradicionālajā Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku pasākumā novada pašvaldība godināja Preiļu novada lielākos nodokļu maksātājus un ražīgākās lauku saimniecības
2017. gadā. Pašvaldības Pateicības un suvenīrus
saņēma:

Lielākais Preiļu novada nodokļu maksātājs
un lielākais darba devējs
AS «Preiļu siers», valdes priekšsēdētājs Jāzeps
Šņepsts.
Straujāk augošais uzņēmums
SIA «Celmeņi R», valdes locekle Kristīne Ruča.

Lielākais nodokļu maksātājs
un straujāk augošais uzņēmums
SIA «Agro Zvaigznītes», valdes loceklis Vilis Gribusts; SIA «Agrolatgale Plus», valdes priekšsēdētājs
Jānis Jaundzems; SIA «Vega P», valdes priekšsēdētājs
Viktors Solovjovs; SIA «Zolva», valdes locekle Anna
Šņepste.

Lielākais nodokļu maksātājs
SIA «Firma JATA», valdes loceklis Viļgeļms Veleckis; SIA «VS Teks», valdes loceklis Valdis Skujiņš; SIA «Preiļu Siltums», valdes priekšsēdētājs
Ēriks Fricsons; SIA «Dija P», valdes locekle Diāna
Semjonova; SIA «Agrofirma Turība», valdes priekšsēdētājs Māris Bekešs; SIA «Atvars P», valdes loceklis Pēteris Petrovs; SIA «TU Lauki», valdes locekle
Inese Šustova; SIA «Lindstell», valdes locekle Linda
Kuzmina; SIA «Preiļu celtnieks», komercdirektors
Egīls Stikāns; Preiļu kooperatīvā sabiedrība, valdes
priekšsēdētājs Antons Znotiņš; SIA «Autocentrs Salinieki», valdes loceklis Modris Salinieks.

Par sadarbību Autorleļļu festivāla rīkošanā
SIA «M&M CO», Jeļena un Vladimirs Mihailovi.

Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Preiļu novadā
Jānis Gavars – z/s «Mazie Gavari», Preiļu pagasts;
Arnis Griboniks – z/s «Ozoli», Saunas pagasts; Irēna
Koleda – z/s «Kalni», Pelēču pagasts; Arnis Višņevskis
– z/s «Druvas», Aizkalnes pagasts; Andis Kļavinskis
– z/s «Palmiņas», Saunas pagasts; Pēteris Grigs,
Saunas pagasts; Edgars Pauniņš – z/s «Robežnieki»,
Saunas pagasts; Normunds Seilis – z/s «Vecvanagi»,
Preiļu pagasts; Normunds Skutelis – IK «Normunds
Skutelis», Saunas pagasts; Georgijs Kuzņecovs –
z/s «Upeslīči», Saunas pagasts; Jāzeps Zarāns – z/s
«Kurmji», Pelēču pagasts; Aivars Džeriņš – z/s «Kļavas», Aizkalnes pagasts; Boriss Konstantinovs – z/s
«Jaundzelzava», Saunas pagasts; Artis Prikuls – IK
«Līdumnieki 86», Saunas pagasts; Mārtiņš Borbals –
z/s «Skaņkalni», Pelēču pagasts; Juris Rinčs – SIA
«Sēļi» valdes priekšsēdētājs, Aizkalnes pagasts; Broņislavs Plivda – z/s «Jaunaudzes», Preiļu pagasts.

Par veiksmīgu dalību Latgales reģiona
uzņēmēju dienās 2017
Pāvels Romanovs – SIA «Evromaster»; Kristaps
Určs ar zīmolu «KU mēbeles»; Aija Zīmele ar zīmolu
«Bērnības zeme»; Kristīne Nicmane, keramikas darbnīcas «Jašas podi» īpašniece; Sintija Logina, keramikas darbnīcas «Piece Of Touch» īpašniece; Preiļu
novada tūrisma un informācijas centrs.

Par uzdrīkstēšanos dalīties savā pieredzē
Ainis Noviks, vīngliemežu audzētava «Ošu mājas»;
Pāvels Romanovs, SIA «Evromaster»; Iveta Stare,
SIA «Preiļu slimnīca»; Irēna Kjarkuža, viesu māja
«Magones»; Egīls Stikāns, SIA «Preiļu celtnieks».

MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) UN SAIMNIECISKĀS
DARBĪBAS VEICĒJU (SDV) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI
Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar
uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:
n jaunu darba vietu radīšanu,
n tūristu piesaisti novadam,
n jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu,
n esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
n līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
n infrastruktūras uzlabošanu.
Projekta pieteikumu iesniegšana no 2018. gada 1. marta līdz 2018.
gada 3. aprīlim. Projektu konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa, projekta atskaites veidlapa atrodama mājaslapā www. preili.lv
Konsultācijas par konkursa norisi pa tālruni +371 26636243 vai
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā),
Preiļos, pie uzņēmējdarbības konsultantes Inetas Liepnieces.

Noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta «Eiropas novada
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» īstenošanu

5. februārī Preiļu novada dome noslēdza Vienošanos ar CFLA
(Centrālā finanšu līgumu aģentūra) par Eiropas Savienības fonda
projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība» īstenošanu.
Projekta vispārējais mērķis – teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši Preiļu novada Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi
un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt komersantu konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, līdz ar to arī veicināt
potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu
novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Projekta plānotās aktivitātes: 1. Rietumu ielas izbūve. 2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielas pieguļošajā teritorijā.
Projekta ilgums – 24 mēneši. Kopējās projekta izmaksas EUR
5 541 255,88, no tām ERAF – EUR 3 455 618,00, pašvaldības finansējums – EUR 563 729,87, valsts budžeta dotācija – EUR 187 909,96.
Projekta rezultātā tiks izbūvēta jauna iela 3,06 km garumā, kā arī
izbūvēta industriālā zona ar tipveida ēkām, kas publiskas izsoles rezultātā tiks iznomāta komersantam. Projekta noslēgumā tiks sasniegti
plānotie iznākuma rādītāji: radītas 57 darba vietas un veikto investīciju
apjoms nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos nebūs mazāks
kā EUR 3 455 618,00.
Sanita Meļko, projekta koordinatore

Preiļu Novada VÇSTIS

Nosaka nomas maksu mazdārziņiem

25. janvāra Preiļu novada domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu par nomas maksu mazdārziņiem Preiļu pilsētā.
Lai pašvaldības budžetā saņemto nomas maksu par mazdārziņiem
varētu izmantot atkritumu izvešanai u.c. labiekārtošanas darbiem,
domes sēdē tika nolemts no 2018. gada 1. janvāra paaugstināt zemes
nomas maksu par Preiļu pilsētas pašvaldības teritorijā esošajiem
mazdārziņiem, par kuriem noslēgts nomas līgums ar novada domi.
Turpmāk tā būs 3,00 eiro gadā par 100 m2 platību, tai skaitā PVN un
nekustamā īpašuma nodoklis.
Iepriekš zemes nomas maksa par mazdārziņu nomu Preiļu pilsētā
bija noteikta 2001. gada 12. aprīlī ar Preiļu novada domes sēdes
lēmumu «Par pagaidu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību Preiļu
novada domē» un tās apmērs gadā bija 1,42 eiro par 100 m2.
Mazdārziņu nomnieki tiek aicināti līdz šī gada 1. aprīlim griezties Preiļu novada domē (Raiņa bulvāris 19, 2. stāvs) 45. vai 51. kabinetā, lai izdarītu grozījumus noslēgtajos nomas līgumos.
Ilona Vilcāne

Aizvadīts 2018. gada
Preiļu robotikas čempionāts

No kreisās: Matīss Buks (Preiļi) un Dairis Irbe (Sigulda)

27. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (JEPVĢ) aizvadīts otrais Preiļu robotikas čempionāts (PRČ), kura mērķis bija
popularizēt robotiku Latgalē un eksakto zinātņu nozīmīgumu.
Šogad sacensībām bija pieteikti 332 roboti, savukārt uz sacensībām
atbrauca un cīnījās par goda pjedestāliem 297 roboti/komandas no
45 iestādēm/organizācijām/klubiem, kas PRČ padara par vienu no
līdz šim apmeklētākajām robotikas sacensībām.
Sacensībās piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas vietām – Aizkraukles, Rēzeknes, Daugavpils, Galēniem, Iecavas, Ilūkstes, Jaunstrūžāniem, Preiļiem, Jēkabpils, Kaunatas, Krāslavas, Limbažiem, Ludzas,
Maltas, Mārupes, Nautrēniem, Ogres, Rīgas, Siguldas, Vaiņodes, Valmieras, Ventspils, Viļāniem, kā arī līdzīgi kā pagājušajā gadā 1/5 daļa
no dalībnieku robotiem bija no Lietuvas. Sacensību sākumā dalībniekus
sveica JEPVĢ direktore Ligita Pauniņa, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs.
Robotus dalībnieki būvēja, izmantojot LEGO vai elektronikas detaļas. Robotu konstrukcijai bija noteiktas prasības attiecībā uz izmēriem,
svaru un bija definēti arī citi konstrukcijas ierobežojumi un noteikumi,
kas bija aprakstīti nolikumā. Šogad sacensības notika Mini sumo, Lego
sumo, iRobot sumo, Lego līnijsekošanas, brīvās konstrukcijas līnijsekošanas, Lego Folkrace, brīvās konstrukcijas Folkrace, Freestyle un
VEX disciplīnās. VEX disciplīnā dalībnieki varēja ierasties bez saviem
robotiem un bez iepriekšējas sagatavotības – robotus nodrošināja organizatori. Dažās disciplīnās dalībnieki tika dalīti vecuma grupās – skolēni vai amatieri.
Sacensību laikā tika izcīnītas vietas uz 11 pjedestāliem! 1. – 3. vietu
ieguvēji saņēma vērtīgas balvas, kuras bija sarūpētas pateicoties sacensību atbalstītājiem: Argus, Arka Preiļi, Celmeņi ASk, Datoru drošības
tehnoloģijas, iRobot, Just Production, kursors.lv, Lemona, Letera,
LMT, Mikrotik, Preiļu celtnieks, Robotiem.lv, Salang-P, SEB, Starptautiskā inovāciju skola, Tomega. Šogad bija vairākas īpašās balvas
dažās sacensību disciplīnās 1. vietu ieguvēju skolām.
PALDIES daudziem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem
par brīvprātīgo darbu, tehniskajiem darbiniekiem, skolotājiem, kuri
piedalījās sacensību organizēšanā! Vairāki īpašie PALDIES: sacensību
galvenajiem tiesnešiem Mārim Bečam un Armandam Upeniekam, sacensību disciplīnu galvenajiem tiesnešiem Linardam Šmeikstam, Kārlim Berkoldam, Gundaram Miezītim, Armandam Upeniekam un
Eināram Deksnim. Īpašs paldies arī Kristapam Skutelim, apskaņotāju
un video straumētāju komandai – Justam Ribinickim, Aivim Sudnikam
un Matīsam Dambītim, Kristiānai Skutelei un Gintai Meikulānei par sacensību momentu iemūžināšanu fotogrāfijās, SIA Arka Preiļi par garšīgajiem cepumiem un ēdnīcas pavārēm par pusdienām sacensību dalībniekiem.
Preiļu robotikas kluba dalībniekiem izdevās sasniegt labus rezultātus
vairākās disciplīnās. Matīss Buks izcīnīja vairākas vietas – 1. vietu Mini
sumo disciplīnā skolēnu grupā, 1. vietu un 3. vietu brīvās konstrukcijas
robotu Folkrace disciplīnā. Lauris Šmeiksts izcīnīja 3. vietu Mini sumo
sacensībās skolēnu grupā. Eduards Lipiniks brīvās konstrukcijas Līnijsekošanas disciplīnā skolēnu grupā kopvērtējumā ierindojās 4. vietā, bet
tas bija labākais rezultāts starp Latvijas dalībniekiem.
Juris Erts,
Preiļu Robotikas kluba vadītājs

