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Lielās dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,

Lai redzēju koku galos
Zelta sauli margojam.

/Latviešu tautasdziesma/

Priecīgas Lieldienas
un gaišu pavasara atmodas laiku!
v v v

Auksti vēji norimuši,
Mākulīši izgaisuši.

Preiļu novada dome

Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.

/Latviešu tautasdziesma/

Priecīgas un saulainas Lieldienas!

Aldis Adamovičs,
LR 12. Saeimas deputāts

Pavasara tirgus Preiļos

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu
novada kultūras centru 28. aprīlī no pulksten 8.00-14.00 Raiņa
bulvārī, Preiļos, rīko Pavasara tirgu.
Pieteikuma anketa tirgotājiem www.preili.lv vai Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos.
Pieteikšanās dalībai tirgū un pašvaldības nodevas pārskaitījums jāveic
līdz 26. aprīlim. Informācija pa tālruni – 26636243 (Ineta Liepniece).

V Latvijas Tūrisma informācijas tirgus
šogad notiks Preiļos

Vislatvijas pasākums – V Latvijas Tūrisma informācijas tirgus notiks 28. aprīlī Preiļos. Tūrisma sezonai sākoties, ikvienam
būs lieliska iespēja uzzināt aktuālāko tūrisma informāciju novados un reģionos visā Latvijā, piedalīties konkursos, loterijās, iegādāties mājražotāju un amatnieku izstrādājumus.
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs, kas izlozes ceļā ieguva tiesības šogad Preiļos organizēt V Latvijas Tūrisma informācijas
tirgu, ir izsludinājis tūrisma informācijas sniedzēju (TIC, asociācijas,
citas iestādes) elektronisku pieteikšanos (līdz 13. aprīlim) vietnē
www.ej.uz/turismatirgusPreilos. Ja rodas kādi papildus jautājumi,
lūdzam sazināties ar Preiļu novada Tūrisma informācijas centru
(tel.65322041, 22339980, tic@preili.lv).
Muzikālo noskaņu pasākumā aicināti radīt arī citu novadu pašdarbnieku kolektīvi (kolektīviem pieteikšanās Preiļu novada Kultūras
centrā, tel. 29235318, kcentrs@preili.lv).
Šajā laikā notiks arī amatnieku, mājražotāju un stādu tirgotāju
Pavasara gadatirgus. Latvijas Tūrisma informācijas tirgus un Pavasara gadatirgus notiks no plkst. 8.00-14.00 Raiņa bulvārī.
Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja

Atklāta ceturtā izstāde «Jāzepa Pīgožņa
balva Latvijas ainavu glezniecībā»

19. martā Rīgas Sv. Pētera
baznīcā tika atklāta ceturtā ainavu izstāde «Jāzepa Pīgožņa balva
Latvijas ainavu glezniecībā», kas
kopā pulcējusi Latvijas māksliniekus – gan augstāko mācību iestāžu profesorus, gan studentus, gan
vecmeistarus, gan iesācējus. Šogad
kopumā tika pieteikti 149 autoru
264 mākslas darbi, no kuriem
Rīgas Sv. Pētera baznīcā tika eksponēti 112 autoru 138 darbi.
Eksponētie darbi jau tradicionāli
ir atspoguļoti arī izstādes katalogā.
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā žūrijas komisija
2018. gada galvenajai balvai nominējusi Lailu Balodi ar darbu «Vižņi», Induli Landaus ar darbu «Pirmais sniegs», Silviju Brigitu Meškoni ar darbu «Novembris», Ilzi
Mucenieci-Adamaiti ar darbu «Salaspils egles», Pēteri Postažu ar darbu «Siguldā», Jāni Plivdu ar darbu
«Gaiļmuiža» un Andri Vītolu ar
darbu «Pāri upei, koku pavēnī».
Preiļu novada domes simpātiju
balvu šogad ieguva māksliniece Vija Stupāne par darbu «Taka», savukārt Rīgas domes simpātiju balvu
saņēma mākslinieks Pēteris Postažs,
darbs «Siguldā».
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša (no
kreisās), Preiļu novada Goda pilsonis, režisors Jānis Streičs un Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda izstādes atklāšanā

atzīst: «Ir patiesa gandarījuma sajūta, ka ar katru gadu «ģeogrāfija
vēršas plašumā», un izstādē mākslinieki pārstāv visu Latviju. Īpašs
prieks ir vairākos darbos ieraudzīt
Preiļu puses ainavas. Šogad iedibinājām arī balvu jauniešiem, kurā
aicināti piedalīties 14 līdz 18 gadus
veci jaunieši no mākslas skolām.
Konkursam iesniegto darbu izstāde
tiks organizēta Preiļu Mūzikas un
mākslas skolā no septembra līdz
oktobrim. Konkursā tiks piešķirtas
trīs naudas balvas, kuras nodrošinās
Preiļu Mūzikas un mākslas skola.
Apbalvošana norisināsies septem-

brī Preiļos vienlaicīgi ar Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā galvenās balvas pasniegšanas ceremoniju un Jāzepa Pīgožņa
vārdā nosauktā mākslas plenēra
noslēgumu.»
Līdz 22. aprīlim aicinām interesentus apskatīt izstādi Sv. Pētera
baznīcā un tiekamies Preiļos septembrī, kad norisināsies izstādes
atklāšana Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā un kļūs zināms
2018. gada laureāts!
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes
mājaslapas satura redaktore

Aicinām pieteikt kandidātus Preiļu novada domes apbalvojumu saņemšanai

Sakarā ar Latvijas Republikas 100. gadadienu
Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai
ar pašvaldības Atzinības rakstu personas, kurām
ir ilggadēji nopelni Preiļu novada attīstībā, kuras
ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm
dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē un iedzīvotāju labklājības vairošanā.
Priekšlikumus un informāciju par apbalvojumam
izvirzītās personas darbību lūdzam iesniegt rakstiski
Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā līdz 6. aprīlim. Iesniegtos ierosi-

Preiļu novada dome palielina
atbalstu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju renovācijai

Preiļu novada domes deputāti kārtējā domes
sēdē apstiprināja grozījumus Preiļu novada domes
2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 2011/03 «Preiļu novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās».
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka pašvaldība līdzfinansēs energoefektivitātes pasākumus
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, līdz 800 eiro apmaksājot energoauditu un tehnisko apsekošanu, kā arī
līdz 1000 eiro apmaksājot tehniskā projekta izstrādi.
Grozījumi saistošajos noteikumos izdarīti sakarā
ar to, ka pašvaldības 2018. gada budžetā ieplānots
lielāks līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefek-

nājumus izskatīs pašvaldības deputāti, lemjot par
katru izvirzīto kandidātu atsevišķi.
Apbalvojumi iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumā
Preiļos 4. maijā.
Aicinām pirms pieteikuma iesniegšanas iepazīties
ar Preiļu novada domes noteikumiem «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību», kas nosaka, par kādiem nopelniem iedzīvotājiem
piešķirami pašvaldības apbalvojumi. Noteikumi pieejami mājaslapā www.preili.lv, sadaļā «Domes noteikumi».

tivitātes pasākumu veikšanai nekā tas bija paredzēts
iepriekšējā gadā.
Saistošie noteikumi Nr. 2018/05 «Grozījumi Preiļu
novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/03 «Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās»
stāsies spēkā pēc to akceptēšanas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas domes
informatīvajā izdevumā «Preiļu Novada Vēstis».
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra
saistošie noteikumos Nr. 2011/03 «Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās».
Maija Paegle, Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludināts konkurss Preiļu novada mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai. Projekta pieteikumu iesniegšana norisināsies līdz 3. aprīlim.
Preiļu novada domē apstiprinātais konkursa nolikums nosaka, ka maksimāli pieļaujamais domes līdzfinansējuma apmērs
vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās
darbības veicēja vienam projektam sastāda

2 000 eiro. Līdzfinansējums tiek piešķirts
projektiem, kas paredz jaunu darba vietu
radīšanu, tūristu piesaisti novadam, jaunu
produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo
pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem vai infrastruktūras uzlabošanu.
Apstiprinātais nolikums paredz arī to,
ka katra iesniegtā projekta ideja būs jāprezentē klātienē konkursa vērtēšanas ko-

misijai. Projekta īstenotājiem tiek noteikts
projekta uzraudzības laiks – trīs gadi pēc
projekta realizācijas un par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūto labumu jāizmanto
sava uzņēmuma darbībā vismaz piecus
gadus.
Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos
Preiļu novadā. Šī gada pašvaldības budžetā
mazo un vidējo uzņēmumu līdzfinansēju-

mam paredzēti līdzekļi 20 000 eiro apmērā.
Projektu konkursa nolikums, projekta
pieteikuma veidlapa un projekta atskaites
veidlapa atrodama Preiļu novada domes
mājas lapā www.preili.lv . Konsultācijas par
konkursa norisi var saņemt Preiļu novada
uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā
6, (3.stāvā), Preiļos, pie uzņēmējdarbības
konsultantes Inetas Liepnieces vai piezvanot
pa tālruni 26636243.
Maija Paegle
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Nomainītas ceļa zīmes Raiņa bulvāra
un Talsu ielas krustojumā, Preiļos

Pamatojoties uz Preiļu novada iedzīvotāju un ciemiņu ieteikumiem satiksmes uzlabošanai Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojumā, veikta krustojuma zīmju nomaiņa.
Krustojumā nomainītas sekojošas zīmes:
• zīme «Galvenais ceļš» (Nr. 201) un papildzīme (Nr. 847) Talsu
ielā no Daugavpils ielas puses demontēta un tās vietā uz esošā ceļa
zīmes staba uzstādīta zīme «Dodiet ceļu» (Nr. 206),
• zīme «Dodiet ceļu» (Nr. 201) un papildzīme (Nr. 847) Raiņa
bulvārī no Aglonas ielas puses demontēta un tās vietā uz esošā ceļa
zīmes staba uzstādīta zīme «Galvenais ceļš» (Nr. 201),
• papildzīme (Nr. 847) Raiņa bulvārī no Andreja Paulāna ielas
puses demontēta.
Pēc šo zīmju nomaiņas Galvenais ceļš šajā krustojuma ir Raiņa
bulvāris.
Plānotā situācija attēlos skatāma www.preili.lv.
Neskaidrību gadījumā griezties pie Preiļu novada tehniskās daļas
būvinženiera Aigara Vaivoda e-pasts: aigars.vaivods@preili.lv;
tālr. 65307327, mob. tālr. 28375567.