Izvērtēti «Jāzepa Pīgožņa balvai Latvijas ainavu
glezniecībā» 2018. gadā iesniegtie darbi

Šogad «Jāzepa Pīgožņa balva
Latvija ainavu glezniecībā» pulcējusi 149 māksliniekus, kas žūrijas vērtējumam iesniedza 264
mākslas darbus. «Jāzepa Pīgožņa
balvas Latvijas ainavu glezniecībā» žūrija izstādei izraudzījusi
112 autoru 137 darbus.
Darbus vērtēja: žūrijas priekšsēdētājs, mākslinieks Aldis Kļaviņš

(«Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā» galvenās balvas laureāts 2017. gadā), Leontīne
Pīgozne un mākslinieki – Jānis
Anmanis, Juris Ģērmanis, Sandra
Krastiņa, Ilze Preisa un Agnija
Ģērmane
«Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā» galvenās balvas pretendenti tiks paziņoti izstā-

des atklāšanā 19. martā Rīgas Sv.
Pētera baznīcā.
Galvenās balvas ieguvējs taps
zināms septembrī izstādes atklāšanā Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā.
Izstāde «Jāzepa Pīgožņa balva
Latvijas ainavu glezniecībā» Rīgas
Sv. Pētera baznīcā būs apskatāma
no 20. marta līdz 22. aprīlim.

Preiļu novads ir viena no tām
Latvijas pašvaldībām, kura jau
vairāku gadu garumā ir plānojusi
un sekmīgi īstenojusi atbalstu
daudzbērnu ģimenēm. Īpaši pieprasīts bijis pabalsts – 50% atlaide no maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko administrē Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Apkopotā informācija par ģimeņu, kuras saņem minēto pabalstu, skaitu aizvadītā gada beigās,
liecina, ka atlaide bērnu dārzā
piešķirta 58 daudzbērnu ģimeņu
75 bērniem. Visvairāk, viennozīmīgi, daudzbērnu ģimeņu ir tieši
Preiļu pilsētā – 43, Preiļu pagastā –
7 ģimenes, Aizkalnes pagastā – 5 ģimenes, Saunas pagastā – 2 ģimenes,
Pelēču pagastā – 1 ģimene.
Tomēr šie dati neataino kopējo
daudzbērnu ģimeņu skaitu, jo, pie-

ļaujams, ka ir arī tādas ģimenes,
kuras minētajam pabalstam nav
pieteikušās. Jāatzīmē, ka salīdzinot
ar datiem par daudzbērnu ģimeņu
atlaides saņēmējiem piecus gadus
atpakaļ (2012.gadā), vērojams būtisks daudzbērnu ģimeņu skaita
pieaugums Preiļu novadā, jo tobrīd
minēto palīdzību gadā bija saņēmuši 30 bērni no 27 daudzbērnu
ģimenēm. Tādejādi piecu gadu laikā daudzbērnu ģimeņu skaits ir
divkāršojies.
Arī 2018.gadā ikviena daudzbērnu ģimene aicināta izmantot šo
iespēju. To, ka tas ir būtisks atspaids vecākiem, ir izteikuši daudzi
Labklājības pārvaldes apmeklētāji,
jo ne reti bērnu dārzā vienlaicīgi
mācās divas vai pat trīs ģimenes
atvases, kas prasītu ievērojamus
ikmēneša finanšu tēriņus. Pēc aizvadītā gada datiem, tādas ģimenes,
kur ikdienā dārziņu apmeklē vienas

ģimenes divi bērni, ir 9 ģimenes,
un 4 ģimenes, kuru visas trīs atvases ir dārziņa audzēkņi.
Atgādinām, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā minēto, par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši
bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu
vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Prieks, ka daudzbērnu ģimeņu
novadā kļūst arvien vairāk, jo jau
šī gada janvāra pirmajās nedēļās
to skaitam klāt nākušas vēl divas
ģimenes.
Anita Gāga,
Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos

Daudzbērnu ģimenes aktīvi izmanto pašvaldības piedāvāto iespēju saņemt
atlaidi no maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē

Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks nodrošināts atbalsts
vismaz 330 personām ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura laikā vismaz 330 personas ar
garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu.
Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā no 01.12.2017.–
30.11.2019. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība
«Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
«ZELDA»» Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta «Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide» ietvaros.
Ko dara atbalsta persona? Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu
dzīvi.
Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un
aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās
personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.
Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts?
Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās: juridiskā palīdzība, finanšu joma (t.sk. budžeta plānošana
un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi), ikdienas dzīves
prasmju apgūšana un attīstība, veselības aprūpes jo-

ma (līdz ārsta kabinetam), sociālās aprūpes joma,
atbalsta loka veidošana. Pēc novērtējuma katrai personai tiks piedāvāts saņemt pakalpojumu (ar iespēju
īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas
mēnesī): līdz 6 stundām mēnesī, līdz 16 stundām
mēnesī, līdz 30 stundām mēnesī.
Kurš var saņemt pakalpojumu? Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt: pilngadīga persona, ar
garīga rakstura traucējumiem, kurai ir I vai II invaliditātes grupa, kura šobrīd dzīvo sabiedrībā un ir vērsta
uz sadarbību. Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pakalpojums
izmēģinājumprojekta ietvaros netiks nodrošināts.
Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai? Lai
saņemtu pakalpojumu, Jums jāzvana reģionālajam
koordinatoram: Tamāra Zaiceva (Latgales un Vidzemes plānošanas reģionu reģionālais koordinators) –
tālr. 27650303, e-pasts: tamara@zelda.org.lv
Koordinators paskaidros, kā aizpildīt pieteikumu,
kādi dokumenti būs nepieciešami, un savienos ar
tuvāko atbalsta personu. Atbalsta personu saraksts un
tālruņu numuri pieejami RC ZELDA mājaslapā –
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/Atbalstapersonu_saraksts_majaslapai_talr_docx.pdf
Plašāka informācija par atbalsta personas pakalpojumu pieejama RC ZELDA mājaslapā –
http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums

JAUNIETI no 15 – 29 gadiem, piedalies projektā «PROTI un DARI!»

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt
jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – NEET jauniešus. Projekta «PROTI un DARI!» laikā jaunieši tiks iesaistīti
dažādos neformālās izglītības un citos pasākumos,
aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus
īstenos NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra,
kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru
darbībā. Projekta īstenošanas laiks katram jaunietim
tiek noteikts individuāli – no 2 līdz 9 mēnešiem.
Ja TU esi jaunietis/-te no 15 līdz 29 gadu vecumam, vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē, ja TU nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, tad piesakies !
TU sapratīsi, ko tu gribi, apzināsies, ko tu proti
un kas tevi interesē, celsi savu motivāciju, iepazīsies
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ar jauniem cilvēkiem, iemācīsies interesantas lietas,
saņemsi mentora atbalstu un speciālistu konsultācijas, piedalīsies pasākumos un semināros, brauksi
ekskursijās.
Lai pieteiktos projektā, nāc pie mums: Kārsavas iela 4, Preiļos, tālrunis 29327010 – Santa.
Vairāk par projektu Nr.8.3.3.0./15/l/001 «PROTI
un DARI!»:
https://www.facebook.com/jcentrs4/ vai
jauniesu.centrs@preili.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/
par-projektu-proti-un-dari

Preiļu novada pašvaldība ir iesaistījusies Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» projektā «PROTI un DARI!».

Preiļu novada VÇSTIS

Uzņēmējdarbības vides raksturojums Preiļu novadā 2017. gadā

Pēc oficiālās statistikas Latvijas valsts ekonomika
2017. gadā kļuvusi «siltāka», sekmējot bezdarba līmeņa
pazemināšanos, darba algas pieaugumu un inflācijas
paaugstināšanos.
Lursoft dati liecina, ka jauno uzņēmumu skaits palielinājies 57 Latvijas pašvaldībās, 4 tas palicis nemainīgs,
savukārt 58 pašvaldībās atspoguļojusies vispārējā tendence valstī jauno uzņēmumu skaitam samazināties.
Valstī kopumā tika reģistrēti 10210 jauni uzņēmumi,
kas ir zemākais rādītājs kopš 2009. gada. Joprojām jauno uzņēmumu ir mazāk novados, kas ir tālāk no galvaspilsētas un lielajām pilsētām.
Preiļu novadā biznesa vide ir mainīga – uzņēmumi
gan reģistrējas, gan likvidējas, gan tiek pirkti un pārdoti. Salīdzinot ar 2016. gadu, kad tika reģistrēti 11 uzņēmumi un likvidēti 43 uzņēmumi, situācija 2017. gadā
bija daudzsološāka – jaunreģistrēto uzņēmumu skaits
gandrīz divkāršojās – 21, savukārt, likvidēto uzņēmumu
skaits samazinājās līdz 31 uzņēmumam. Joprojām no
Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu reģistra tiek
izslēgti uzņēmumi, kas ilgstoši neveic saimniecisko darbību un noslogo reģistru sistēmas.

Darba spēka trūkst arī Preiļos

Jaunreģistrēto uzņēmumu nozares Preiļu novadā bija
lauksaimniecība, mājdzīvnieku barības ražošana, mežizstrāde, transporta pakalpojumi, metālapstrāde, mēbeļu ražošana, automobiļu apkope un remonts, iznomāšana, gaļas
pārstrāde un konservēšana, kā arī mazumtirdzniecība specializētajos un nespecializētajos veikalos.
Iepriecina fakts, ka bezdarba līmenis Preiļu novadā samazinās. Uz 2017. gada 31. decembri tas bija 9,2%, bet valstī
kopumā bija 63 121 bezdarbnieks un bezdarba līmenis 5,2%.
Neskatoties uz to, ka bez darba Preiļu novadā bija 565
cilvēki, uzņēmēji norāda uz darba spēka trūkumu kokapstrādē, būvniecībā, šūšanas un pārtikas ražošanā, pakalpojumu
sfērā un citās jomās. Eiropas Savienības līdzfinansējums
veicina būvniecības sektora darbības paplašināšanos visā
valstī un tur arī visizteiktāk jūtams darba roku trūkums.
Vēl viena aktuāla problēma gan valstī, gan Preiļu novadā ir darbaspēka novecošanās, kas var ierobežot darba
devēja iespējas un jau ļoti tuvā nākotnē kļūt par nopietnu
bremzējošu faktoru uzņēmumu attīstībai un izaugsmei.
Preiļu novada ekonomikas balsts joprojām ir veiksmīgā
a/s «Preiļu siers» darbība, šūšanas uzņēmumu «VS TEK»
un «FIRMA JATA» darbība, kas ir novada eksportējošie uzņēmumi. Tā kā Latvijas tirgus ir mazs, lielākas perspektīvas
attīstīties ir tādiem uzņēmumiem, kuri vērsti uz eksportu.
Turpina augt arī SIA «Manco Energy Latgale», attīstot
iekuru skalu un malkas ražošanu eksportam. Vairāk kā 40%
novada uzņēmumu ir lauksaimniecības uzņēmumi, kuri
aktīvi izmanto ES finansējumu saimniecību modernizācijai.
Paralēli attīstās arī bioloģiskās saimniecības, kuru kopskaits
tuvojas 50. Šodienas patērētājs ir kļuvis izglītotāks un
prasīgāks attiecībā uz pārtiku, ko lieto, tādēļ bioloģisko
produktu noieta tirgi palielinās.

Atbalsts novada uzņēmējiem

Novada uzņēmējiem tiek sniegts gan informatīvs, gan
izglītojošs, gan finansiāls atbalsts. Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā tiek uzklausītas gan esošo uzņēmēju problēmas un analizētas iespējas paplašināt darbības jomas, gan
notiek darbs ar cilvēkiem, kuri domā par savas pirmās biznesa idejas īstenošanu. Priecē fakts, ka uzņēmumus dibina
personas pirmo reizi un biznesa vidē nāk klāt jauni «spēlētāji». Gada laikā klātienē sniegtas vairāk kā 60 konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar biznesu.
Pašvaldības lielākais finanšu atbalsta instruments uzņēmējdarbības veicināšanai – Mazo vidējo komersantu un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas
konkurss, kurā 2017. gadā tika iesniegti 12 projekti. No
tiem tika īstenoti 9, viena projekta īstenošanas laiks tika pagarināts, bet divi uzņēmumi paši pārtrauca līgumu. Projektu
līdzfinansēšanai tika izmantoti vairāk kā EUR 10 000.
Laika periodā no 2011. gada līdz 2017. gadam konkursā kopumā saņemti 49 uzņēmēju projekti, no kuriem atbalstīti 48 projekti, realizēti (uz 2018. gada 1. janvāri) ir
43 projekti par kopējo summu EUR 122 231,14, no kuriem
Preiļu novada pašvaldības atbalsts ir EUR 51 693,67. Preiļu
novada 5 uzņēmumi 2017. gadā saņēma nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides par kopējo summu EUR 4478,02.
Uzņēmējdarbības centrs regulāri rīko izglītojošus seminārus un mācības gan esošo, gan jauno uzņēmēju kompetenču un zināšanu pilnveidei. Semināri tika rīkoti vidēji
vienreiz mēnesī, piesaistot zinošus lektorus par šādām uzņēmējiem svarīgām tēmām: Finanšu atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, EPS praktiskā lietošana,
Biznesa mārketings un prezentēšana interneta vidē, Saruna
par sadarbību ar virtuālo tirgu SVAIGI.LV, Kā gūt peļņu un
dot labumu sabiedrībai, Sociālā uzņēmējdarbība, No idejas
līdz produkta veiksmīgam iznākumam, ALTUM – valsts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, Stresa noturība. Tu pats
esi enerģijas avots, Informatīvi semināri par nodokļu aktualitātēm, NVA pakalpojumiem, BI programmu un SEZ.
Ik gadu uzņēmējdarbības centrā e-prasmju nedēļas
ietvaros tiek rīkotas mācības IT prasmju pilnveidošanai. Semināros jaunas zināšanas un informāciju ieguva vairāk kā
300 uzņēmēji.

Uzņēmējdarbības centrs –
pieredzes iegūšanai un nodošanai

2017. gadā tika izstrādāts Preiļu novada domes nolikums
«Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu Preiļos», kas nosaka kārtību gadskārtējos
mājražotāju un amatnieku tirdziņos. Joprojām kuplāk pārstāvētie ir Rudens un Pavasara tirgi, kā arī novada svētku
laikā rīkotā Tirgus iela, bet preilēnieši pie kārotām lietām
un gardumiem tiek arī Līgo un Ziemassvētku tirdziņos, kas
ir ar mazāku tirgotāju piedāvājumu. Gada laikā mājražotāju
un amatnieku tirdziņos pavisam kopā piedalījušies aptuveni
400 tirgotāji – gan vietējie, gan citu reģionu zemnieki,
amatnieki, mājražotāji un pārtikas ražotāji.

Sadarbībā ar NVA Preiļu filiāli pirmo reizi tika noorganizēta akcija «Atrodi savu darba devēju», ar mērķi dot
iespēju darba ņēmējam satikties ar potenciālo darba devēju.
Šāda iniciatīva tiks turpināta arī nākotnē.
Jau trešo gadu Uzņēmējdarbības centrs koordinēja dalību pasākumā «Uzņēmēju dienas Latgalē», kurās piedalījās
5 Preiļu novada uzņēmēji: SIA Evromaster.lv, Aija Zīmele
ar zīmolu «Bērnības zeme», Kristaps Určs ar zīmolu «KU
mēbeles», «Jašas podu» saimniece Kristīne Nicmane, keramiķe Sintija Logina ar «Piece of Touch» un Preiļu novada
Tūrisma un informācijas centrs.
Preiļu novada stends, pateicoties šo uzņēmēju radošajai
izdomai un Kristapa Urča rūpīgi izgatavotam izstādes aprīkojumam, ieguva vienu no trim balvām – «Labākā reklāma». Gada laikā tika koordinēts darbs arī uzņēmēju dalībai
citās izstādēs – RIGA Food, Latgales dienās Rīgā u.c.
Paralēli esošajiem un topošajiem uzņēmējiem tiek attīstīts darbs ar novada jauniešiem, lai iedrošinātu viņus uzsākt
savu uzņēmējdarbību – tiek organizētas lekcijas par biznesu gan lauku jauniešiem LLKC rīkotajās mācībās, gan vidusskolas posma skolēniem.
Atsaucību ieguvušas ikmēneša uzņēmēju tikšanās, kurām 2017. gadā tika izraudzīts jauns modelis uzņēmēju un
pašvaldības sadarbības platformas veidošanai – katru mēnesi tika rīkotas tikšanās pie kāda no uzņēmējiem, lai uzņēmēji vairāk iepazītu viens otra pieredzi un attīstītu iespējamo sadarbību. 2017. gadā notika četras šāda formāta tikšanās, un gūtais ir ļoti nozīmīgs visas Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstībai. Ar savu pieredzi neskopojās
padalīties vīngliemežu audzētava «Ošu mājas», SIA «Evro
Wood» īpašnieks Pāvels Romanovs, SIA «Preiļu slimnīca»
administrācija (valdes priekšsēdētāja Iveta Stare) un viesu
mājas «Magones» saimniece Irēna Kjarkuža.
Pašvaldības dalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursā «Pašvaldību atbalsta pasākumi
uzņēmējdarbības sekmēšanai» vainagojās ar godpilno 1. vietu
Latgales reģionā un balvu EUR 5000.
Uzņēmējdarbības centrs savu aktivitāšu dažādošanai un
pilnveidošanai sadarbojas ar Finanšu institūciju Altum, Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāli, Lauku atbalsta
dienesta Dienvidlatgales reģionālo pārvaldi, Valsts ieņēmumu
dienestu, Latgales reģiona uzņēmējdarbības centru, Latvijas
bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra Preiļu biroju, LLU Tehnoloģiju
un zināšanu pārneses nodaļu, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameru, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un veselības institūtu, Jauno uzņēmēju klubu «Jobs and
Society» un citām institūcijām.
Lai pateiktu sirsnīgu «paldies» par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, reizi gadā tiekamies uzņēmēju un
lauksaimnieku ballē, kur neiztrūkst arī vērtīgas sarunas un
laba mūzika.
Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante

Latvijas Lauksaimniecības universitātes topošie ainavu
arhitekti piedāvās idejas Preiļu muižas kompleksa attīstībai

Priekšplānā no kreisās: Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne prof.
Daiga Zigmunde, docente Una Īle, SIA «Preiļu saimnieks» dārzniece Zinaīda
Adamoviča un Preiļu novada būvvaldes arhitekte Agnija Vaivode.

Lai ar savām idejām iesaistītos Preiļu muižas
kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādē,
pēc Preiļu novada domes Attīstības daļas uzaicinājuma
2. februārī Preiļu novada pašvaldībā viesojās Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne prof. Daiga Zigmunde,
docente Una Īle un 3. kursa studenti. LLU pārstāvji
tikās ar Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieku Juri Želvi, Attīstības daļas vadītāju Elitu Jermolajevu, būvvaldes vadītāju Andreju Aninu, arhitekti Agniju Vaivodi un SIA «Preiļu saimnieks» dārznieci Zinaīdu Adamoviču.
Tikšanās laikā LLU pārstāvji Preiļos iepazinās ar
informāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar parka
attīstību un turpmāko izmantošanas vīziju, kas ietver
tā sadalīšanu 6 zonās, atkarībā no to pamatfunkcijām un paredzamajām aktivitātēm. Tāpat topošie
ainavu arhitekti kopā ar A. Vaivodi un Z. Adamoviču

Aicinām apmeklēt izstādes Preiļu Galvenajā bibliotēkā

• Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā līdz 14. aprīlim ir iespēja aplūkot biedrības
«Mūsmājas» aktīvo senioru radošo darbu izstādi.
• Tāpat līdz 14. aprīlim skatāmi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu dažādās tehnikās
mācību procesā tapušie darbi.
• Ar savu vaļasprieku bibliotēkas apmeklētājus iepazīstina māsas Madara un Katrīna Kaļvas.
Madara interesējas un lasa grāmatas par dinozauriem un pūķiem, kā arī kolekcionē dinozauru figūriņas.
Katrīna trenējas jāšanas sportā un kolekcionē dažādu šķirņu zirgu figūriņas, kuru šobrīd ir jau ap 60.
Dinozauru un zirgu kolekcija aplūkojama līdz 29. martam.
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devās uz parku, lai klātienē to iepazītu un uz vietas
varētu noskaidrot neskaidros jautājumus. Paredzēts,
ka studentu izstrādātās idejas pašvaldība varēs iestrādāt topošajā parka attīstības koncepcijā. Iesaistīti tiks
arī vairāki LLU pasniedzēji gan no Vides un būvzinātņu, gan arī citām fakultātēm.
Kā norādīja E. Jermolajeva, šobrīd jau ir sagatavots sadarbības līgums starp Preiļu novada domi un
LLU, kas tiks parakstīts tuvākā mēneša laikā. Topošo
ainavu arhitektu iesaiste Preiļu parka attīstības koncepcijas izstrādē būs viens no sadarbības veidiem,
kas sniegs abpusēju ieguvumu – Preiļu novada pašvaldība varēs izmantot studentu piedāvātās idejas un
redzējumu parka attīstībai, studenti iegūs materiālu
kursa un noslēguma darbu izstrādei, savukārt pasniedzēji šādā sadarbībā saskata iespējas nopietnai izpētei
un teorijas pielietojumam praksē.
Ilona Vilcāne