19. aprīlī – Vakanču gadatirgus Preiļos

Nodarbinātības valsts aģentūra 2018. gada 19. aprīlī Preiļos,
Preiļu novada Kultūras centrā (Raiņa bulvāris 28, Preiļi), no
plkst.11.00 līdz plkst. 13.00 organizē «Vakanču gadatirgu».
Darba devējiem dalība Vakanču gadatirgos ir lieliska iespēja prezentēt savu uzņēmumu, informēt darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā un klātienē veikt pirmās darba intervijas ar sev piemērotiem kandidātiem.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Darba devējam tiek nodrošināta darba vieta, roll – up baneris ar
darba devēja nosaukumu (tiem darba devējiem, kuri būs izteikuši
šādu vēlmi), iespēja prezentēt un sniegt informāciju potenciālajiem
darba ņēmējiem par uzņēmumu.
Darba devēju skaits dalībai Vakanču gadatirgū ir ierobežots,
tāpēc aicinām pieteikt līdzdalību pasākumā līdz 06.04.2018. Lūgums
aizpildīt pielikumā pievienoto veidlapu un sūtīt uz e-pastu:
vita.znotina@nva.gov.lv vai antra.solka@nva.gov.lv.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar nodarbinātības organizatorēm: Anitu Anspoku pa tālr.65314023, mob.tālr.
25685343 vai Antru Šolku pa tālr. 65314042, mob.tālr. 28234153.
Paldies par sadarbību!
21. februāra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu
novada Attīstības programmu 2018. – 2024. gadam.
Ar programmu var iepazīties http://www.preili.lv/page/486, kā
arī Preiļu novada domes Attīstības daļā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

LLU sadarbosies ar Preiļu novadu

9. martā LLU Jelgavas pilī
tika parakstīts sadarbības līgums
starp universitāti un Preiļu
novada domi, lai oficiāli nostiprinātu jau iepriekš sāktās kopīgās aktivitātes un mērķtiecīgi
strādātu uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības saskaņotai attīstībai. Līgumu parakstīja LLU rektore Irina Pilvere
un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Sadarbības līguma parakstīšana
ir Preiļu novada pašvaldības rosināta aktivitāte. Jau šī gada sākumā
sākta sadarbība ar LLU Vides un
būvzinātņu fakultātes mācībspēkiem
un ainavu arhitektūras studentiem
un organizēta izpētes vizīte Preiļos.
Tās ietvaros studiju programmas
«Ainavas arhitektūra un plānošana» 3. kursa studenti izstrādās idejas Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijai, kas iekļaus
parka attīstības un turpmākās izmantošanas vīziju.
«Preiļu muižas komplekss un
parks ir unikāla vieta ar daudz
ūdenstilpnēm, kam nepieciešama
sakārtošana un meliorācija. Topošie
ainavu arhitekti piedāvās parka attīstības vīzijas, taču, slēdzot līgumu
ar universitāti, sagaidām arī citu
universitātē pārstāvēto nozaru mācībspēku un studentu iesaisti. Redzam, ka šīs vietas attīstība jārisina
kompleksi un LLU Jelgavā ir nepieciešamie speciālisti vides zinātnē, zemes ierīcībā un ģeodēzijā, hidromeliorācijā u.c. zinātņu nozarēs,»
stāsta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Līguma parakstīšanā piedalījās
arī Preiļu novada domes Attīstības
daļas vadītāja Elita Jermolajeva,
kas skaidroja, ka minētā teritorijas

attīstība ir būtiska pašvaldībai un
ka tam tiks piesaistīts ES fondu finansējums. Līdz ar to LLU tiks aicināta kļūt par projekta partneri, piesaistot savus sadarbības partnerus
un starptautiskos ekspertus teritorijas
attīstības plānošanā un īstenošanā.
Tikšanās laikā pārrunāta arī skolēnu karjeras plānošana un LLU
piedāvātās iespējas iepazīties ar Jelgavā īstenotajām studiju programmām. Šobrīd no Preiļu novada LLU
dažādās studiju programmās studē
22 studenti. Lielākā daļa no viņiem
izvēlējušies studijas Lauksaimniecības, Ekonomikas un sabiedrības
attīstības un Meža fakultātēs. Savukārt pa vienam vai pāris studentiem
ir arī citās – Pārtikas tehnoloģijas,
Informācijas tehnoloģiju, Veterinārmedicīnas, Vides un būvzinātņu
un Tehniskajā fakultātē.
Tāpat Preiļu pašvaldība ieinteresēta turpināt sadarbību ar LLU
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses
nodaļu, kas sākta iepriekšējos gados, lai veicinātu uzņēmējdarbības

attīstību novadā. LLU zinātnieki rada inovācijas pārtikā, inženierzinātnēs, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, kas savukārt būtu noderīgas Preiļu uzņēmējiem.
Noslēgtais līgums starp universitāti un novadu paredz sadarbību
kopīgu semināru, konferenču, vispārizglītojošu pasākumu organizēšanā, savstarpēju konsultāciju sniegšanā, mūžizglītības veicināšanā un
popularizēšanā. Tāpat ir paredzēta jauniešu motivēšana studijām
LLU, sadarbība skolēnu pētniecisko darbu izstrādē un laboratoriju
aprīkojuma izmantošanā. Studiju
procesa un pētniecības veicināšanai plānota kopīgu Eiropas Savienības finansētu projektu pieteikumu sagatavošana, pētniecības projekti maģistrantiem un doktorantiem, mācību prakšu organizēšana
un īstenošana, akadēmisko un profesionālo studiju programmu izstrāde un pilnveidošana, kā arī mācību
materiālu izstrāde, mudinot pievērsties zinātnei.

Ar mīlestības un spēka pilnu
izrādi šī gada 1. martā tika nosvinēta biedrības «Preiļu NVO
centrs» 20 gadu jubileja, kurā
piedalījās organizācijas biedri,
sadarbības partneri un pašvaldību
pārstāvji.
Svētku reizē biedrība izteica
pateicību par līdzšinējo sadarbību
un atbalstu Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu pašvaldībām un to iestādēm, NVA Preiļu
filiālei, reģiona biedrībām, Preiļu
novada uzņēmējiem, biedrības mācībspēkiem, biedru organizācijām,
tehniskajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un draugiem.
Sirsnīgais PALDIES materializējās dejas atbalsta fonda «Zvaigžņu Aka» izrādē «Kā man gribas
iet...». Pasākuma formāts bija neikdienišķs, jo bija izvirzīts noteikums
– uz dzimšanas dienas pasākumu
ar ziediem nākt nedrīkst. Ziedu vietā sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu bija iespējams ziedot
naudu Preiļu krāšņākā zieda –
Preiļu pils – atjaunošanai. Paldies

visiem ziedotājiem! Preiļu pils atjaunošanai papildus būs arī nevalstiskā sektora ieguldījums – 615 eiro.
Biedrību 1997. gada decembrī
dibināja 5 sabiedriskās organizācijas – Preiļu Sieviešu klubs, Baltā
māja, Mūsmājas, Norden un Ekozemnieku organizācija. Tolaik bija
jūtama sabiedrības skepse par šādu
organizāciju veidošanos un darbību, arī jēdziens pilsoniskā sabiedrība šķita svešs.
Biedrība Preiļu NVO centrs šobrīd apvieno 36 biedru organizācijas. Šajos 20 darbības gados organizācijā veikts nozīmīgs darbs iedzīvotāju aktivizēšanā un iesaistīšanā dažādos sabiedriskos procesos.
Nav mazsvarīgi, ka Preiļu pašvaldība ir novērtējusi nevalstiskā
sektora darbību un nevalstiskajā
sektorā saskata līdzvērtīgu partneri. Piesaistot gan ES, gan Norvēģijas finanšu instrumenta, gan Latvijas dažādu programmu finansējumu, ir realizēti vairāk kā 30 interesanti un dzīvei noderīgi projekti.
Šodien nevalstiskais sektors gan

pasaulē, gan Latvijā ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Iesaistot sabiedrību
sociāli ekonomiskajos procesos, tas
kļuvis par nozīmīgu spēku gan vietējā līmenī – pašvaldībā, gan valsts
līmenī, lielākajām NVO piedaloties
Ministriju konsultatīvajās padomēs
un Saeimas komisijās, tādējādi rodot iespēju paust savu viedokli, tikt
sadzirdētam un piedalīties lēmumu
pieņemšanā, veicinot pilsoniskās
apziņas veidošanos un pilsoniskās
sabiedrības attistību.
Pēc ES datiem Eiropā un Ziemeļu valstīs sabiedrības iesaiste
NVO ir vairāk par 50%, Latvijā –
11%. Šobrīd Latvijā reģistrētas
vairāk kā 23 000 biedrību un nodibinājumu, no kuriem Vārkavas
novadā – 17, Riebiņu novadā – 30,
Aglonas novadā – 31, Līvānu novadā – 80, bet Preiļu novads var
lepoties ar 91 organizācijas darbību.
Jette Užāne savā dienasgrāmatā
rakstīja: «Ir dzīve tāda, kādi paši esat».
Ineta Liepniece,
biedrības «Preiļu NVO
centrs» direktore

Par noslēgto sadarbības līgumu gandarīta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda (no kreisās) un LLU rektore Irina Pilvere

Preiļu NVO centram – 20. dzimšanas diena

Aicinām pieteikties skolēnu nodarbinātības
pasākumiem Preiļu novadā

Informējam, ka šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldība
turpinās piedāvāt iespēju bērniem un pusaudžiem vecumā no 13
līdz 18 gadiem, kuri mācās Preiļu novada vispārizglītojošā mācību
iestādē un, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes
un iemaņas, iegūt darba pieredzi un lietderīgi pavadīt vasaras
brīvlaiku.
Nodarbinātības pasākumus pilnā apmērā koordinēs un kontrolēs
pašvaldība. Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumiem, skolēna
vecāks vai persona, kas realizē aizgādību, tiks aicināti līdz 15. maijam
iesniegt pieteikuma anketu un ārsta izziņu (forma 027/U) Preiļu novada
domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvs, 5. kabinets). Savukārt līdz 10. maijam pašvaldība saņems pieteikumus no pagastu pārvaldēm un pašvaldības iestādēm ar informāciju, cik skolēniem
tiks nodrošinātas darba vietas vasaras mēnešos.
Līdz 26. maijam pašvaldības izveidota darba grupa izvērtēs saņemtos pieteikumus un pieņems lēmumu par noteiktu nodarbinātības pasākumu vietas un laika piedāvājumu skolēniem. Saskaņā ar nolikumu
priekšroka darbam vasaras brīvlaikā tika dota skolēniem no audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem, maznodrošinātām ģimenēm un skolēniem no trūcīgām ģimenēm.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni
katrs strādās desmit darba dienas. 13 un 14 gadus veci skolēni tiks nodarbināti ne vairāk kā četras stundas dienā un 20 stundas nedēļā, bet
jaunieši no 15 gadu vecuma strādās ne vairāk kā sešas stundas dienā un
30 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību par paveikto darbu, kura noteikta
atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām.
Februāra domes sēdē deputāti apstiprināja nolikumu par kārtību,
kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
Preiļu novadā. Nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.preili.lv.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Informācija Preiļu novada uzņēmējiem

10. aprīlī pulksten 17.00 tiekamies Preiļu novada Aizkalnes
pagasta Mazajos Šnepstos «Apgaitu mājās».
Viesosimies pie zīmola «Jašas podi» radītājas keramiķes Kristīnes
Nicmanes. Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243, zvanot Inetai
Liepniecei.
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Veiktas izmaiņas Preiļu novada domes noteikumos
par apbalvojumu piešķiršanas kārtību

Preiļu novada domē jaunā redakcijā apstiprināti pašvaldības
noteikumi «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību». Jaunie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada
1. martu un nosaka dažas izmaiņas Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanas kārtībā.
Izmaiņas attiecas uz iedzīvotāju apbalvošanu ar Atzinības rakstu. Līdz šim Atzinības raksts tika pasniegts vienreiz gadā – Latvi-

jas Republikas Neatkarības dienas pasākumā Preiļos. Jaunie noteikumi nosaka, ka pašvaldības Atzinības raksts var tikt pasniegts divreiz gadā.
Jaunie noteikumi neparedz arī
konkrētus pasākumus, kad tiek saņemti domes apbalvojumi, bet nosaka, ka apbalvojumi var tikt pasiegti Preiļu novada pašvaldības
organizētos svinīgos pasākumos.
Tāpat kā līdz šim Preiļu novada
domē ir noteikti vairāki apbalvoju-

mi: Preiļu novada Goda pilsonis,
Goda zīme «Par nopelniem Preiļu
novada attīstībā», Atzinības raksts,
Pateicība un Pagodināšanas raksts,
kurus piešķir saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem.
Ar Preiļu novada domes noteikumiem «Par Preiļu novada domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību» varat iepazīties Preiļu pašvaldības mājaslapā www.preili.lv
sadaļā «Domes noteikumi».
Maija Paegle