SARĪKOJUMS 8. MARTĀ!
LAIPNI LŪGTI Preiļu novada
REPRESĒTIE iedzīvotāji
un SENIORI

plkst. 11.00 Aglonas 1a,

Preiļu novada pensionāru biedrības telpās.
Līdzi ņemiet labu omu un «groziņu».
ORGANIZĒ: LP DC, RB, PB

Preiļu novada VÇSTIS

Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2018. gada budžets
30. janvārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2018. gadam, par svarīgākajām prioritātēm nosakot vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu, Preiļu novada infrastruktūras
labiekārtošanu – Rietumu ielas, Rīgas un Brīvības ielu pārbūvi un rotācijas apļa
izbūvi, industriālo zonu izbūvi ražošanas uzņēmumiem, novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu, ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Šī gada prioritātēs
ietilpst arī kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma pakalpojumu pilnveidošana,
attīstot Preiļu muižas kompleksu un parku, kā arī izveidojot veselības uzlabošanas
un rekreācijas kompleksu Preiļos.
Plānotie ieņēmumi paredzēti 9 133 535 eiro apmērā, kas ir par 227 783 eiro vairāk nekā 2017. gadā. Budžeta ieņēmumos ietilpst nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu algām, ieņēmumi par pašvaldības institūciju sniegtajiem

Preiļu novada pašvaldības budžeta
ieņēmumi 2018. gadā

Pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu lielāko daļu – 4 835 160 eiro,
kas ir 52,94% no kopējiem ieņēmumiem, –
sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda paredzēta 1 605 384 eiro, kas sastāda
17,58% no kopējiem ieņēmumiem, mērķdotācija no valsts budžeta – 1 104 744 eiro.
362 589 eiro ieplānots saņemt maksājumus
no valsts budžeta (mūzikas un mākslas
skolai, sporta izglītības programmām un
brīvpusdienām 1. – 4. klašu izglītojamajiem), 298 738 eiro – ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. Ieņēmumi no norēķiniem ar pašvaldību budžetiem, ko galvenokārt sastāda ieņēmumi par izglītību
un sociālajiem pakalpojumiem, paredzēti
225 200 eiro apjomā, 398 540 eiro ieplānoti
kā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem –
vecāku maksājumi interešu izglītības iestādēs un maksājumi pansionātā no iemītnieku
pensijām, savukārt dotācija no valsts budžeta
(asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai
invalīdiem, feldšeru–vecmāšu iestādei) paredzēta 94 790 eiro apmērā. 68 700 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.
2018. gadā izglītības jomai paredzēti līdzekļi
4 672 248 eiro apmērā, kas sastāda 47,12%
no kopējiem izdevumiem, no kuriem valsts
mērķdotācija pedagogu atalgojumam un
sociālā nodokļa nomaksai sastāda 1 365 725
eiro.
Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots
izlietot 112 251 eiro, stipendiju fondam studējošiem novada jauniešiem – 16 000 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, 11 Preiļu novada pašvaldības
izglītības iestāžu, Preiļu novada IT centra
un Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai.
63 567 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 atbalsta programmas finansējumam.

Novada teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana

Teritoriju apsaimniekošanai un labiekārtošanai šogad deputāti ir paredzējuši līdzekļus 1 060 288 eiro apmērā, kas sastāda
10,7% no kopējiem 2018. gada izdevumiem.
Līdzekļi atvēlēti ielu apgaismojuma uzturēšanas izdevumiem, ielu apgaismojuma tīklu
rekonstrukcijas projektu aktualizācijai un
apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas būvdarbiem, tehnisko projektu izstrādei, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Līdzekļi atvēlēti arī līdzfinansējuma nodrošināšanai
ūdensvada pieslēgumiem privātmājām,
energoefektivitātes auditu apmaksai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, gājēju ietvju
tekošajiem remontiem pilsētā, labiekārtošanas un uzkopšanas darbiem pilsētā un lauku
pagastos.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā paredzēts finansējums 1 081 711 eiro apmērā,
kas sastāda 10,91% no kopējiem budžeta izdevumiem ar pieaugumu par 60 857 eiro,
salīdzinot ar pagājušo gadu. Līdzekļi plānoti

pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanu. Tā kā iepriekšējā gada līdzekļu atlikums sastāda 782 520 eiro, izdevumi pašvaldības budžetā plānoti 9 916 055
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 2018. 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 2018. gada 31. decembrim Preiļu novada vispārizglītojošo
skolu pedagogiem ieplānots segt ceļa izdevumus par braucieniem līdz darba vietai un
atpakaļ saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām.

Preiļu novada pašvaldības budžeta
izdevumi 2018. gadā

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 vasaras nometnēm un bērnu invalīdu nometnēm.
79 240 eiro paredzēta mērķdotācija asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai, 10 000 no budžeta līdzekļiem ieplānoti atbalstam nodarbinātības pasākumiem bērnu vasaras brīvlaikā,
24 639 eiro ieplānoti norēķiniem ar citām
pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu. Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības atbalsts paredzēts arī biedrībām.
Pašvaldība šogad ir ne tikai saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus
iedzīvotājiem, bet palielinājusi atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, pensionāriem un audžuģimenēm.
Arī 2018. gadā tiks izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts zelta un dimanta kāzu jubilejās, pabalstu saņems arī pensionāri, kuri sasnieguši 90 gadu vecumu.

Veselība, atpūta un kultūra

2018. gada izdevumi veselības aprūpei
sastāda 121569 eiro, pieaugums attiecībā
pret pagājušo gadu ir 11 609 eiro. Budžetā
ieplānots ieguldījums SIA «Preiļu slimnīca»
– līdzekļi energoefektivitātes uzlabošanai
slimnīcas vecajā un jaunajā korpusā, kā arī
līdzekļi dzemdību nodaļas pārvietošanai, ieplānots līdzfinansējums LEADER projektam
– slimnīcas āra teritorijas labiekārtošanai,
atbalsts asins donoriem, Sarkanā Krusta komitejai, fizioterapeita pakalpojumiem novada
izglītības iestādēs. Pirmo gadu budžetā paredzēts arī atbalsts pensionāriem slimnīcas
izdevumu segšanai 2 dienām.
Finansējums atpūtai un kultūrai sastāda
820 615 eiro jeb 8,27% no kopējā budžeta,
paredzot arī izdevumus XXVI Vispārējiem
Dziesmu un XVI deju svētkiem.
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Sabiedriskā kārtība
un vadības dienesti

Līdzekļi 1 791 672 eiro apmērā ieplānoti
vispārējiem valdības dienestiem, informācijas
un publicitātes nodrošināšanai, norēķiniem
ar citām pašvaldībām, aizdevumu atmaksai
un procentu maksājumiem, jauniešu centra
darbības nodrošināšanai, iedzīvotāju un pasākumu atbalstam. Sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšanai iedalīts finansējums
124 105 eiro apmērā.
Sadaļā «Ekonomiskā darbība» ieplānoti
līdzekļi 225 037 eiro apmērā, kas paredzēti
uzņēmējdarbības atbalstam novadā – uzņēmējdarbības projektu atbalstam, līdzfinansējumam ES projektiem, atskurbtuves uzturēšanai, mērķdotācija pagaidu algotajiem
sabiedriskajiem darbiem, tūrisma informācijas
centra darbības nodrošināšanai un NVO aktivitāšu atbalstam.

Speciālais budžets

Domes sēdē tika apstiprināti novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem, kopsummā 341 268 eiro un naudas
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 76 475
eiro. Speciālā budžeta izdevumi apstiprināti
417 743 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 2017.
gadu, šogad ir pieaudzis par 6,79%. Pašvaldības budžeta izdevumus īpaši ir ietekmējis
valsts noteiktais minimālās algas pieaugums,
kas sastāda ap 150 000 eiro, algas pieaugums
no 20 eiro pārējiem darbiniekiem, kas sastāda ap 58 100 eiro.
Ar plašāku informāciju par pašvaldības
2018. gada budžetu varēsiet iepazīties pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.
Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS

SIA «Preiļu slimnīca» – jauniešu
piesaiste reģionam

Cilvēku piesaiste reģioniem
ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras visas Latvijas pilsētas, izņemot galvaspilsētu. Nepieciešama vienota pieeja
un konkrēti pasākumi, lai apturētu cilvēku aizplūšanu no laukiem. Tomēr vēl vairāk par šo vienoto plānu nepieciešami ikdienas
pasākumi un aktivitātes, kas parāda lauku reģionu priekšrocības.
Plānojot jebkuru pasākumu novados, tas būtu jāņem vērā.
SIA «Preiļu slimnīca» aktīvi
strādā pie tā, lai jauni cilvēki un
speciālisti par savām mājām un
darba vietu izvēlētos Preiļus. Uzņēmuma stratēģijā šobrīd skaidri
iezīmēta nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem. Jau šobrīd ir
skaidrs, ka sasniegt šos mērķus un
piesaistīt nepieciešamos profesionāļus ir sasniedzams mērķis. Ļoti
daudzi jaunieši un topoši profesionāļi izrāda interesi gan par SIA
«Preiļu slimnīca», gan kopumā par
dzīvi Preiļos.
Par skaidru pierādījumu kalpo
«Ēnu dienas 2018», kad uzņēmums
varēja apstiprināt tikai daļu no
ēnot gribētāju pieteikumiem. Liela
interese bija par jaunizveidoto Rehabilitācijas nodaļu un Rehabilitācijas Dienas stacionāru. Tāpat,
balstoties uz sabiedrības augsto no-

vērtējumu, jaunieši interesējās par
Dzemdību nodaļu un karjeras iespējām dzemdniecībā. SIA «Preiļu
slimnīca» speciālistus pieteicās ēnot
pat jaunieši no Dobeles. Uzņēmumā šobrīd darbojas 8 praktikanti,
kuri strādā dažādās uzņēmuma nodaļās. Vairāki no viņiem, jau pēc
studiju beigšanas, uzņēmumā atgriezīsies kā pilnas slodzes darbinieki.
Viena no jaunajiem praktikantiem Santa – Anna Lutinska, kuras
vecvecāki bijuši ilggadējie SIA
«Preiļu slimnīca» darbinieki, organizē iepazīšanās lekciju «Fizioterapijas iespējas komplikāciju mazināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā pēc ļaundabīga krūts audzēja ķirurģiskas ārstēšanas». Jāatzīmē, ka šī ir Latvijā jauna, bet ļoti
nepieciešama fizioterapijas specializācija. Tā kā speciāliste šobrīd
raksta bakalaura darbu par šo tēmu, papildus lekcijai sievietēm tiks
piedāvāta iespēja piedalīties bakalaura darba praktiskās daļas īstenošanā šī gada februāra beigās un
martā. Šī projekta ietvaros bezmaksas tiks piedāvāta individuāla
konsultācija pirms un pēc fizioterapeitiskās ārstēšanas kursa, manuālā limfodrenāžas un citu mīksto
audu tehniku pielietošana, kā arī
individuāli pielāgota ārstnieciskās

vingrošanas kompleksa sagatavošana, apmācība un izpilde.
Sadarbībā ar Preiļu izglītības
iestādēm uzsākti vairāki sadarbības projekti, kuru ietvaros jauniešiem tiek piedāvātas izglītojošas
lekcijas. Aprīlī notiks lekcija, kurā
kā lektori uzstāsies gados jauni
cilvēki, kuri apzināti par savām
mājām ilgtermiņā izvēlējušies Preiļus. Savukārt jūnijā sadarbībā ar
Preiļu Mūzikas un mākslas skolu
tiks veidota izstāde, kura pasvītros
ģimenes nozīmi katra cilvēka dzīvē.
Šobrīd notiek sadarbība ar Preiļu
Mūzikas un mākslas skolu, kuras
ietvaros viena no mākslas skolas
audzēknēm veido sienu gleznojumus – ārstniecības augus, gaitenī,
kas savieno poliklīniku ar stacionāra korpusu. Jau realizētas vairākas citas aktivitātes – atvērto durvju sienas SIA «Preiļu slimnīca»,
lekcijas ar anesteziologu-reanimatologu Robertu Spruču un ar mācītāju Andreju Mediņu, kā arī notika
treniņš «JĀdara», kura laikā personiskās izaugsmes treneri Vineta
Saulīte un Dainis Zaltans strādāja
ar 12 jauniešiem, mudinot uzstādīt mērķus.
Anete Urka,
SIA «Preiļu slimnīca»
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga speciālists

Jura Želva darba dienas norisē
bija klāt Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas audzēkne Ilga Kivleniece. Jauniete intensīvās darba
dienas noslēgumā atzina, ka par
darbu pašvaldībā viņai ir bijis cits
priekšstats.
Izrādās, ka domē strādāt ir gana sarežģīti, bet interesanti, daudz
esot jāzina un ātri jāreaģē. Ilga

Kivleniece savu nākotni plāno
saistīt tieši ar šāda veida profesiju.
Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Inese Šņepste informēja, ka vairāki jaunieši – Inese Baltā, Laura Orlova, Megija
Grīga no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienības «Preiļi» un Sofija Dolgā, Krista Kristiāna Kotāne un
Agita Kotāne no Preiļu 1. pamatskolas uzzināja, kāds ir grāmatu
ceļš līdz lasītājiem.
Meitenes redzēja, kā noris lietotāju apkalpošana un darbs ar elektroniskajiem katalogiem, izspēlēja
novadpētniecības spēli, kā arī iepazinās ar citiem bibliotekārā darba
aspektiem.
Dienas noslēgumā jaunietes atzina, ka «priekšstats par bibliotēku
ir mainījies uz labo pusi. Agrāk
bija uzskats, ka bibliotekāri tikai
lasa un izdod grāmatas, bet izrādās,
ka būt par bibliotekāri nav nemaz
tik viegli».
Maija Paegle

Ēnu dienā jaunieši iepazīst darbu
pašvaldībā un bibliotēkā

14. februārī ikgadējā karjeras
un izglītības pasākumā «Ēnu
diena» skolēniem bija iespēja vairāku stundu garumā vērot dažādu profesiju pārstāvju darbu.
Jaunieši bija izvēlējušies ‘ēnot’
Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Juri Želvi un
piedalīties Preiļu Galvenās bibliotēkas darbā.

Par jaunu Zemesgrāmatu bezmaksas pakalpojumu
visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka pēc
Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu
aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko
funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu, turklāt bezmaksas, pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu
īpašniekiem – iespēju klātienē uzrakstot iesniegumu
vai elektroniski portālā www.zemesgamata.lv piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas
brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu.
Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai, gadījumos, kad Zemesgrāmatā
tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis
sava e-pasta adresi, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu nekavējoties. Tas ļaus nekustamā
īpašuma īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās

izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.
Vēršam uzmanību, ka Pakalpojums ir pieejams
arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam
nav e-pasta adreses, bet ir kāds īpašniekam uzticams
cilvēks, kuram ir e-pasts, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē – rakstot iesniegumu jebkurā zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas
ielā 6, Rīgā, var norādīt jebkuru e-pastu, uz kuru
turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo
īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma lūgums
tiks iesniegts Zemesgrāmatā.
Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.
zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas
līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti sadaļā «Mani
dati», apakšsadaļā «Pieteikt manu īpašuma uzraudzību», izvēlnē – «Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem».

5

Preiļu 2. vidusskolas skolēniem
un skolotājiem 29 diplomi Latvijas
konkursā «Tatjanas diena – 2018»

Gran-Pri ieguvēji – 10. klases skolnieces Ksenija Zabalujeva un Žanete
Litavnieka ar skolotāju Larisu Arestovu

2018. gada «Tatjanas dienas» Gran – Pri ieguvēji

Zinātniski pētniecisko darbu konkursā «Krievi Latvijā: kultūra, saknes, likteņi» nominācijā «Krievu likteņi» – 10. klases skolnieces Ksenija Zabalujeva un Žanete Litavnieka.

Izpildītāju konkursa laureāti

Nominācija «Horeogrāfija»: 3. vieta – deju kolektīvs «Asorti» (7.–
9. kl.), sk. Rimma Gavrilova, 3. vieta – deju kolektīvs «Asorti» (10.–
12. kl.), sk. Rimma Gavrilova, Nominācija «Mākslas vārds»: 1. vieta –
Antons Kondratjevs (5.kl.), sk. Larisa Arestova, diploms par piedalīšanos
– Darina Piskunova (9.kl.), sk. Nataļja Kondratjeva.

Teātra konkursa laureāti

Par mūsdienīgu muzikāli ritmisku krievu tautas pasakas izrādi
«Rācenis» – Miniatūru teātris (7.kl.), sk. Nataļja Kondratjeva, par
ironisku versiju Vladislava Panfilova «Pasakas par ceptiem gaiļiem»
izrādi – teātra grupa «Improvizācija» (8.kl.).
Laureātu diplomus aktiermākslā saņēma: Anastasija Nikiforova
(8. kl.) par Raganas lomas atveidošanu V.Panfilova izrādē «Pasaka par
ceptiem gaiļiem», sk. Larisa Arestova, Artjoms Vasiļjevs (8. kl.) par
Vovika lomas atveidošanu V. Panfilova izrādē «Pasaka par ceptiem
gaiļiem», sk. Larisa Arestova, Daniils Ļedovskojs (8. kl.) par Slavika–
lutekļa lomas atveidošanu V. Panfilova izrādē «Pasaka par ceptiem
gaiļiem», sk. Larisa Arestova, Deniss Dronovs (7. kl.) par Petersīļa
lomas atveidošanu krievu tautas pasakā «Rācenis», sk. Nataļja Kondratjeva.

Tēlotājas mākslas konkursa laureāti

Nominācija «Atklātne»: 3. vieta – Alija Ivčenko (4. kl.), sk.Nadežda
Masenkova; Alija Ivčenko (4. kl.) – par darba izteiksmīgumu, sk.
Nadežda Masenkova; Ilona Kraule (4.kl.) – par krāšņumu un dinamiskumu, sk. Nadežda Masenkova; Alija Ivčenko (4. kl.) – par neparastas tehnikas apgūšanu, sk.Nadežda Masenkova; Tatjana Ivanova
(1. kl.) – par darba idejas precizitāti, sk. Nadežda Masenkova; Oļesja
Romančaka (4.kl.) – par darba saulainību un dzīvesprieku, sk. Nadežda Masenkova; Anastasija Ivanova (4.kl.) – par patiesumu un tiešumu,
sk. Nadežda Masenkova; Ksenija Luriņa (4.kl.) un Daniils Grigorjevs
(4. kl.) – par patiesumu un tiešumu apsveikuma kartītes veidošanā, sk.
Nadežda Masenkova; skolotājai Nadeždai Masenkovai – Diploms
«Laureāta pasniedzējs».

Pētniecisko darbu konkursa laureāti

Nominācija «Mani raduraksti»: 1.vieta – Nikita Galkins (6. kl.), sk.
Larisa Arestova; 2. vieta – Arianda Ivanova (6. kl.), sk. Larisa Arestova;
3. vieta – Kristīne Denisova (6. kl.), sk. Larisa Arestova; 3. vieta –
Ivans Ivanovs (6. kl.), sk.Larisa Arestova; 3. vieta – Katrīna Semjonova
(6. kl.), sk. Larisa Arestova; skolotāja Larisa Arestova – Laureāts «Par
veiksmīgu un kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu konkursam».

Krievu kaligrāfijas konkursa laureāti

Nominācija «Glītākais rokraksts»: 2. vieta – Anastasija Dekterjova
(7. kl.), sk. Nataļja Kondratjeva
Nominācija «Labākais uzraksts»: 1. vieta – Anastasija Ivanova
(11. kl.), sk. Nataļja Kondratjeva, 3. vieta – Aleksandrs Ivanovs (8. kl.),
sk. Larisa Arestova
Rimma Gavrilova,
Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

24. martā – Zemes stunda

Arī šogad Pasaules Dabas Fonds kopā ar Tetra pak aicina piedalīties lielākajā videi veltītajā akcijā – Zemes stunda, kura šogad
norisināsies 24. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30. Akcijas mērķis ir
vienoties ar visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt
videi draudzīgas izvēles gan katra ikdienā, gan valstiskos lēmumos.
Tāpēc šajā Zemes stundā iedzīvotāji tiek aicināti laikā no plkst.
20.30 līdz plkst. 21.30 simboliski uz stundu izslēgt gaismu, kā arī
dalīties sociālajos tīklos ar bildi, liekot klāt mirkļa birku #zemesstunda,
tādā veidā parādot, ka Tu piedalies akcijā Zemes stunda, pieslēdzies
dabai un Tev rūp tās saglabāšana.
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Preiļu jauniešu aktivitātes

• 13. februārī Jauniešu centrā notika jauniešu sadraudzības vakars,
kurā preiliešiem pievienojās jaunieši no Aglonas, Līvānu un Jēkabpils
novadiem, kopā 27 dalībnieki.
Jaunatnes lietu speciāliste Linda Knāviņa pastāstīja, ka jaunieši
piedalījās dažādās aktivitātes un mācījās gan kolektīvi, gan individuāli
sasniegt nospraustos mērķus. Iedvesmu aktīvam dzīvesveidam sniedza
arī Jēkabpils Jauniešu domes uzņemtā filma «The Operētāji».
• 19. janvārī Jauniešu galvaspilsētā – 2018 – Madonā – notika
visas Latvijas Jauniešu domju salidojums «Saskrienamies!?», kurā
piedalījās arī pārstāvji no jauniešu centra «Četri».
Preiļu 2. vidusskolas skolniece Žanete Litavnieka informēja, ka
visas dienas garumā bija ļoti daudz aktivitāšu – atklāšanas ceremonija
un Jauniešu gavaspilsētas karoga pacelšana, spēles, diskusijas un improvizācijas teātris «Smeceres kroga» Mūzikas klubā, iepazīšanās un
mājas darbu prezentācija, kā arī ballīte kopā ar Gulbenes jauniešu
mūzikas grupu «Pieci».