2. kārtas vokālās mūzikas
konkurss «Balsis» 7. martā notika
Preiļos, Preiļu novada Mūzikas
un mākslas skolā. Konkursā piedalījās 32 vokālie ansambļi ar
338 dalībniekiem (43 pedagogi)
no 16 Latgales novadiem – Aglonas, Baltinavas, Balvu, Dagdas,
Ilūkstes, Ikšķiles, Jēkabpils, Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Līvānu, Pļaviņu, Preiļu, Riebiņu,

Rēzeknes, Strenču un 3 pilsētām
– Rēzeknes, Daugavpils un Jēkabpils. Katrs kolektīvs izpildīja
3 dziesmas – kopumā žūrija noklausījās 96 dziesmas.
Konkursu vērtēja Valsts izglītības satura centra apstiprināta vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija: Irēna Nelsone – mūzikas pedagoģe, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metodiķe un lek-

tore, Jānis Grigalis – diriģents, pedagogs un tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists, Mārīte Puriņa – mūzikas pedagoģe, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas
valdes priekšsēdētāja, Lielvārdes
mūzikas skolas direktore un vokālās grupas «Anima Solla» vadītāja,
Antra Strikaite – Valsts izglītības
satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece un projekta vadītāja.
Priecājamies par mūsu novada
pārstāvjiem – Preiļu novada Bērnu
un jauniešu centra 5.–6. klašu vokālo grupu «Lāsītes» (vadītāja Daina Erte), kuri šajā konkursā ieguva
I. pakāpes diplomu.
Konkursu organizēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības satura
centru. Informāciju par konkursa
rezultātiem var apskatīt VISC mājaslapā: http://visc.gov.lv/intizglitiba
/dokumenti/muzika/2018_balsis_
rezultati.pdf
Anita Kolosova,
Preiļu novada Bērnu un jauniešu
centra direktora vietniece

21. februāra domes sēdē deputāti nolēma uzsākt Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.–
2031. gadam grozījumu izstrādi
un apstiprināja darba uzdevumu
teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādei. Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju
apstiprināta Preiļu novada domes
Attīstības daļas projektu vadītāja
Sanita Meļko.
Grozījumu izstrādei apstiprināta darba grupa, kuras sastāvā darbosies Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, Preiļu novada Būvvaldes va-

dītājs Andrejs Anins un Preiļu novada domes arhitekte Agnija Vaivode.
Preiļu novada domes Attīstības
daļai uzdots pašvaldības mājaslapā
www.preili.lv publicēt paziņojumu
un ievietot lēmumu par teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.
Teritorijas plānojuma 2016. –
2031. gadam grozījumu izstrāde notiek, pamatojoties uz likuma «Par
pašvaldībām» 14. panta otrās daļas
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1.daļu,
23. panta ceturto un piekto daļu,

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem»
75.punktu un Preiļu novada attīstības programmu 2018. – 2024. gadam, kurā noteikts Preiļu novada
ekonomiskais profils/specializācija
un ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskais uzstādījumu ietvars, kā
arī, lai nodrošinātu atbalstu ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai, īpaši uzņēmējdarbības atbalsta sekmēšanai,
atsevišķās novada teritorijās.

Par Latgales novada vokālās mūzikas konkursu
«Balsis 2018» Preiļos

Tiks uzsākta Preiļu novada teritorijas plānojuma
2016. – 2031. gadam grozījumu izstrāde

Sakarā ar laika apstākļiem noteikti ierobežojumi
smago automašīnu kustībai Preiļu novada teritorijā

Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu pavasara šķīdoņa
laikā, ar 13. martu Preiļu novada teritorijā uz ceļiem tiek noteikti
ierobežojumi smago automašīnu kustībai:
1. Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā:
1.1. Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks), zīme Nr. 312 (3 gab.);
1.2. Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski, zīme
Nr. 312 (2 gab.);
1.3. Anspoki – Stolderi, zīme Nr. 312 (2 gab.);
1.4. Rīgas iela – Vaivodi, zīme Nr. 312 (2 gab.);
1.5. Litavnieki – Krapišķi – Pagasta rob., zīme Nr. 312 (1 gab.);
1.6. Pelši –Anspoki, zīme Nr. 312 (1 gab);
1.7. Lielie mūrnieki – Krapišķi, zīme Nr. 312 (1 gab.);
1.8. Dervanišķi – Mazie Gavari, zīme Nr. 312 (1 gab.).
2. Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:
2.1. Aizkalne – Molauka, zīme Nr. 312 (3 gab.);
2.2. Aizkalne – Zapori, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.3. Garkalni – Ročāni, zīme Nr. 312 (2gab.);
2.4. Strodopole – Novosele, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.5. Želvi – Raudauka, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.6. Bloki – Apšenieki, zīme Nr. 312 (1 gab.);
2.7. Dublinieki – Ročāni, zīme Nr. 312 (1gab.);
2.8. Aizkalne – Aizkalne, zīme Nr.312 (1 gab.).
3. Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:
3.1. Arendole – Pelēči, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3.2. Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža, zīme Nr. 312(2 gab.);
3.3. Solka –Ārdava, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3,4. Nīdermuiža –Omolka–Ārdava, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3.4. Tumaniški –Riekstukalns, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3.5. Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers, zīme Nr. 312 (2 gab.).
4. Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:
4.1. Skuteļi – Jezufinova, zīme Nr. 312 (2 gab.);
4.2. Lakauski – Viktorovka, zīme Nr. 312 (2 gab.);
4.3. Betišķi – Jašore, zīme Nr. 312 (1 gab.);
4.4. Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka, zīme Nr. 312 (2 gab.).
Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu
laiku. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie pagastu pārvalžu vadītājiem: Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, tālr. 65326700;
mob. tālr. 28615900; e-pasts: iveta.stasulane@preili.lv, Saunas pagasta
pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins, tālr. 65329885; mob. tālr. 20217079;
e-pasts: raimonds.rubins@preili.lv, Aizkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja Gunta Uzuleviča, tālr. 65329279; mob. tālr. 29434872; e-pasts:
gunta.uzulevica@preili.lv, Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs
Plivda, mob. tālr. 26533550; e-pasts: vitalijs.plivda@preili.lv.
Aigars Vaivods, Preiļu novada domes būvinženieris

Aptauja par Preiļu muižas kompleksa un parka attīstību

Preiļu novada pašvaldība aicina izteikt savu viedokli un piedalīties aptaujā par Preiļu muižas kompleksa un parka ilgtspējīga
plānojuma risinājumiem. Aptauja ir anonīma un atbilžu rezultāti
tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Anketa elektroniskai aizpildīšanai pieejama Preiļu novada domes
mājaslapā www.preili.lv. Drukātā veidā anketas ir pieejamas Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Preiļu
Galvenajā bibliotēkā, Preiļu novada Labklājības pārvaldē, Preiļu novada Tūrisma informācijas centrā, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzejā, Preiļu NVO centrā, Preiļu novada pagastu pārvaldēs un citās
publiskajās iestādēs novadā.
Šī gada janvārī Preiļu novada domē ir iesākts darbs pie Preiļu muižas
kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādes. Tās ietvaros tiek veikta
iedzīvotāju anketēšana un aptaujas noslēgumā tiks veikta datu analīze.
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādes vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova pastāstīja, ka pašvaldībai ir svarīgs
iedzīvotāju viedoklis par parka nozīmi vietējā sabiedrībā. Ar aptaujas
palīdzību iedzīvotāji un ikviens interesents var palīdzēt labāk izprast
vēlamo muižas kompleksa un parka attīstības gaitu.
Lūdzam būt atsaucīgiem un izteikt savu viedokli!
Maija Paegle

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ieskandina Lietuvas simtgadi Utenā

9. martā Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi ciemojās mūsu sadraudzības pilsētas Utenas Mūzikas un mākslas
skolā, lai nosvinētu Lietuvas Republikas
neatkarības 100. gadadienu.
Tika izveidots kopīgs koncerts, kurā Preiļu
un Utenas skolu audzēkņi muzicēja klavieru
ansambļos, kā arī iejutās solistu un koncertmeistaru lomās. Mūsu skolas klavierspēles
programmas audzēknes Zane Stupāne, Alīda
Anspoka, Annija Brenče, Marta Lazdāne,
Valērija Dementjeva veikli iekļāvas dažādu
ansambļu saspēlē. Mazās vijolnieces Liene
Mozule un Elizabete Sofija Bleidele ieskandināja komponista B. Dvarionasa skaņdarbus
kopā ar lietuviešu audzēkņiem – koncertmeistariem. Pūšaminstrumentu nodaļu pārstāvēja flautiste Evelīna Skutele, klarnetisti
Daniels Jānis Pastars un Arnita Eglīte. Bija
iespēja piedalīties arī orķestrī, kurā koncerta
noslēgumā uzstājās visi koncerta dalībnieki.
Pirms koncerta mēs tikām iepazīstināti ar
Utenas pilsētas bibliotēku, aizraujoša izvērtās

viesošanās Utenas Novadpētniecības muzejā,
kas pārsteidza ar savu ļoti pārdomāto un mūsdienīgo pamatekspozīciju un pilsētas vēstures
iepazīšanas interaktīvajām iespējām.
Pateicamies skolotājiem Inesei Orinskai,
Irinai Skvorcovai, Kristinai Saulišai, Laimai
Sondorei, Ilonai Dervanovai, Vladimiram
Bondarenko, Oļegam Koļesņičenko par atsaucību, uzdrīkstēšanos un radošumu audzēkņu sagatavošanā.
Šī kopīgās muzicēšanas ideja, kas radusies
pirms vairākiem gadiem, apliecināja sevi kā
veiksmīgu, jo pēc koncerta tika saņemti daudzi atzinīgi novertējumi. Šī ideja tālāku attīstību piedzīvos jau šī gada 16. novembrī, kad
Preiļos gaidīsim ciemos Utenas Mūzikas un
mākslas skolas un Kohtka–Jarves (Igaunija)
mūzikas skolas audzēkņus, lai kopīgā, nu jau
Latvijas simtgades svinību koncertā, izspēlētu
skaistākos latviešu komponistu skaņdarbus.
Laima Sondore,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
direktora vietniece
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Jāzepa diena Salas pamatskolā

19. martā – Jāzepa dienā – Salas pamatskolā notika tautas mūzikas pēcpusdiena «Gandrīz 100 gadi dziesmai
«Lobs bej puika myusu Jezups»».