Starptautiskā skolotāju
tikšanās Pelēču pamatskolā

Pelēču pamatskola no 23. janvāra līdz 27. janvārim projekta
«The Sunny Side Up» ietvaros organizēja starptautisku tikšanos un
uzņēma 4 partnervalstu delegācijas - no Kipras, Slovēnijas, Norvēģijas un Spānijas.
Projekta vadītāja, Pelēču pamatskolas angļu valodas skolotāja Jolanta Macenko pavēstīja, ka nepilnu nedēļu skolā norisinājās produktīvs
darbs – projekta dalībnieki salīdzināja paveikto visās dalībvalstīs
saistībā ar saules pulksteņa izveidošanu un saules paneļu pievienošanu
uzbūvētajām siltumnīcām, pārrunāja nākotnes sadarbības iespējas
stratēģiskās partnerības projektos un darba vērošanas praksēs, nosprauda
tālākus mērķus nākamajām skolēnu vizītēm Kiprā un Norvēģijā,
rakstīja projekta gala atskaiti un ar prieku baudīja skolēnu un skolotāju
sagatavoto koncertu.
Projekts tapis ar ES Erasmus+ programmas atbalstu, un, izvērtējot
paveikto, Jolanta Macenko atzīst, ka ieguvumu ir daudz. Pelēču pamatskolas kolektīvs priecājas par iespēju prezentēt savu skolu, pagastu,
novadu un valsti, iepazīstināt citu valstu pārstāvjus ar latviešu kultūras
mantojumu, valodu un nacionālajām īpatnībām. Dalība projektā palīdz
apzināties un novērtēt savas prasmes, zināšanas un kompetences, kā arī
gūt iedvesmu un iedrošinājumu aktīvai dalībai starptautiskos projektos.
Tas ir pierādījums tam, ka arī mazas lauku skolas var būt līdzvērtīgi
partneri starptautiskos projektos.
Maija Paegle

Preiļu novads tika pārstāvēts
izstādē BALTTOUR 2018

No 2. līdz 4. februārim Rīgā
notika 25. starptautiskā tūrisma
izstāde-gadatirgus «Balttour
2018», kur labākos tūrisma un
atpūtas piedāvājumus pasaules
atklāšanai un Latvijas apceļošanai
prezentēja vairāk nekā 850 uzņēmumu un iestāžu. Ceļotgribētāji varēja ne tikai uzzināt par
vairāk nekā 40 pasaules valstu
tūrisma iespējām un izvēlēties
tīkamāko galamērķi, bet arī uzreiz izstādē iegādāties sev ceļojumu par labāko cenu. Izstādes
hallē «Apceļo Latviju!» varēja
satikt aizrautīgus cilvēkus no visiem Latvijas reģioniem, kuri informēja par sava reģiona tūrisma
piedāvājumu.
Preiļu novads kā ik gadu tika
pārstāvēts Latgales kopīgajā stendā, ko organizēja Latgales reģiona
tūrisma asociācija «Ezerzeme» ar
pašvaldību finansiālu atbalstu. Trīs
dienu garumā apmeklētāji tika informēti par atpūtas iespējām novadā. Vislielākā interese apmeklētājiem bija par Preiļu muižas parka
attīstību – Preiļi pili, kas tiek atjaunota, dziedājumu kapelā, parka aktīvās atpūtas daļas piedāvājumiem.
Arī šogad apmeklētājus interesēja Latgales keramika, un šajā reizē
TIC darbinieki varēja lepoties, ka
novadā tiek saglabātas tradicionālās keramikas tradīcijas (P.Čerņavska keramikas māja), tiek radīti
keramikas trauki ar «rozīnīti» un
«savu raksturu» («Jašas podi») un
pat porcelāna izstrādājumi («Piece
of Touch»).
Izstādes laikā tika novērota izteikta tendence – apmeklētāji ļoti
rūpīgi izvēlas drukātos izdales materiālus – daudz retāk ņem kopīgos
novada bukletus, bet izvēlas konkrētu tūrisma objektu, naktsmītņu
reklāmas materiālus. Līdz ar to,
nākamgad plānojot dalību šajā izstādē, jāliek akcents uz konkrētiem
piedāvājumiem arī pašiem uzņēmējiem. Preiļu novada kontekstā
noteikti jāliek uzsvars uz keramiķu
piedāvājumiem, Preiļu muižas
parku, apkopotu informāciju grupu
ekskursijām (vēlams arī lietuviešu
valodā, jo kaimiņvalsts tuvāko apgabalu tūrisma informācijas pārstāvjiem ar katru gadu ir lielāka

No kreisās: Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas centra (TIC) darbiniece Irēna Kjarkuža, TIC vadītāja Iveta Šņepste, Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda un TIC darbiniece Inese Martinkus

interese par Preiļu puses piedāvājumu). Izstādes laikā nereti izskanēja arī nožēla, ka viens no novada
populārākajiem tūrisma objektiem
t/c ŪGA vairs nedarbosies kā latgaliešu identitātes veikals.
Mājražotāju vidū bija arī Preiļu
novada zemnieku saimniecība «Kalni», kas apmeklētājiem piedāvāja
smalki izgreznotas piparkūkas,
marmelādes un mājas vīnu.
Izstādes laikā visas Latvijas Tūrisma informācijas centri un amatnieku un mājražotāju tirdziņa dalībnieki tika informēti arī par V Latvijas Tūrisma informācijas tirgu,
kas 28. aprīlī notiks Preiļos. Izstāde
«Balttour 2018» neiztika arī bez
aizraujošas skatuves programmas
trīs dienu garumā. 2. februārī uz lielās izstādes skatuves uzstājās Preiļu
novada deju kopas «Dancari» un
4.februārī deju kopas «Gaida» lieli
un mazi dejotāji.
Tūrisma izstādes – gadatirgus
«Balttour 2018» atklāšanas laikā

norisinājās oficiālās balvas «GADA CILVĒKS TŪRISMĀ 2017»
pasniegšanas ceremonija. Ceremonijas laikā par nozīmīgu ieguldījumu un veiksmīgu darbību apbalvoti 7 tūrisma nozares labākie 7 dažādās kategorijās. Lepojamies ar
Latgales pārstāvjiem, kas ieguva
divas balvas – «Tūrisma uzņēmējs
Latvijas reģionā 2017» – Vija Kudiņa, Maizes muzejs, un «Tūrisma
žurnālists (blogeris) 2017» – Egita
Jonāne, Latgales laiks. Apsveicam!
Latgales kopējā izstādes stenda
darbu un piedāvājumu novērtēja
vairāku Latgales pašvaldību vadītāji.
Izstādes atklāšanas dienā stendu
apmeklēja arī Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Izstāde ir lieliska iespēja novadu vadītājiem novērtēt savu darbinieku veikumu, apskatīt citu novadu
piedāvājumu, tendences un iepazīties ar tūrisma nozares pārstāvjiem.
Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja

Preiļu Galvenajā bibliotēkā noslēgusies «Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija»

Jau 16 gadus Preiļu Galvenā bibliotēka aktīvi darbojas lasīšanas
veicināšanas programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija»,
kuras mērķis ir veicināt jaunākās paaudzes lasītāju interesi par
lasīšanu un grāmatām, sekmēt augstvērtīgas tulkotās un oriģinālliteratūras popularizēšanu. Lai apliecinātu lasīšanas nozīmīgumu
cilvēka izglītošanā un atbalstītu bērnus un jauniešus, programmā
iesaistās arī viņu vecāki un skolotāji.
Katrai žūrijas ekspertu grupai bija jāizlasa 6 grāmatas un jānovērtē
tās, aizpildot elektronisko anketu. 2017. gada sezonā pieteicās 141
eksperts, un ikkatram no tiem būs iespēja laimēt kādu no 3 Tallink
kruīza ceļojuma Rīga-Stokholma-Rīga dāvanu kartēm A klases kajītē
(1-4 personām), jo izlozē piedalās visas aizpildītās anketas.
Preiļu bibliotēkas lasītāju vērtējumā visaugstāko vērtējumu ieguva
šādas grāmatas: Ķēstutis Kasparavičs «Īsi stāstiņi par lietām» un Anita
Kreituse «Puika, kas zīmēja kaķus» (5+), Žaume Kuponss «Uzrodas
Flata kungs!» (9+), Māris Rungulis «Pastaiga mirušo pilsētā» (11+),
Zoji Saga «Meitene tīmeklī» (15+), Frēdriks Bakmans «Omce sūta
sveicienus un atvainojas» (vecāki).
25. janvārī bērni un jaunieši tika aicināti uz noslēguma pasākumu bibliotēkā, kurā ik gadu apkopojam ekspertu veikumu, godinām čaklākos
lasītājus un uzzinām TOP 3 bērnu grāmatas. Ar muzikālu sveicienu ciemos
bija aicināti Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ģitāristi (vadītājs Andris Repelis) un mūsdienu deju pulciņa dalībnieki (vadītāja Anna
Zmeikina). Par padarīto darbu katram pienācās pateicība, glīta rokassprādze ar lasītāja atšķirības zīmi un neliels cienasts. Četri čaklākie un atbildīgākie lasītāji 10. martā piedalīsies Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā.
Paldies ekspertiem par ieguldīto darbu! Lai gūtās zināšanas, līdzpārdzīvojumi, emocijas bagātina dzīvi un pavērš plašākus pasaules redzējuma apvāršņus! Uz tikšanos «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018»!
Solvita Erta, PGB BLN vecākā bibliotekāre
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SPORTS

Tiesības startēt Latvijas U14 čempionātā izcīnīja
Iļja Smoļins un Dairis Sārna

Pirms Latvijas čempionāta notika
U14 grupas atlases sacensības četrās
zonās – Rīgā, Kuldīgā, Jēkabpilī un
Limbažos. Tiesības startēt Latvijas
čempionātā ieguva katras disciplīnas
1. – 5. vietas ieguvēji atlases sacensībās, kā arī 4 līdz 6 labākie pēc rezultāta katrā disciplīnā, vērtējot visu
zonu rezultātus kopā.
Preiļu novada BJSS vieglatlēti
Some Elizabete, Ivanova Arianda, Lei-

kuča Liāna, Smoļins Iļja, Sārna Dairis
1. februārī startēja atlases sacensībās
Jēkabpilī. Dalību sacensībām bija pieteikuši 163 jaunie vieglatlēti no Aizkraukles, Daugavpils, Dagdas, Ilūkstes,
Krāslavas, Ludzas, Līvāniem, Madonas,
Preiļiem, Rēzeknes, Viesītes, Vecumniekiem, Mazzalves, Rokiškiem, Jēkabpils.
Tiesības startēt Latvijas čempionātā
izcīnīja Smolins Iļja ar 1. vietu 60 m

skrējienā un 2. vietu tāllēkšanā un
Sārna Dairis – 1. vieta tāllēkšanā un
4. vieta augstlēkšanā.
11. februārī Latvijas čempionātā
U14 grupā telpās Rīgā 6. vietu augstlēkšanā izcīnīja Sārna Dairis ar rezultātu 1 m 40 cm un 17. vietu tāllēkšanā
ar rezultātu 4 m 22 cm, Iļjam Smolinam
10. vieta 60 m skrējienā ar rezultātu
8,61 un 12. vieta tāllēkšanā ar rezultātu 4 m 37 cm.

Preiļu novada vieglatlēti izcīna medaļas Ludzā

Kupls pulks Preiļu novada
BJSS audzēkņu 26. janvārī piedalījās Ludzas Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā telpās U-20; U-18 un U-16
grupām.
Konkurenci mūsējiem sastādīja gandrīz visi Latgales reģiona
spēcīgākie jaunie vieglatlēti, kā arī
Madonas un sporta skolas «Arkādija» jaunie censoņi. Neiedziļino-

ties visu rezultātu sīkai apskatei
(vieglatlētikas draugi tos var atrast
LVS mājas lapā), gribas atzīmēt
tos, kuriem izdevās izcīnīt medaļas.
Visi mūsu juniori veica 1500 m
distanci – Rainers Trubačs (2. vieta), Mārcis Adamovičs (3. vieta)
un Līga Klibā (1. vieta). Kupls mūsējo dalībnieku skaits bija pārstāvēti U-18 (2001.-02.dz.g.) grupā
un līdz ar to arī kupls medaļu bi-

rums: divkārtējs sacensību čempions Māris Ceplis (augstlēkšana;
tāllēkšana), tāpat pie uzvaras izdevās tikt arī Valijai Vanagai (augstlēkšana – 1. vieta; 60 m – 3. vieta),
Laurim Šmeikstam (60 m – 1. vieta; 3 – solis – 2. vieta), pa divām
medaļām Rasas Saulītes (60 m –
2. vieta; 800 m – 3.vieta) un Arta
Rinča (60 m – 2 vieta; lode – 2.
vieta) kontā. Sudraba godalgas izcīnīja Ilze Borbale (1500 m),
Alens Lozda (tāllēkšana) un Edgars Pastors (1500 m). Savu medaļu
kolekciju ar bronzas godalgu no
Ludzas varēs papildināt Raitis
Vilcāns (800 m), Raivis Žihars
(1500 m), Valdis Mihailovs (tāllēkšana) un Eva Vjakse (lode).
Arī jaunie mūsu U-16 grupas
atlēti centās neatpalikt no saviem
vecākajiem treniņu biedriem medaļu kolekcionēšanā: Andim Briškam uzvara tāllēkšanā un bronza
600 m distancē, bet Sofija Dolgā
atzīmējās ar uzvaru tāllēkšanā un
Emīlija Vansoviča spraigā cīņā ar
sudrabu 60 m distancē.

Noslēdzies novada čempionāts novusā

Spraigu cīņu gaisotnē noslēdzās Preiļu novada čempionāts
novusā.
Savu pagājušā gada čempiona titulu izdevās atkārtoti nosar-

gāt Ričardam Drabovičam, kurš
gan bija spiests savstarpējā cīņā
atzīt 2. vietas ieguvēja – ciemiņa
no Viļāniem – Gunāra Arbidāna – pārākumu.

Savukārt Gunārs pazaudēja
punktus, piekāpjoties trešās vietas
īpašniekam Edvīnam Gribonikam
no Silajāņiem un vienīgajai daiļā
dzimuma pārstāvei Danielai Abzalonei no Rušonas pamatskolas,
kura izrādīja cienījamu sniegumu,
kungu konkurencē ierindojoties
7. vietā.
Ar vienādu punktu summu, bet
ar uzvaru savstarpējā spēlē ceturto
vietu garantēja sev Oļegs Ledovskojs, uz piekto vietu «nobīdot»
Aleksandru Fedotovu. Sestajā vietā vēl viens jaunais censonis – Sergejs Ivanovs.
Čempionāts kārtējo reizi pierādīja, ka novuss ir demokrātisks
sporta veids, kas dod vienādas iespējas par uzvaru cīnīties dažāda
vecuma spēlētājiem, ko apliecināja
gan skolēnu, gan arī vecākā dalībnieka Antona Žihara cīņasspars.

Preiļu novada BJSS soļotāji startē Latvijas
čempionātā soļošanā

27.–28. janvārī Rīgas Sporta
manēžā notika 48. Latvijas čempionāts telpās daudzcīņās un soļošanā. Ar divām zelta un trim
sudraba medaļām ziemas sezonu
uzsāka Preiļu BJSS soļotāji.
Par Latvijas čempioniem kļuva: U-18 grupā 3000 m soļošanā
Ksenija Zabalujeva. ar rezultātu
17:18,63 un U-16 grupā 2000 m
soļošanā Raivo Liniņš – 9:15,37.
Sudraba medaļu ieguvēji: U20 grupā 3000 m soļošanā Alīna
Litvjakova – 19:52,56, U-14 grupā
1000 m Miks Severīns Bernsons
ar rezultātu 5:50,75 un Sofja Kirillova ar rezultātu 5:30,51.
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3. martā – Preiļu novada atklātais čempionāts
distanču slēpošanā

Ziema beidzot ļāvusi slēpošanas aktivitāšu cienītājiem nopietni pievērsties iecienītajai nodarbei. Iekavētā sezonas sākuma dēļ daudzviet
organizētās aktivitātes mēdz «pārklāties», un slēpotājiem jāizvēlas, uz
kuru pasākumu doties.
Nu ko – ja mūsu izvēlētais datums Jūs apmierina, tad apkārtējo
novadu slēpošanas draugi tiek gaidīti 3. martā Preiļu parkā uz novada
atklāto čempionātu distanču slēpošanā.
Sacensības notiks Preiļu pilsētas parka apgaismotajā trasē 3. martā
plkst. 12.00 Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā Preiļu novada BJSS
slēpju nomas telpās no plkst. 10.30 – 11.30 vai iepriekš telefoniski:
Leonīds – 29556446 vai Artis – 25900775.
Sacensību nolikums pieejams www.preili.lv .

4. martā Preiļu novada atklātais čempionāts
zemledus makšķerēšanā

Marta sākums solās būt gana ziemīgs, lai par ledus biezumu nebūtu
jāuztraucas un varētu kopā aicināt zemledus makšķerēšanas cienītājus.
Noskatītā sacensību vieta jau pagājušajā gadā apliecināja savu dzīvotspēju un arī šogad pulcēsimies turpat, lai noskaidrotu Preiļu novada
atklātajā čempionātā labākos.
Preiļu novada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā notiks
4. martā Preiļu novada Feimankas ūdenskrātuvē pie «Ozolkrastu»
mājām, sākums plkst. 09.00. Sīkāka informācija par sacensību norisi
pie Preiļu novada sporta organizatora Leonīda Valdoņa (mob. tālr.:
29556446) vai Lidijas Ceriņas (mob.tālr.:29609440).
Ar sacensību nolikumu var iepazīties www.preili.lv.

Aizvadīta Latgales atklātā individuālā
čempionāta galda tenisā 1. kārta

Kā jau ierasts, gada sākumā Preiļos sportistus pulcē tradicionālais
Latgales atklātais individuālais čempionāts galda tenisā, kas norisinās
3 kārtās. 1. kārta tika aizvadīta 10. februārī Preiļu BJSS zālē. Sacensībās piedalījās 33 dalībnieki no Preiļiem, Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes,
Līvāniem, Krāslavas, kā arī Utenas un Zarasiem Lietuvā.
1. vietu izcīnīja lietuvietis Osvaldas Juodelis, 2. vietā – Emīls Lutinskis (Preiļi), 3. vietā – Ainārs Mūrnieks (Preiļi). 1. kārtā piedalījās arī
divas sievietes – augstāko vietu izcīnīja lietuviete Aļmina Saibutīte
(6. vieta). Nākošā kārta gaidāma 10. martā, savukārt noslēdzošā 3. kārta – 29. aprīlī.

Preiļu džudo sportistiem gads iesācies
ar jauniem startiem

13. janvārī Preiļu džudo kluba jaunie censoņi piedalījās Latvijas džudo čempionātā U-18 grupas pārstāvjiem. Pie godalgotajām vietām šoreiz preilieši netika, tomēr iegūtie rezultāti ir vērā ņemami – Sofija Gžibovska ierindojās 4. vietā, Jurim Vaivodam – 5. vieta Latvijas mērogā.
20. un 21. janvārī preilieši piedalījās kārtējās starptautiskajās džudo
sacensībās «Jaungada džudo turnīrs 2018» Carnikavā, pārbaudot savas sportiskās prasmes starp citiem Latvijas un Lietuvas džudo sportistiem. 1. vietu sacensībās izcīnīja Roberts Gžibovskis, 2. vietā ierindojās Markuss Bartulis un Mārcis Madelāns, 3. vietā – Arturs Valters,
Iļja Volkovs un Viktorija Jonāne. Savas labākās prasmes parādīja arī
Ričards Smans, izcīnot 4. vietu, kā arī 5. vietas ieguvēji Dinārs Kančs
un Andrejs Gžibovskis.
Preiļu džudo kluba jaunumiem tagad varat sekot arī sociālajā tīklā
Facebook – Preiļu džudo klubs «Jaunība-LV».
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Viktorija Neištadte, Ilona
Vilcāne un Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS

28. februārī notiks Preiļu novada pensionāru
biedrības biedru sapulce

Mūžs – bērzu sulu krūze un dārgumiem pilns kauss,
To šodien dzīves vēji Tev līksmi dzied pie auss.
Tev nolemts pavasarī ar sirdi būt arvien,
Jo tās ir palu straumes, ko laiks Tev apkārt sien.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS februārī
dzimušoS penSionāruS:

Jevgeniju Jefimovu, Sofiju Indāni, Romualdu Catlakšu, Annu
Lavrenovu, Antonu Pastaru, Antonu Prikuli, Jenafu Raciborsku,
Valentīnu Šalkovsku Preiļos, Kazimiru Guzu Pelēču pagastā, Viktoru Solovjovu, Trifenu Lavrenovu Preiļu pagastā, Teklu Ziemeli
Aizkalnes pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Satiec savu meistaru 2018 Preiļos!