Jau izsenis no vecmāmiņu stāstītā zināms, ka Jāzepa
diena lielajā gavēnī ir vienīgā diena, kad drīkst dziedāt, dejot
un precēties. Tāpēc uz Jāzepa dienas pasākumu tika apzināti
un aicināti Jāzepi no tuvākās un tālākās apkārtnes.
Pasākumā uzstājās skolas folkloras kopa «Dzeipureņš»,
Smelteru folkloras ansamblis «Golūda», abus ansambļus vada skolotājs Aigars Krekels. Uz pasākumu bija ieradušies arī
tālāki ciemiņi – Balvu mūzikas skolas tautas mūzikas ansamblis (vadītāja Rita Keiša), J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas folkloras kopa «Rūtoj» (vadītāja Ilze Rožinska). Skatītājus
priecēja populāras un iemīļotas latviešu tautas melodijas,
dziesmas mijās ar dejām. Skalu lekšanu demonstrēja brāļi
Kaspars un Kristaps, rotaļdejās iesaistot arī skatītājus.
Minikonkursiņa laikā tika pārbaudītas zināšanas par populāriem un slaveniem Jāzepiem. Komponists, mūzikas pedagogs Jāzeps Mediņš, komponists Jāzeps Vītols, latviešu
mākslinieks, Preiļu Goda pilsonis Jāzeps Pīgoznis, Latvijas
armijas ģenerālis Jāzeps Baško, A/S «Preiļu siers» valdes
priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts – tie ir tikai daži no Jāzepiem,
kuri bija jāatpazīst pēc fotogrāfijas.
Pasākuma noslēgumā izskanēja kopīga dziesma par Jezupu. Droši var teikt, ka bija interesanti, izjusti, aizrautīgi!
Brīžiem emocijas sita tik augstu vilni, kas lika domāt, ka
skolas kamīnzālē ir ienākusi daļiņa no lielajiem Dziesmu un
deju svētkiem.
Paldies visiem māksliniekiem, pasākuma vadītājam
Aigaram Krekelam, kā arī Jāzepiem, kuri atsaucās, atnāca un
aktīvi piedalījās Tautas mūzikas pasākumā.
Valentīna Madalāne,
direktores vietniece izglītības jomā

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārskats par darbu 2017. gadā

Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada
domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām personām
profesionālu sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psihosociālu atbalstu, kā arī veic
sociālo pakalpojumu administrēšanu.
2017. gada divpadsmit mēnešos, izvērtējot personu ienākumus, trūcīgas personas/ģimenes statuss ir piešķirts 217
ģimenēm.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados lielākie līdzekļi izlietoti
pabalsta GMI (garantētā minimālā ienākumu) līmeņa nodrošināšanai, kas 2017. gadā kopā sastāda 59422,73 eiro.
Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis tiek noteikts divās kategorijās: atbilstoši valstī noteiktajam, kas paredz gan pieaugušajam, gan bērnam minētā pabalsta apmēru 50 eiro mēnesī, un atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam, ka GMI līmenis pilngadīgai personai ar invaliditāti un pensijas vecuma personai ir 115 eiro mēnesī.
Preiļu novads ir viena no tām pašvaldībām, kura izvērtē
ģimenes/personas atbilstību maznodrošinātas ģimenes/personas statusam – aizvadītajā gadā maznodrošinātas ģimenes/personas statuss piešķirts 15 ģimenēm. Izsniegtā izziņa vairumā gadījumu bijusi nepieciešama, lai stātos rindā sociālās
dzīvojamās platības saņemšanai.
Mājokļa pabalsts (kurināmā iegādei vai saņemtā apkures
pakalpojuma apmaksai), kas līdzās GMI pabalstam Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pašvaldībām
noteikts kā prioritāri izmaksājams, pagājušajā gadā piešķirts
213 trūcīgām ģimenēm ar kopējo summu 25035 eiro un 144
pensijas vecuma personām ar kopējo summu 17730 eiro.
Kopā mājokļa pabalstam izlietoti 42765 eiro.
Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 68 ģimenes un
izlietotā summa sastāda 11440 eiro. Pabalsta apmērs saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem tiek diferencēts
atkarībā no tā, vai bērna vecāki ir Preiļu novada iedzīvotāji.
Pabalstu pilnā apmērā – 220 eiro – saņēmušas 36 ģimenes
(abi vecāki pašvaldības iedzīvotāji), bet 32 ģimenēm bērna
piedzimšanas pabalsts izmaksāts 50% apmērā no pamatsummas – 110 eiro, jo tikai viens no jaundzimušā vecākiem bijis Preiļu pašvaldības teritorijas iedzīvotājs.
Pabalstam – 50% atlaide par bērnu ēdināšanu pirmskolas
izglītības iestādē daudzbērnu ģimenēm – izlietoti 9869,97
eiro un 271,97 eiro trūcīgām ģimenēm. Pabalsts pēc atgriešanās no soda izciešanas ieslodzījumā izmaksāts 6 personām
par kopējo summu 240 eiro.
Apbedīšanas pabalsts piešķirts 139 personu (pensijas,
darbspējas vecuma personu apbedīšanai, kurām nav trūcīgas
personas statusa) apbedīšanai un izmaksātā summa sastāda
13720 eiro. Tāpat apbedīšanas pabalsts piešķirts 9 trūcīgo
personu apbedīšanai par kopējo summu 2615 eiro.
Medicīnas pabalstu saņēmušas 13 trūcīgas personas par
summu 354,92 eiro. Pieprasītāks minētais pabalsts bijis pensijas vecuma personu vidū – to saņēmušas 56 personas par
kopējo summu 1646,34 eiro.
Lai kaut daļēji palīdzētu ģimenēm sagatavot bērnus
skolas gaitu uzsākšanai, vairāku gadu garumā tiek piešķirts
pabalsts mācību līdzekļu iegādei, ko aizvadītajā gadā saņēmušas 28 ģimenes par kopējo summu 1720 eiro.
Preiļu novada Labklājības pārvalde administrē arī citus
materiālās palīdzības pabalstu veidus. Pabalstu pensionāriem
jubilāriem, kuri sasnieguši 90 un vairāk gadus, ir saņēmušas
63 personas, to izmaksai bijuši nepieciešami 1890 eiro. Aizvadītajā gadā Preiļu novadā tikušas suminātas 5 zelta kāzu

jubilāru ģimenes, kuras saņēmušas pabalstu zelta kāzu jubilejā par kopējo izdevumu summu 1030 eiro.
Gada nogalē jau vairāku gadu garumā pieņemts materiāli
atbalstīt īpašas sociāli mazaizsargātās personu grupas. Tādejādi vienreizēju pabalstu 15 eiro apmērā saņēmusi 851 persona – vientuļie pensionāri, politiski represētās personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kopā izmaksātā summa
sastāda 12765 eiro.
Jau vairāku gadu garumā ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus citu pašvaldību audžuģimenēs saņem 11 bērni, tādejādi pabalstam audžuģimenēm izlietoti 19140 eiro, savukārt
sociālo garantiju nodrošināšanai bērniem bāreņiem, kuri sasnieguši pilngadību, izmaksātie pabalsti sastāda 5159,01 eiro.
2017. gadā ticis ieviests jauns pabalsta veids – materiāls
atbalsts rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa
pienākumu pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa. Minēto pabalstu 50 eiro apmērā saņēmusi 31 persona, kopā izmaksātā summa sastāda
1600 eiro.

Aizvien pieprasīts ir dušas pakalpojums, jo daudziem
iedzīvotājiem nav karstā ūdens, kā arī dzīvojamās telpas
nav piemērotas personīgās higiēnas ievērošanai. Tādejādi duša izmantota 426 reizes, savukārt veļas mazgāšanas pakalpojums izmantots 178 reizes. 562 reizes apmeklēta sociālā
istaba, kurā iespēja saņemt mazlietotu apģērbu un sadzīves
preces, kuras ziedojuši iedzīvotāji. Dienas centra klientiem
ar īpašam vajadzībām, kuri Dienas centrā uzturas pilnu darba dienu, tiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, tam izlietojot 1227 eiro. Iedzīvotājiem ir pieejams arī specializētā
transporta pakalpojums, kurš 2017. gadā pieprasīts 18 reizes.
Dienas centru jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai klienti, kuriem noteikta vienošanās par līdzdarbību, apmeklējuši
1246 reizes, grupas jauniešu ar īpašam vajadzībām ikdienas
apmeklējums – 1569 reizes gadā. Senioru radošo darbnīcu
apmeklējums – 382 reizes, tematisko radošo nodarbību apmeklējums – 79 reizes, māmiņu klubā iesaistījušās 7 māmiņas. Aizvadītajā gadā notikusi atbalsta grupa vecākiem «Bērna laime sākas ģimenē…», kurā reģistrēti 78 apmeklējumi.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
institūcijā Preiļu novadā nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība – pansionāts «Preiļi» – ar
iespēju izmitināt 48 klientus. 2017. gadā pansionātā nodrošināts pakalpojums 75 personām. Savukārt citas pašvaldības
pansionātos pakalpojums nodrošināts 9 Preiļu novada iedzīvotājiem. Aizvadītā gada laikā izlietoti finanšu līdzekļi par
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sekojošās citu pašvaldību institūcijās: SAC «Rušona» – 247,44 eiro, «V un SAC «Dagda»» – 13078,92 eiro,
Zilupes «V un SAC» 149,40 eiro, VSIA «Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca» ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā pašlaik pakalpojumu saņem viena persona, pakalpojuma apmaksai izlietojot 1034,29 eiro.
Jau ilgstoši Preiļu novada Labklājības pārvalde organizē
un nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma
personām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem,
kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un
apmierināt pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpojumu
nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība «Aprūpes mājās birojs». Aprūpes mājās pakalpojums
ticis nodrošināts 29 novada iedzīvotājiem, no tiem gada laikā pakalpojumu saņēmušas 26 pensijas vecuma personas un
3 personas darbspējīgā vecumā ar invaliditāti. Pakalpojumu
sniedz pašnodarbinātas personas, ar kurām tiek slēgts trīspusējs līgums. Pašreiz pakalpojuma sniegšanai piesaistītas
12 aprūpētājas. Par pakalpojumu – aprūpe mājās – klienti
veic līdzmaksājumu, taču tas nesedz pilnu sniegtā pakalpojuma pašizmaksu, turklāt trūcīgas personas ir atbrīvotas
no līdzmaksājuma. Šī gada laikā aprūpes mājās pakalpojuma
nodrošināšanai izlietoti 22452 eiro.
Kopš 2013. gada tiek nodrošināts kāpurķēžu pacēlāja
komplektā ar ratiņkrēslu pakalpojums pēc iedzīvotāju pieprasījuma, kas ļauj personai ar pārvietošanās grūtībām nokļūt telpās, kuras atrodas ēkā vai tās daļā, kur nav nodrošinātas vides pieejamības prasības.
2017. gadā Labklājības pārvalde Preiļu novada iedzīvotājiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti ik mēnesi, vidēji mēnesī 84 personām, nodrošināja valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu. Aizvadītajā gadā veikti ikdienā veicamo darbu
un vides novērtējumi 1. grupas invalīdiem īpašas kopšanas
nepieciešamībai 60 personām.

Pagājušajā gadā sekmīgi strādājusi starpprofesionāļu
komanda darbam ar problēmģimenēm un viņu bērniem. Sociālais darbs gada garumā veikts ar 44 ģimenēm. Pārskata
periodā Bāriņtiesai sagatavoti 34 sociālā darbinieka atzinumi,
2 Preiļu novada bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām,
ir saņēmuši valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā
un 2 bērni rehabilitāciju institūcijā. Preiļu novada labklājības
pārvaldes Krīzes centra pakalpojumu saņēmuši 26 novada
bērni, kuri nonākuši krīzes situācijā, 4 novada pieaugušie.
Krīzes centrā 2017. gadā pakalpojums sniegts arī 7 citu pašvaldību iedzīvotājiem.
Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan Bāriņtiesas darbā. Aizvadītajā gadā
sniegtas 194 psihologa konsultācijas.

Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs
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Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem

Sociālais darbs ar pilngadīgām personām

Aizvadītā gada laikā veiktas 546 apsekošanas personu
dzīvesvietā, sastādīti 98 sarunas protokoli, veiktas 3952 sociālo darbinieku ar pilngadīgām personām individuālas konsultācijas.
2017. gadā reģistrēti un apstrādāti 1279 klientu iesniegumi sociālās palīdzības saņemšanai. Sagatavoti 1666 administratīvā akta prasībām atbilstoši lēmumi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai tā atteikumu.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta
līdzekļiem pieprasījušas 47 personas darbspējīgā un pēc
darbspējīgā vecuma ar funkcionāliem traucējumiem, 2 politiski represētās personas.
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta
ietvaros izsniegti kopskaitā 2528 pārtikas, higiēnas un
mācību līdzekļu komplekti.
Sociālajā jomā (Labklājības pārvaldē un tās struktūrvienībās) strādājošie atbilstoši normatīvo aktu prasībām piedalījušies kvalifikācijas celšanas pasākumos, kā arī visi sociālie darbinieki aizvadītā gada laikā saņēmuši grupas supervīzijas.
Pakalpojuma centrā «Līči» 2017. gadā izmitināšanas
pakalpojumu izmantojuši 19 pastāvīgie klienti un 5 klienti,
kam bijis nepieciešams īslaicīgas uzturēšanās pakalpojums.
Lauris Pastars,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novadā slēgs divas izglītības iestādes

Preiļu novada domes deputāti
21. februāra domes sēdē pieņēma
lēmumus, kas paredz likvidēt divas izglītības iestādes – Priekuļu
sākumskolu un Preiļu novada
vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskolu. Abas Preiļu novada
izglītības iestādes nolemts likvidēt
no 2018. gada 31. augusta.
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis
pastāstīja, ka lēmums saistībā ar
Priekuļu sākumskolu pieņemts mazā audzēkņu skaita dēļ, jo pašlaik
skolā apvienotajās klasēs mācās 9
skolēni.
Preiļu novada Vakara (maiņu)
un neklātienes vidusskolā izglītību
iegūst 60 audzēkņi, un daudzi no
viņiem mācās neklātienes un tālmācības programmās. Tā kā pastāvošie normatīvie akti nosaka, ka
vidusskolas klasē jābūt 18 audzēkņiem, Preiļu novada Vakara
(maiņu) un neklātienes vidusskolā

jāveido apvienotās klases. Abām
izglītības iestādēm šogad beidzas
akreditācija.
Atbildīgo speciālistu darba grupa, kas izveidota jautājumu izskatīšanai par izglītības iestāžu optimizāciju, ir informējusi Priekuļu
sākumskolas audzēkņu vecākus,
pārrunāti jautājumi par skolēnu mācīšanos citās izglītības iestādēs. Divu skolēnu vecāki varētu izvēlēties
tuvējo Salas pamatskolu, kas atrodas tajā pašā – Saunas pagasta teritorijā, viens skolēns izglītību turpinās Rudzātu vidusskolā, pārējo
audzēkņu vecāki izteikuši vēlmi savus bērnus skolot novada izglītības
iestādēs Preiļos.
Izskatot dažādus variantus par
Preiļu novada Vakara (maiņu) un
neklātienes vidusskolas turpmāko
darbību, darba grupa ir radusi risinājumu, ka skolā pastāvošās izglītības programmas iespējams īstenot
pārējās novada vispārizglītojošās

skolās. Deputāti pieņēma lēmumu
7. – 9. klašu neklātienes programmas licencēt un nepieciešamības
gadījumā akreditēt Preiļu 1. pamatskolai, bet 7. – 9. klašu mazākumtautības neklātienes programmas
un 10. – 12. klašu neklātienes un tālmācības programmas licencēt un
nepieciešamības gadījumā akreditēt Preiļu 2. vidusskolai.
Priekuļu sākumskolas un Preiļu
novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktorēm uzdots
veikt nepieciešamās darbības sakarā
ar izglītības iestāžu likvidāciju. Preiļu novada domei lēmumi par izglītības iestāžu slēgšanu jāsaskaņo ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
Pirms lēmumu pieņemšanas ar
jautājumiem par izglītības iestāžu
optimizāciju Preiļu novadā strādāja
darba grupa, kura analizēja situāciju,
meklēja risinājumus un ieteica labākos variantus.
Maija Paegle

Preiļu novada domes deputāti
atbalstīja Preiļu novada Tūrisma
informācijas centra priekšlikumu
par līdzfinansējuma piešķiršanu
projektam «Videi draudzīga muižu kompleksu atjaunošana un apsaimniekošana», kura aktivitātēs
paredzēti Preiļu parka labiekārtošanas darbi. Projekta apstiprināšanas gadījumā tā realizācijai
tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 912,50 eiro apmērā.
Kopējā projektā paredzētā parka labiekārtošanas darbu summa
sastāda 4412,50 eiro, no kuras
3 500 eiro ir Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums.

Preiļu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Šņepste
pastāstīja, ka Preiļu parkā iecerēts
īstenot vairākas aktivitātes. Paredzēts ierīkot taciņas no jaunās estrādes tiltiņa gar kanāla malu līdz jaunajam, baltajam tiltiņam – taciņu
vietas jāatbrīvo no kokiem un krūmiem, jāizlīdzina zeme un jāuzber
grants. Ieplānots arī uzstādīt 4 jaunus soliņus, ierīkot apstādījumus
pie tiem un novākt koku celmus
pils apkārtnē un gar celiņu malām.
Projekta pieteikumu Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajam konkursam kā
vadošais partneris iesniegs biedrība
«Latvijas Piļu un muižu asociācija»

aktivitātē «Vides iestāžu un NVO
sadarbības projekti kvalitatīva vides
stāvokļa nodrošināšanai». Latvijas
Vides aizsardzības fonda administrācija jau apstiprinājusi projekta
koncepciju, kurā kā partneri iesaistītas Preiļu, Gulbenes, Jelgavas pašvaldības un Nacionālais botāniskais dārzs.
Kopš šī gada 1. janvāra, kad
Preiļu novada dome ar Preiļu muižas parka kompleksu ir iestājusies
Latvijas Piļu un muižu asociācijā,
jau saņemti vairāki sadarbības piedāvājumi, tai skaitā priekšlikums
iesaistīties projektā.
Maija Paegle

26. februārī J. Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas audzēkņiem bija iespēja viesoties Rīgas Stradiņa universitātē, lai iepazītos ar
šo augstskolu tuvāk.
Jauniešiem sākumā tika piedāvāta ekskursija pa RSU telpām
Dzirciema ielā 16, informatīvā sarunā viņi varēja uzzināt par aktuālākajiem studiju jautājumiem, kā
arī apmeklēt Zobārstniecības pirmsklīniku un bibliotēku.
Savukārt Anniņmuižas bulvārī
26.A ģimnāzijas audzēkņi devās
uz Baltijā modernāko RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru,

apskatīja un izmēģināja tur pieejamās medicīnas mācību tehnoloģijas.
Pēc Rīgas Stradiņa universitātes
apmeklējuma ģimnāzisti devās uz
Banku augstskolu. Par studiju iespējām šajā izglītības iestādē pastāstīja bakalaura studiju programmas «Uzņēmējdarbības vadīšana»
p.i., studiju prorektore, asociētā profesore Līga Peiseniece. Savukārt
Banku augstskolas rektors profesors, dr.sc. administr. Andris Sarnovičs izglītoja ģimnāzistus finanšu pratībā, informējot ļoti interesantā lekcijā par ātro kredītu lieto-

šanas riskiem un uzsverot par labas izglītības nepieciešamību jauniešiem.
Apmeklējot šīs divas augstākās
izglītības iestādes, ģimnāzistiem bija brīnišķīga iespēja papildināt savas zināšanas ne tikai par izglītības iespējām tajās, bet arī rast dziļāku izpratni par profesijām, kuras
iegūst Rīgas Stradiņa universitātē
un Banku augstskolā.
Paldies Preiļu novada domei
par šo brīnišķīgo iespēju!
Ingūna Patmalniece,
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Piešķir līdzfinansējumu Preiļu parka labiekārtošanas projektam

Viesošanās Rīgas Stradiņa universitātē un Banku augstskolā

Pansionāta «Preiļi» iemītnieki apmeklē koncertuzvedumu kultūras centrā

Veiktas izmaiņas Preiļu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas sastāvā

Preiļu novada domes sēdē deputāti nobalsoja par izmaiņām
Iepirkuma komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz komisijas locekles Irēnas Rancānes iesniegumu,
Irēna Rancāne tika atbrīvota no Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amata ar šī gada 21. februāri.
Par Preiļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekli ar šī
gada 22. februāri iecelts Preiļu novada domes Juridiskās daļas
vadītājs Aldis Džeriņš.
Maija Paegle

Preiļu novada pašvaldība nosaka ielu
tirdzniecības vietas Preiļu pilsētas teritorijā

Atkārtoti izskatot personu iesniegumus par ielu tirdzniecības
atļauju izsniegšanu tirdzniecībai stāvlaukumā pie veikala «Maxima»,
Preiļu novada domes deputāti nolēma atbalstīt lūgumu un noteikt
ielu tirdzniecības vietas stāvlaukumā pie veikala «Maxima», Tirgus
laukums 11, Preiļos.
Tirdzniecības vietu shēma, ko sagatavojusi Preiļu novada Būvvalde
un kurā iezīmētas paredzētās tirdzniecības vietas stāvlaukumā, ir apstiprināta pašvaldībā. Ar tirdzniecības vietu shēmu var iepazīties www.preili.lv
Lēmums pieņemts sakarā ar to, ka šobrīd, kamēr tiek sakārtota pilsētas tirgus teritorija, zemnieku saimniecībām un piemājas saimniecībām nav iespējas pilsētas iedzīvotājiem pārdot savu saražoto produkciju. Tuvākajā nākotnē, kad būs pieejamas tirdzniecības vietas pilsētas
tirgus teritorijā, pašvaldības lēmums var tikt pārskatīts.
Maija Paegle

Lielākam personu lokam
būs pieejamas pārtikas pakas

1. martā Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars parakstīja vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalstāmo
darbību īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, kas paredz pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu trūcīgām personām. Saskaņā ar vienošanos
paku izdali plānots īstenot līdz 2021. gada 31. martam. Minētā pasākuma koordinēšanu veic direktora vietniece sociālajos jautājumos
Irēna Stašulāne.
Lai atbalstītu lielāku ģimeņu skaitu, kurām ir zemi ienākumi, sākot ar
1. aprīli, pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu
komplektus būs iespēja saņemt arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli. Saskaņā ar Preiļu novadā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, maznodrošinātas
personas statusu piešķir, ja personas ienākumi nepārsniedz piecdesmit
procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tātad šobrīd līdz
215 eiro, tomēr pārtikas paku saņemt varēs tikai tie, kuru ienākumi nepārsniedz 188 eiro – šāda atzīme būs norādīta izziņā par atbilstību maznodrošinātas personas statusam. Trūcīgie un krīzes situācijā nonākušās
ģimenes Eiropas Atbalsta fonda preces turpinās saņemt kā līdz šim. Dati
par šī gada februāri liecina, ka spēkā esošs trūcīgas personas statuss ir 250
Preiļu novada iedzīvotājiem, maznodrošinātā statuss – 12 iedzīvotājiem.
Tāpat mainīti saņemšanas nosacījumi – turpmāk varēs saņemt visus
komplektus uzreiz Labklājības pārvaldes izsniegtās izziņas derīguma
termiņa laikā, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija
noteikts iepriekš.
Pārtikas pakas saturā tāpat kā līdz šim ietilpst auzu pārslas, makaroni, pilnpiena pulveris, kviešu milti, kartupeļu biezputra, manna, griķi,
sautētas cūkgaļas un liellopu gaļas konservi, rīsi, rapšu eļļa, kā arī olu
pulveris un cukurs.
Pakas iespējams saņemt no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā
no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 Preiļos, Labklājības pārvaldē.
Paku izdale uzsākta 2015. gadā. Aizvadītajā gadā izsniegti kopskaitā 2528 pārtikas, higiēnas un mācību līdzekļu komplekti.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Pirmā erudīcijas spēle
«Zināšanu labirints» Preiļos aizvadīta

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta «Preiļi» iemītnieki 2. marta pēcpusdienā apmeklēja Nodibinājuma «Dienvidlatgales pārnovadu fonds» organizēto pasākumu Preiļu kultūras
centrā - Latvijas Operetes fonda
koncertuzvedumu «Lai sasaucamies, lai dziedam».
Senioriem šis pasākums radīja

pozitīvas emocijas, neviltotu interesi un apziņu par pilnvērtīgu sabiedrības locekļa statusu.
Šādu pasākumu apmeklējumi
senioriem veicina lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu, redzesloka paplašināšanas, integrēšanas sociālajā
vidē un iekļaušanos sabiedrībā, tādējādi radot senioru aktīvu līdzdarbošanos socializācijas procesā.