Inita Vaikule savā darba vietā

«Satiec savu meistaru!» tradicionāli norisinās
vienlaikus ar projektu «Eiropas amatu prasmju dienas», kas aizsākts 2002. gadā Francijā un kļuvis
par plašāko starptautisko pasākumu, kas veltīts
amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un
tālāknodošanai. 2017. gadā šajā akcijā piedalījās
jau 19 Eiropas valstis. Šogad «Satiec savu meistaru!» Latvijas pilsētās un novados norisināsies no
6. līdz 8. aprīlim.
Katru pavasari Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs projektam uzrunā kādu pilsētas vai novada
tradicionālo amatu pratēju un, aizpildot anketu, piesaka atbilstošās prasmes pārzinātāju un lietotāju kopīgajam pasākumam. Šogad interesentiem būs iespēja
satikt IU «Dzīpariņš» vadītāju, lielisku tradicionālās
adīšanas lietpratēju Initu Vaikuli.
Paraugnodarbībās un konsultācijās meistare piedāvās iepazīt, gan arī apgūt smalkvilnas lakatu adīšanas prasmi. Kopš seniem laikiem lakati ir bijuši neatņemama sieviešu garderobes sastāvdaļa. Vieni lietoti

siltumam, otri – skaistumam, trešie – veicot mājas soli, ceturtie – baznīcā vai ciemos ejot. Šopavasar iepazīsim smalkos adītos lakatus, kuru tapšanas prasmēs
dalīsies Inita. Pagājušā gadsimta adītājas šādu lakatu
darināšanai izmantoja parasto aitu vilnas dziju vienā
kārtā. No nekrāsotas pelēkas dzijas lakatus adīja
vienkāršākus – ikdienai. Svētdienām un svētkiem tapa greznāki, mežģīņadījumā, ar bārkstīm un no viskvalitatīvākā, vissmalkākā vilnas pavediena.
Viens šāda veida paraugs glabājas arī muzeja krājumā. Darināts 20.gs. 30.– 40. gados Preiļu pagasta
Utinānos, sildījis saimnieci Teklu Bivkšāni izsūtījuma
laikā Sibīrijā Omskas apgabala Isiļkulas un Tevrizas
raj., līdz 1956.g. pārvests atpakaļ uz Preiļiem. Lai arī
lakats savēlies no lietošanas un mazgāšanas, taču adījuma raksts nolasāms un par kādreizējo lietošanas mērķi liecina bagātīgais malu aptamborējums un bārkstis.
Lakata īpašnieces vairs nav starp mums, bet viņas
mūža gan skaisto, gan traģisko notikumu liecinieks
piedzīvojis savu «iznāciena brīdi», lai ar muzeja speciālistu palīdzību un Initas Vaikules meistarību pārtaptu jaunā kvalitātē, palīdzot izzināt un pārmantot
savulaik tik pašsaprotamās lakatu adīšanas prasmes.
Dalībnieki aicināti pieteikties – mob.tel. 26742058,
Silvija Ivanovska. Paraugnodarbības Preiļos, Raiņa bulvārī 17, veikala «Dzīpariņš» telpās notiks
6. aprīlī (piektdien) no plkst. 14.00 līdz 17.00 un
7. aprīlī (sestdien) no plkst. 11.00 līdz 13.00.
Pasākuma mērķi ir sabiedrības līdzdalības veicināšana nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanā,
praktizēšanā un tālāknodošanā, sabiedrības izglītošana
par nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību
un nozīmīgumu, sabiedrības lokālās kultūras identitātes
un vērtību apziņas stiprināšana.
«Eiropas amata prasmju dienas» mājas lapa:
www.journeesdesmetiersdart.fr
Vairāk informācijas: www.satiecsavumeistaru.lv
Silvija Ivanovska, PVLMM izglītojošā
darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Preiļu novada kultūras centra pasākumi martā

v 1. martā plkst. 18.00 Preiļu KN biedrība «Preiļu NVO centrs», atzīmējot savas darbības
20. gadskārtu, aicina uz Kustību izrādi «Kā man
gribas iet». Piedalās: Elīna Apsīte, Lilija Lipora,
Edgars Lipors, Maija Švēdenberga
v 2. martā plkst. 13.00 Preiļu KN koncertuzvedums «Lai sasaucamies, lai sadziedam!». Skaistākos stāstus latviešu operešu un teātra sirds dziesmās
par dzīvi stāstīs, dziedās un dejos Jolanta Strikaite/
Marlēna Keine, Emīls Kivlenieks/Nauris Indzeris.
Ieeja – brīva
v 4. martā plkst. 8.00 – 15.00 Preiļu KN Andele – Mandele
v 6. martā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
radošā darbnīca «Sev par prieku». Ieeja – brīva
v 7. martā plkst. 19.00 Preiļu KN Veltījums
Starptautiskajai sieviešu dienai – Latviešu kamermūzikas izlases koncerts: Sandis Šteinbergs, vijole,
Jānis Maļeckis, klavieres, Inga Šļubovska-Kancēviča,
soprāns. Programmā: Jāzepa Mediņa, Jāzepa Vītola,
Emīla Dārziņa, Pētera Vaska, Jāņa Mediņa, Pētera
Plakida, Ērika Ešenvalda, Imanta Zemzara un Jāņa
Ivanova mūzika. Koncertu baudīsim jaukā atmosfērā pie vīna glāzes! Ieeja – EUR 5.00. Biļešu tirdzniecība un galdiņu rezervācija kultūras nama kasē
v 10. martā plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras centrs un slāvu kultūras biedrība «Raduga» aicina uz atpūtas sarīkojumu «Kak čuden miloj lik….». Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija kultūras nama kasē. Biļešu cena – EUR 5
v 13. martā plkst. 13.30 Pelēču KN Pavasara
radošā darbnīca. Ieeja – brīva
v 14. martā plkst. 19.00 Preiļu KN 23. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla koncerts – Vācijas

Valsts Jaunatnes Balets (John Neumeiers, Bundesjugendballett). Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KC
kasē un www.bilesupardize.lv. Biļešu cenas –
EUR 15, 12, 10, 8
v 17. martā plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā
fotogrāfiju izstādes «Dubnas Pieraksti» prezentācijas pasākums. Ieeja – brīva
v 18. martā plkst. 15.00 Preiļu KN Ģimeņu
svētdiena – tikšanās ar novadniekiem un teātra izrāde «Papīra zirdziņš»/Jēkabpils/. Ieeja – brīva
v 22. martā plkst. 18.00 Preiļu KN Aigara
Graubas un producenta Andreja Ēķa veidotā vēsturiskā leģenda – kinofilma «Nameja gredzens». Biļešu cena – EUR 3
v 22. – 29. martā Saunas TN floristikas izstāde
«Pa saules staru uz pavasari». Ieeja – brīva
v 24. martā plkst. 13.00 Preiļu KN Jauno vokālistu konkurss «Cālis 2018». Ieeja – brīva
v 25. martā plkst. 11.00 Aizkalnes TN Piemiņas
brīdis pie akmens politiski represētajiem
v 26. martā plkst. 14.00 Pelēču KN Piemiņas
brīdis pie represēto akmens
v 26. martā plkst. 18.00 Preiļu KN cirka izrāde
«Troļļu piedzīvojums». Programmas ilgums – 1 stunda 30 min. Pārtraukums (viens) – 15 min.
UZMANĪBU! KONKURSS! Uzzīmē jebkuru
Trolli vai Bergenu. Atnes zīmējumu uz pasākumu un
saņem dāvanu! Bērni līdz 3 gadu vecumam (vecāku
uzraudzībā), neaizņemot papildus vietu – ieeja bezmaksas. Biļesu cena – EUR 6 Eur (iepriekšpārdošanā
ar flaijeri), EUR 7 (bez flaijera un pasākuma dienā)
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!
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28. februārī Preiļu novada Labklājības pārvaldē, Aglonas
ielā 1A, tiek sasaukta ikgadējā Preiļu novada Pensionāru biedrības (PB) biedru sapulce. Sapulces sākums plkst. 11.00.
Lūdzam PB biedrus būt atsaucīgiem !
PB valde

Preiļu 2. vidusskola
aicina uz tikšanos nākamos
pirmklasniekus ar vecākiem

23. martā plkst. 10.00 aicinām nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar Preiļu
2. vidusskolas kolektīvu.
Preiļu 2. vidusskolas administrācija

Preiļu NVO centrs aicina
uz pasākumu

Biedrība «Preiļu NVO centrs», atzīmējot savas darbības
20. gadskārtu, aicina organizācijas biedrus, sadarbības partnerus,
draugus, atbalstītājus un domubiedrus, visus, ar kuriem kopā
esam mācījušies, strādājuši un atpūtušies, 1. martā plkst. 18.00
Preiļu novada kultūras centrā, Raiņa bulvārī 24, uz kustību izrādi «Kā man gribas iet...»
Izrādē tiks izstāstīts garīgi stipra cilvēka – mākslinieces ratiņkrēslā, cimdu adītājas un filosofes – Jettes Užānes augšanas, pieaugšanas un sevis piepildīšanas stāsts. Piedalās: Elīna Apsīte, Lilija
Lipora, Edgars Lipors, Maija Švēdenberga.
Ja jūs gribat mums dāvināt prieku, tad priecāsimies jūs visus satikt pasākumā, ja esat nolēmuši mums ko dāvināt, tad nenesiet mums
ne ziedus, ne dāvanas, bet to vietā būsim pateicīgi par ZIEDOJUMU,
KO TĀLĀK NODOSIM Preiļu pils atjaunošanai.
ZIEDOJUMU varēs veikt skaidrā naudā pasākuma laikā, vai arī
ar pārskaitījumu uz kontiem ar norādi «ziedojums Preiļu pils atjaunošanai».
Rekvizīti: Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds», Reģ.
Nr. 40008210954, adrese: Tirgus laukumā 1, Preiļi, LV–5301, konta Nr. LV35UNLA0050021079970 – AS «SEB Banka»,
LV17PARX0016753060001 – AS «Citadele banka».
Tiekamies pasākumā kuplā jo kuplā pulkā!
Tālrunis informācijai 26636243, 29287410.

Pasākums uzņēmējdarbības centrā

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs 27. martā plkst. 10.0015.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā) rīko dzīves prasmju pasākumu
«Laika, naudas un enerģijas menedžments».
Programmā ietvertās tēmas:
• Laika, enerģijas un naudas mijsakarības:
Kāpēc mums pietrūkst laiks, enerģija un nauda, lai īstenotu savus
sapņus? Kur, kā un kāpēc tie pazūd (vai nerodas)? Kādi ir cilvēciskās
enerģijas rašanās un nezūdamības likumi? Kas mums visvairāk noņem
enerģiju un kāpēc?
• Prioritātes un mērķi:
Kā noteikt prioritātes? Kā pareizi definēt mērķus? Kā uzvesties
ceļā uz nospraustajiem mērķiem, lai tos patiešām sasniegtu? Cik
būtiska ir rakstura, motivācijas un attieksmes loma mērķu sasniegšanā?
Un vai nospraustie mērķi tiešām ir manējie?
• Aktivitāte un produktivitāte:
Kā maksimāli produktīvi izmantot esošo laiku, kas pilnīgi visiem
cilvēkiem uz pasaules ir vienāds (24 stundas diennaktī)? Ko nozīmē
produktīvs darbs un kvalitatīvs darba laiks – darba laika summa vai
laika periodi, kurā spējam fokusēt enerģiju darbam? Kā to iemācīties?
• SAdarbība un KOPdarbība:
Efektīvas sadarbības un kopdarbības priekšnoteikumi. Komandas
iekšējā enerģētika un spēks. Līderības un komandas iekšējās kultūras
loma kopdarbībā un komandas kopējā veiktspējā.
• Panākumu vispārējā pamatformula
21.gadsimta kritiskās prasmes. Kāpēc daži cilvēki ir «veiksminieki»
un «bagātnieki», bet citi nē – kas to nosaka?Adizes metodoloģija kā
panākumu atslēga personīgajā dzīvē, ģimenē, uzņēmumā, iestādē, organizācijā vai valstī.
Vadītāja: Marika Rudzīte-Griķe (Līvāni). Pieteikšanās dalībai
seminārā, zvanot pa tālruni 26636243 līdz 23. martam.

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