Sirsnīgs paldies visiem cilvēkiem, kuri deva iespēju un atbalstu,
lai pansionāta «Preiļi» iemītnieki
varētu piedalīties šajā jaukajā pasākumā! Seniori no sirds atbalsta
un tic, ka sadzirdēs tie, kam ir jāsadzird un arī turpmāk dzīvos Latvijas operetes teātris.
Inga Vilcāne,
pansionāta «Preiļi» vadītāja
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Pirmā erudīcijas spēle «Zināšanu labirints», kurā piedalījās 14 komandas, Preiļos veiksmīgi aizvadīta. Spēlei bija 10 kārtas, katrā no
tām 7 jautājumi. Lielākais punktu skaits, ko varēja iegūt, bija 70.
Komandu sacensībās 1. vietu ar 59 punktiem ieguva komanda «Lapsas». 2. vietā – «Vakarējie», 3. vietā ierindojās «Atbilžu mednieki». Visu
trīs vietu ieguvēji saņēma balvas, ko bija sarūpējuši pasākuma sponsori –
Preiļu novada Kultūras centrs, SIA «Vienmēr» un Šmakovkas muzejs
Daugavpilī. Veicināšanas balvas par vizuālo noformējumu saņēma komandas «Jestrās vecmāmiņas», «Lāčuki», «Pūces» un «Pasaciņa».
Spēles laikā tika saziedoti 300 eiro Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» āra rotaļlietu iegādei.
Paldies visiem spēles dalībniekiem, paldies konkursa radošajai komandai – Artim, Irēnai, Sanitai, Valijai, Ainai, Jurim un J. Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas audzēknēm. Sirsnīgs paldies Viktorijai Kozlovskai
par pasākuma vadīšanu, Preiļu novada Kultūras centra darbiniekiem
par laipno uzņemšanu, Smelteru folkloras kopai «Golūda» par muzikālo
noformējumu.
Nākošā tikšanās erudīcijas spēlē «Zināšanu labirints» norisināsies
14. aprīlī Preiļu novada Kultūras centrā, sākums plkst. 13.00. Sekojiet
līdzi turpmākajai informācijai!
Janīna Beča,
Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāve

Preiļu novada VÇSTIS

Pārskats par Preiļu novada bāriņtiesas darbu 2017. gadā
P
reiļu novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlijā apstiprināto nolikumu
un, pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, Civillikumu,
citu normatīvo aktu un publisko tiesību principiem,
prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo personu
tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Darba organizācija

Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rivža, priekšsēdētājas vietniece Anna Lazdāne, bāriņtiesas locekļi Everita Raščevska, Anna Dzidra Bernāne,
Līvija Pastare, kuri piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic bērnu
dzīves apstākļu pārbaudes, nodrošina ārpusģimenes aprūpē
esošo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko un personisko tiesību ievērošanas uzraudzību, kā arī pilda citus
pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. Bāriņtiesas lietvedības sekretāre ir Nellija Kondratjeva. Visiem bāriņtiesas
darbiniekiem ir pienākumu veikšanai atbilstoša izglītība.
Regulāri tiek celta profesionālā kvalifikācija, apmeklējot
kursus un seminārus. 2017. gadā Preiļos ar Latvijas Pašvaldības mācību centra atbalstu tika organizēts apmācību
seminārs Latgales reģiona bāriņtiesu darbiniekiem, lai sekmētu darbinieku profesionālo izaugsmi un kompetenci.
Preiļu novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācijas biedrs.
Ikdienas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai nosūtīti
762 dokumenti un saņemti 164 fizisku un juridisku personu
iesniegumi, kā arī 355 ienākošie dokumenti. Pārskata gadā
ierosinātas 36 jaunas lietas. 2017. gada 31. decembrī bāriņtiesā aktīvas ir 411 lietas. Ikdienā bāriņtiesa sniedz konsultācijas Preiļu pilsētas un Preiļu novada iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos.
2017. gadā bāriņtiesas darbinieki 46 reizes piedalījušies
tiesas sēdēs Preiļos, Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs, Jūrmalā.
Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs, gan tiesas
pieaicināta iestāde viedokļa un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību noteikšanu,
aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, rīcībspējas ierobežošanu, bērnu mantisko interešu pārvaldīšanu.
Iestādes darbinieki piedalījās lietas izskatīšanā kriminālprocesos.
Pieprasīti un saņemti gada norēķini par bērnu personisko
un mantisko tiesību pārstāvēšanu 54 aizbildnības lietās, l5
ietās par bērna mantas pārvaldību un 30 aizgādnības lietās.
Bāriņtiesa norēķinu pareizību pārbauda, pieprasot izziņas
attiecīgajām iestādēm.
Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmas datus.
2017. gadā NPAIS sistēmā ir ievadīti dati par pārskata gada
ierosinātajām lietām.
2017. gadā Preiļu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi 100 lēmumus. Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Atsevišķos gadījumos, ja bērns
atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos un jārīkojas
nekavējoties, lai nodrošinātu bērnam drošus apstākļus, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem
vienpersonisku lēmumu par bērna nošķiršanu, aizgādības
tiesību pārtraukšanu vecākam, aizbildņa vai audžuģimenes
atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērna nogādāšanu drošā vietā. Šogad bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece pieņēma 9 vienpersoniskos lēmumus, kuri skara 16 bērnus. Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā nav pārsūdzēts
tiesā.

Preventīvais darbs

Preiļu novada bāriņtiesa 2017. gadā veltīja pastiprinātu
uzmanību preventīvajam darbam ģimenēm ar bērniem. Bāriņtiesas darbinieki gada laikā veica 338 dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, kur uzturas nepilngadīgie bērni un personas ar ierobežotu rīcībspēju.

Latgales forums
«Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona viedai attīstībai»

17. aprīlī no plkst. 10.30 līdz 17.00 Preiļu kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, norisināsies Latgales
forums «Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona
viedai attīstībai».

Rīkotāji: Preiļu novada dome, Latgales plānošanas
reģions, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Pašvaldību
savienība.

Dalībnieki: zinātnes pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību
vadītāji un darbinieki.
Informācija pa tālruni 29444989
(Elita Jermolajeva).

Šī gada ietvaros bāriņtiesa informējusi Labklājības pārvaldi, pašvaldības policiju un citas institūcijas par 28 ģimenēm, kurās netiek pietiekoši nodrošināta bērnu attīstība
un audzināšana. 11 ģimenēm, kurās aug 25 bērni, bāriņtiesa
sadarbībā ar Labklājības pārvaldi uzdeva noteiktajā termiņā
novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Pateicoties
Preiļu novada pašvaldības sociālā atbalsta pakalpojumiem,
veiksmīgai starpinstitucionālajai sadarbībai ar Labklājības
pārvaldi, izglītības pārvaldi, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, izglītības iestādēm, ģimenes
ārstiem, Valsts un pašvaldības policiju, Probācijas dienestu,
vecākiem, var konstatēt, ka kopumā ģimenēs ir uzlabojusies
izpratne par bērnu aprūpi un uzraudzību.
Diemžēl šogad ir palielinājās gadījumu skaits, kad bāriņtiesai vajadzēja iesaistīties bērna interešu un tiesību aizsardzībā, izņemot bērnu no ģimenēs ar vienpersonisko lēmumu (2017. gadā pieņemti 9 lēmumi, 2016. gadā – 2 lēmumi), pārtraucot aizgādības tiesības (2017. gadā 16 personām, 2016.gadā 6 personām). Bāriņtiesa pieņēma lēmumus par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu 7 personām, sniedza prasības pieteikumu tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem (3 personām) un vienai
personai ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības uz bērniem.
2017. gadā uz pārrunām bāriņtiesā, lai pieprasītu paskaidrojumus, dotu norādījumus, uzdotu pienākumus bērnu
aizgādības jautājumos un nodrošinātu bērnu personisko vai
mantisko tiesību aizsardzību, kā arī, lai sniegtu atbalstu grūtības nonākušajiem vecākiem, uzaicinātas 10 ģimenes. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad nepilngadīgajiem
ir neattaisnoti mācību kavējumi, uzvedības un likumu pārkāpumi, kad bērni ir iesaistīti konfliktos, lieto atkarības izraisošas vielas, nepakļaujas audzināšanai. Lai vispusīgi palīdzēt vecākiem, uz pārrunām tika aicināti Preiļu pašvaldības
institūciju pārstāvji no Labklājības pārvaldes, Preiļu novada
pašvaldības policijas un izglītības iestādēm.

Ārpusģimenes aprūpe

Ja bērns ir palicis bez vecāku aizgādības, (bērna vecāki ir miruši, vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības
tiesības, bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt
un uzraudzīt bērnu, bērna vecāki ir nepilngadīgi un citos gadījumos), bāriņtiesa koleģiāli lemj par bērnam piemērotāko ārpusģimenes veidu – aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 2017. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 54 Preiļu novada bērni, no tiem audžuģimenes aprūpē – 11 bērni, aizbildņu ģimenēs – 41 bērns, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās –
2 bērni (viens bērns ar smagām veselības problēmām atrodas Valsts sociālās aprūpes centrā). Pagājušajā gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna ir nodrošināta 8 bērniem.
Aizbildņu pienākumus visbiežāk pilda bērnu radinieki (8
personas), vecvecāki (13 personas) un bērniem emocionāli
tuvas personas, kas nav radinieki (10 personas). Lai izvērtētu ārpusģimenes pakalpojuma kvalitāti, bāriņtiesas
darbinieki veic ikgadējo bez vecāku gādības palikušo bērnu
dzīvesvietas pārbaudi, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un
uzraudzību, noskaidro bērna un ģimenes locekļu viedokļus,
seko līdzi darbībām ar bērna mantu, izsniedz bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju
nodrošināšanai.
Šobrīd Preiļu novadā ir tikai viena audžuģimene, kur ir
ievietoti divi bērni. Preiļu novada bāriņtiesa aicina novada
iedzīvotājus būt aktīviem un atbalstošiem, dalīties mīlestībā,
kļūstot par audžuģimeni bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības.

Adopcijas lietas

par veselības stāvokli, sodāmību pārbaude, psihologa atzinuma analīze un tad bāriņtiesas sēdē tika pieņemts lēmums
par atbilstību adoptētāja statusam. Četri bērni pārskata gadā
tika nodoti pirmsadopcijas aprūpē ar regulāru bāriņtiesas
kontroli līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā.

Atzinumi sniegšanai tiesai

Viena no darbietilpīgām un komplicētām jomam bāriņtiesas darbā ir atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma.
Pārskata gadā bāriņtiesa ir sniegusi divus atzinumus tiesai
par kārtību, kādā vecāki var izmantot saskarsmes tiesības
un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus
ar saviem bērniem, par bērna dzīvesvietas noteikšanu,
aprūpes un uzraudzības tiesību noteikšanu. Izmantojot pārrunas, psihologu konsultācijas un citas metodes 2017. gadā
vienā gadījumā izdevies panākt izlīgumu un vienošanos
vecāku starpā.

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana
citas personas aprūpē

Pārskata gadā par 3 vecāku aprūpē esošajiem bērniem,
kuru vecāki darba dēl ilgāku laika periodu izbrauc uz
ārzemēm un laiks ir ilgāks par trīs mēnešiem, bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu
pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesā ir 9 lietas par bērnu nodošanu
citu personu aprūpē, kurās bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.

Citas lietas

Bāriņtiesa pieņēmusi 3 lēmumus par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu
vecumu. Ir pieņemts viens lēmums par vecāku domstarpību
izšķiršanu lietā par iedzīvotāju nodokļu atvieglojumiem par
bērniem.

Aizgādnības lietu pārraudzība

Viena no bāriņtiesas darbības sfērām ir aizgādnības
lietu pārraudzība. Aizgādnībā esoša persona ir pilngadīga
persona ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās lietas
izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme
lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā,
bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. 2017.
gadā bāriņtiesā bija 30 aktīvas lietas par aizgādņa iecelšanu
personai ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no
aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu pārbaudes.
Bāriņtiesa arī ieceļ aizgādņus promesošas personas
mantai un mantojumam, ja ar notāra taisītu notariālo aktu
nodibināta aizgādnība, ja mantojuma atstājējam piederējis
uzņēmums vai saimniecība un tā darbība jāturpina līdz
brīdim, kad mantiniekiem apstiprinātas mantojuma tiesības.
2017. gadā aktīvas ir 5 lietas par aizgādņa iecelšanu mantojumam.

Bāriņtiesu apliecinājumi

Bāriņtiesas locekļi visos Preiļu novada pagastos izdara
apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā
noteiktos uzdevumus. 2017. gadā Preiļu un Aizkalnes pagastā izdarīti 246 apliecinājumi, Pelēču pagastā – 77 apliecinājumi, Saunas pagastā – 90.

Arhīvs

2017.gada bāriņtiesa par adoptētājiem atzinusi 7 personas, kas izteikušas vēlmi adoptēt svešu, ārpusģimenes
aprūpē esošu bērnu vai vienas ģimenes divus vai trīs bērnus. Potenciālajiem adoptētājiem tika veikta izpēte – sarunas, dzīves apstākļu pārbaudes, ģimeņu locekļu savstarpējo
attiecību, motivācijas noskaidrošana, informācijas iegūšana

Bāriņtiesa veido un uztur savu arhīvu atbilstoši arhīva
likumam, kurā glabājās pastāvīgi glabājamās lietas no
2001. gada līdz 2017. gadam. 2017. gadā pastāvīgi glabājamas lietas par laika periodu no 1996. gada līdz 2001. gadam
nodotas Daugavpils zonālajā Valsts arhīvā.
Natālija Rivža,
Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

21. februāra domes sēdē Preiļu novada domes deputāti apstiprināja Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda
līdzekļu sadalījuma plānu 2018. gadam. Kopumā šajā
gadā no fonda līdzekļiem paredzēti darbi 322140,77 eiro
apmērā, no kuriem 303768 eiro ir VAS «Latvijas Valsts
ceļi» piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējā summa (18372,77 eiro) ir atlikums uz šī gada 1. janvāri, kas
radies pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem aizvadītā
gada ziemas periodā.
Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvā padome ieplānojusi autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem pilsētā un pagastos šogad novirzīt
282443,41 eiro, no kuriem autoceļu un ielu uzturēšanas
darbiem ziemā paredzēti 50908 eiro, caurteku, segumu uz-

turēšanai un kopšanai 218035,41 eiro un satiksmes organizēšanas darbiem 13500 eiro (ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, horizontālā marķējuma – brauktuves apzīmējumu atjaunošana un luksoforu apkalpošana). Būvprojektēšanai
(Kārsavas un Krāslavas ielām) un citiem ar to saistītiem izdevumiem paredzēti 17000 eiro, savukārt 10000 eiro atvēlēti autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.
Salīdzinoši ar 2017. gadam valsts piešķirto mērķdotāciju
novadam, šogad tā ir palielinājusies par 8579 eiro, līdz ar to
palielinot arī novada autoceļu (ielu) fonda apjomu, kas ļaus
šajā periodā turpināt realizēt ieplānotos autoceļu (ielu) infrastruktūras sakārtošanas darbus novadā.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Apstiprināts Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda
līdzekļu sadalījuma plāns 2018. gadam
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Preiļu novada VÇSTIS
Vieglatlētika

3. martā 25. reizi notika Vārkavas vidusskolas balvu izcīņa vieglatlētikas trīscīņas sacensībās, kurās piedalījās 90
sportisti no vairākām izglītības iestādēm.
Sacensību uzvatētāji vieglatlētikas trīscīņā (30m skrējienā, augstlēkšanā un tāllēkšanā): Danilovs Raitis, Baikovs
Nikita, Šeršņovs Raivis, Leitāne Anastasija, Pauniņa Viktorija (visi no Riebiņu vsk.), Brakovskis Ervīns, Pastars
Lauris, Zalāns Egons, Poplavska Sanija, Vanaga Melisa,
Vanaga Valija (visi no Vārkavas vsk.), Bečs Jānis (Galēnu
psk.), Pūdžs Valters, Rinčs Artis, Rumaka Megija, Šņepste
Katrīna, Anspoka Annija (visi no Preiļu 1.psk.), Baranova
Jekaterina (Preiļu 2.vsk.), Vaivods Ilmārs, Sparāns Elmārs,
Kivleniece Inta (visi no Vārkavas novada).
Par visaugstvērtīgāko punktu skaitu līdz 13 gadiem kausus saņēma Valters Pūdžs un Sanija Poplavska, līdz 18 gadiem – Artis Rinčs un Valija Vanaga. Visātrāk 30 m noskrēja Ilmārs Vaivods 4 sek. 16 un Jekaterina Baranova
4 sek. 86; augstlēkšanā – Ilmārs Vaivods un Jānis Vaivods –
1m 80cm, Valija Vanaga – 1m 45cm; tāllēkšanā – Ilmārs
Vaivods – 6m 06 cm un Jekaterina Baranova – 4m 24 cm

SPORTS

Čempionāta rezultāti: Raivo Liniņš 2000 m – 1. vieta ar
rezultātu 6:33,72 un 1000 m – 3.vieta ar rezultātu 2:58,27;
2000 m skrējienā Una Kraupša – 8:07,20, Kristīne Saleniece 9:19,21; Vjačeslavs Krupins noskrēja 2000 m ar rezultātu – 7:42,91.
Pēc IAAF punktu sistēmas visaugstvērtīgākais rezultāts
mūsu komandā: meitenēm – Unai Kraupšai – 1000 m skr. –
571 punkti un zēniem – Kristeram Lācim – augstlēkšanā –
527 punkti.

Parka trasēs sacenšas slēpotāji

Preiļu džudisti atgriežas ar medaļām

4. martā Rīgā norisinājās otrais bērnu džudo turnīrs
«Kokoro kauss – 2018», kurā piedalījās ap 300 jauno džudo
sportistu no Baltijas valstīm. Preilieši turnīrā cīnījās godam
un ieguva godalgotas vietas – 1. vietas medaļas nonāca īpašumā Ričardam Smanam un Dāvidam Verzem, 2. vietu izcīnīja Iļja Lavrenovs un Dinārs Kančs, 3. vietā ierindojās
Vladislavs Givoina, Mārcis Madelāns un Ričards Jakovļevs, 5. vieta – Dominikam Verzem.

Latgales atklātā individuālā čempionāta
galda tenisā 2. kārta

10. martā Preiļos norisinājās Latgales atklātā individuālā
čempionāta galda tenisā 2. kārtas sacensības, kurās piedalījās 28 sportisti. Šoreiz dalībnieki bija ieradušies no tuvākajiem Latgales novadiem – Daugavpils, Rēzeknes,
Krāslavas, Līvāniem, pārstāvēta bija arī Jēkabpils un Aizkraukle. Jau tradicionāli sacensībās spēkiem mērojās arī
četri sportisti no Lietuvas – Utenas un Zarasai pilsētām.
1. vietu otrajā kārtā izcīnīja jaunākais tenisists savā grupā Osvaldas Juodelis (Lietuva), 2. vietā ierindojās preilietis
Ainārs Mūrnieks, 3. vietu ieguva Valdemaras Lapinskas
(Lietuva). Labu rezultātu sacensībās, izcīnot 8. vietu, parādīja arī jaunais sportists no Preiļiem – galda tenisa trenera
Anatolija Isajeva audzēknis – Aleksandrs Pahomovs. Čempionāta 3. kārta notiks 29. aprīlī Preiļos.

Raivo Liniņš – Latvijas čempions U16 grupā

Preiļu novada veterāni veiksmīgi startē Rīgā

3. martā uz Preiļu novada atklāto čempionātu distanču
slēpošanā pašmāju slēpošanas cienītāji sagaidīja arī pa
kādam konkurentam no tuvējās apkaimes. Jau esam
pieraduši pie skolu jaunatnes kūtruma, bet gribējās redzēt
arī kuplāku pulku vidējās paaudzes pašmāju slēpošanas
draugu, kuri izmanto ikdienā slēpju nomas pakalpojumus
jau daudzu gadu garumā. Te bija iespēja izmēģināt savu varēšanu arī mazliet stresainākos apstākļos un redzēt savu izaugsmi, kā arī vērot un mācīties no pagaidām vēl meistarīgākiem distanču slēpotājiem.
Skolēniem meistarīgākie savās vecuma grupās izrādījās
Markuss Pastars, Kārlis Adamovičs un Mārcis Adamovičs.
4 km distanci veica S50+ grupas dāmas un V60+ grupas
kungi, kur uzvaras laurus savās grupās plūca Digna Prodniece un Viktors Dudarevs. Vecākajam dalībniekam šajā
grupā Alimpijam Rikovam 79 gadi! Viskuplākais dalībnieku
pulks stājās uz starta līnijas V50+ grupā 6 km distancē vīriem – 6 censoņi. Intriga par uzvarētāju saglabājās līdz pat
pēdējā apļa pēdējiem metriem, kad Leonīdam Valdonim
izdevās atrauties no sava sekotāja Edmunda Boreiko. Ar
vairāk kā 30 sekunžu atrāvienu no tuvākā sekotāja Aivara
Žugra, bronzu sev nodrošināja Sandis Šķēps.
Šajā pašā distancē S35+ grupā pašmāju labākajai slēpotājai Anitai Vilcānei tā arī neizdevās apslēpot viešņu no
Pļaviņām Sanitu Petkūni. Garākajā 10 km distancē uz starta
stājās astoņi V20+ un V35+ grupu dalībnieki. Distances
pirmajā pusē par līdera godu paspēkojās Renārs Valdonis
un Austris Bogadanovs, abiem atraujoties no trešajā pozīcijā slēpojošā Arta Upenieka, kuru savukārt pamazām
sāka iedzīt V35+ grupas līderi Aivars Ukins un Kaspars
Pīnups, saglabājot intrigu par uzvarētāju šajā grupā līdz
pēdējam aplim.
Gala rezultātā Renāram izdevās atrauties un izcīnīt
diezgan pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 28 minūtes 54 sekundes, aiz sevis atstājot Austri un Arti. Ar koka medaļu
šoreiz nācās samierināties slēpojošās Bogdanovu dinastijas
pārstāvim Mārtiņam, kā arī tādu pašu likteni piedzīvot
Aleksandram V35+ grupā, bet mierina fakts, ka jau nākošajā gadā varēs spēkoties ar V50+ grupas veterāniem.
Kaspara iesākto intrigu šoreiz līdz galam nesanāca «materializēt» – uzvara Aivaram. Bronzas godalga vienmēr sevi
labā sportiskajā formā uzturošajam Normundam Patmalniekam.

Māris Ceplis startē Latvijas U–18
izlases sastāvā

3. martā Igaunijas pilsētā Viru notika Baltijas valstu
U–18 vecuma grupas mačsacīkstes vieglatlētikā. Latvijas
izlases sastāvā tika iekļauts arī Preiļu novada BJSS audzēknis Māris Ceplis. Augstlēkšanā Māris pārvarēja 183 cm
augstumu. Pēc 15 gadu pārtraukuma Baltijas mača telpās
uzvarēja Latvijas jaunieši.

Sacenšas zemledus makšķernieki

24. – 25. februārī Rīgā vieglatlētikas manēžā notika Latvijas čempionāts U 16 grupā 2003. – 2004. gadā dzimušiem
zēniem un meitenēm. No Preiļu sporta skolas U 16 grupas
kvalificējās sekojoši audzēkņi: 1000 m – Raivo Liniņš, Una
Kraupša un Kristīne Saleniece, augstlēkšanā – Kristers
Lācis, Andis Briška, tāllēkšanā – Andis Briška. 2000 m
skrējienā varēja piedalīties bez normatīva.

rošanai bija jāskaita zivju kopsvars. Tikai ar 27 gramu pārsvaru uzvarētāju laurus plūca komanda «Vecie līņi» (Valdis
un Ilze Barūkļi, Andris Turkins), otrajā vietā komanda
«Jaunciems» (Anatolijs Pupics, Dzintars Matisāns, Gunārs
Matisāns), bet trešajā vietā komanda «Kalnu iela» (Zintis
un Jānis Viļeviči, Raimonds Romulis). Individuāli meistarīgākais Broņislavs Plivda – 2 kg 712 grami (Preiļi), 2.vietā
Andris Turkins – 2 kg 500 grami un 3.vietā Valdis Barūklis – 2 kg 290 grami. Meistarīgākie jaunieši – Dinārs Ķemzāns (Preiļu pagasts), Guntis Bogotais (Sauna –2) un Agris
Vojevodskis (Sauna). Sievietes sarindojās sekojoši: Ilze
Barūkle, Vita Juršeniene (Atradeņi) un Lāsma Turkupole
(Atašiene). Preiļu pagasta meistarīgākie: Broņislavs Plivda,
Viktors Kokorīts un Dinārs Ķemzāns. Lielākā zivs – asaris
283 gramu svarā atradās Andriana Jerohina (Koknese)
makšķerēšanas kastē, mazāko eksemplāru spēja izvilināt
Atis Puzaks.
Sacensību gaitā netrūka Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas uzmundrinošo vārdu sacensību dalībniekiem. Liels paldies par sacensību atbalstu un garšīgo
zupu «Ozolkrastu» saimniecei – Lidijai Ceriņai, ka arī Jeļenai Puzakai, Artim Prikulim par attīrīto stāvlaukumu mašīnu novietnei.

4. martā uz Feimankas ūdenskrātuves pulcējās 44 zemledus makšķernieki uz Preiļu novada atklāto un Preiļu pagasta čempionātu zemledus makšķerēšanā. Dalībnieki bija
ieradušies no Kokneses, Madonas novada, Daugavpils, Aglonas, Līvāniem un Preiļu novada. Makšķerēšanas sporta
cienītāji sacentās par uzvarām Preiļu novada čempionātā
gan komandu, gan individuālajā vērtējumā. Preiļu pagasta
makšķernieki spēkojās arī savā starpā par labākā noskaidrošanu. Bagātīgu balvu klāstu bija sarūpējusi arī Preiļu pagasta pārvalde.
Pēc zivju nosvēršanas izrādījās, ka divas līderkomandas savākušas vienādu punktu skaitu un uzvarētāja noskaid-
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1. martā Rīgā notika Latvijas Simtgades LSVS 55. sporta spēles vieglatlētikā telpās, kur piedalījās arī trīs mūsu
novada vieglatlēti – seniori.
Visiem trijiem kupls medaļu birums – pa visiem kopā
izcīnītas astoņas medaļas. Feoktists Pušņakovs, startējot
V65+ vecuma grupas 60 m distancē ar rezultātu 9,41 sekunde, izcīnīja sudraba godalgu, tāda paša kaluma godalgu
pieplusojot sev arī 800 m distancē – 2.49,74. Uz goda
pjedestāla augstākā pakāpiena Feoktists kāpa par izcīnīto
uzvaru 200 m distancē ar rezultātu 32,69 sekundes. Trijās
disciplīnās startēja arī Dace Liniņa S40+ grupā (60 m –
8,51; 200 m – 29,75; augstlēkšana – 140 cm), izcīnot sev
trīs sudraba godalgas. Olga Borisova (S45+ grupa) augstlēkšanā, pārvarot 130 cm, izcīnīja sudraba medaļu, savukārt
lodes grūšanā uzrādītie 7 m 65 cm nodrošināja Olgai bronzas godalgu.

Izcīna medaļas Rīgas jaunatnes
čempionātā vieglatlētikā telpās

23.–24. februārī Rīgas vieglatlētikas manēžā notika Rīgas jaunatnes čempionāts vieglatlētikā telpās. Pie startiem
tika pielaisti sportisti, kuri izpildīja kvalifikācijas normatīvus.
Pirmajā dienā uz 60 m startu izgāja četri mūsu sporta
skolas sprinteri: Lauris Šmeiksts, Artis Rinčs, Alens Lozda
un Valdis Mihailovs. Priekšskrējienos 38 dalībnieku konkurencē Lauris ar rezultātu 7,53 tika 60 m B finālā. Uzreiz
aiz fināla svītras palika Artis Rinčs (9. vieta ar rezultātu
7,59), 13. vieta – Alenam Lozdam ar rezultātu 7,73 un
16. vieta – Valdim Mihailovam ar rezultātu 7,78. B finālā
Lauris izcīnīja 6. vietu ar rezultātu 7,48. Tāllēkšanā starp
8 labākajiem finālistiem iekļuva Māris Ceplis un izcīnīja 6. vietu ar rezultātu 6 m 13 cm. Alens Lozda aizleca
5 m 78 cm, Valdis Mihailovs – 5m 46 cm, Lauris Šmeiksts –
5 m 37 cm. 400 m skrējienā Rasa Saulīte izcīnīja 8. vietu ar
rezultātu 1min 03, 30, Sandis Rudzāts šo distanci noskrēja 1 min 02,50. 1500 m skrējienā no mūsu komandas startēja četri sportisti: Raivim Žiharam – 10. vieta ar rezultātu 4 min. 52,65, Raitim Vilcānam – 12. vieta ar rezultātu
4 min. 53,34, Edgars Pastors – 4 min. 58,74, Armands Karčevskis – 5 min. 01,35.
Sacensībās augstlēkšanā jaunietēm sudraba medaļu
izcīnīja Valija Vanaga ar rezultātu 155 cm. Mārim Ceplim
3. vieta augstlēkšanā ar rezultātu 1 m 85 cm. Rasa Saulīte
200 m noskrēja 29,08 un Sandis Rudzāts 800 m – 2 min.
31,38.
Pēc IAAF punktu sistēmas visaugstvērtīgākais rezultāts
mūsu komandā: meitenēm – Valijai Vanagai augstlēkšanā
782 punkti, Rasai Saulītei 400 m skrējienā 764 punkti,
zēniem – Mārim Ceplim augstlēkšanā 784 punkti, Laurim
Šmeikstam 60 m skrējienā 711 punkti.
Informāciju sagatavoja Viktorija Neištadte, Leonīds
Valdonis, Jolanta Upeniece un Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS

Zelta kāzas svin Lidija un Afanasijs Ivanovi

17. februārī 50 kopdzīves
gadu jubileju svinēja Preiļu iedzīvotāji Lidija un Afanasijs Ivanovi. Nedaudz vēlāk Zelta pāri
skaistajos svētkos sveica Preiļu
novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Juris Želvis.

Moskvinas jauneklis Afanasijs
savu mīlestību – Aglonas puses
meiteni Lidiju – satika ballē Preiļos.
Lidija un Afanasijs savu laulību
reģistrēja Preiļu dzimtsarakstu nodaļā, kāzu svinības notika Aglonas pusē. Atmiņā palikuši jauki

brīži, kad, izbaudot īstu ziemu – ar
sniega kupenām un salu – kopā ar
radiem un draugiem tika svinētas
kāzas.
Pāršķirstot kopdzīves gadus,
Lidija un Afanasijs atzīst, ka dzīve
ir raiba kā dzeņa vēders. Dzīvojot
kopā ir bijuši dažādi brīži, kas prasījuši sapratni un piekāpšanos. Tomēr 50 gadi ir bijuši draudzīgi, arī
tagad dzīvojot labi.
Visvairāk laika ir veltīts darbam.
Lidija strādājusi tirdzniecības jomā,
Afanasijs darbojies celtniecībā.
Svarīgas vienmēr bijušas arī rūpes
par ģimeni un sadzīvi. Ģimenē ir
izaudzināts dēls, prieks par diviem
mazbērniem un mazmazmeitiņu.
Vairāk laika kopīgiem brīžiem
un sarunām var atlicināt tagad,
kad algotā darba gadi paskrējuši.
Novēlam Lidijai un Afanasijam
veselību un mīlestības pilnus turpmākos kopdzīves gadus!
Maija Paegle

Dzimtās pilsētas dzimšanas diena

Ievērojot Fizisko personu datu
aizsardzības likumu, apsveikumi fiziskām
personām pašvaldības izdevumā
«Preiļu Novada Vēstis» netiks publicēti.
Preiļu novada Labklājības pārvalde
(Reģ. Nr. 90010825446)

izsludina atklātu konkursu uz PANSIONĀTA
«PREIĻI» MEDICĪNAS MĀSAS amatu
uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku

Pamatpienākums – nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus
pansionāta klientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prasības pretendentiem (–ēm):
• Profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība veselības
aprūpē vai māsszinībās ar kvalifikāciju «medicīnas māsa» (ceturtais
profesionālās kvalifikācijas līmenis).
• Reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ar tiesībām praktizēt kā medicīnas
māsa.
• Ārstniecības personas sertifikāts.
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3
gadi.
• Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks – 2018. gada 23. aprīlis. Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu
iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 6. aprīļa plkst. 16.00.
Papildu informāciju par veicamajiem pienākumiem un iesniedzamajiem dokumentiem skatīt Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv.

Muzicēšanas studijas «Jandāliņš» marimbu
orķestris veiksmīgi startē konkursā

21. februārī Preiļu 2. vidusskolā norisinājās pasākums, veltīts
Preiļu pilsētas 90. dzimšanas
dienai. 7. klases skolniece Anastasija Dekterjova dalījās iespaidos par pasākumu, ko interesantu un saturīgu veidoja gan skolēni un pedagogi, gan uzaicinātie
viesi.
Pilsētas dzimšanas dienas pēcpusdienu ar uzrunu atklāja skolas
direktore Nadežda Hļebņikova. Par

Preiļu vēsturiskajām vietām stāstīja
Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja speciālists Vadims Maksimovs, savās atmiņās dalījās bijušie
direktori Apolinārija Bramane un
Oļegs Hļebņikovs.
Dzejoļus par mūsu pilsētu lasīja Marija Onufrijeva – krievu valodas un literatūras skolotāja, pilsētas vēstures lappuses savā stāstījumā pāršķīra skolas muzeja dibinātāja un vadītāja Valentīna Mak-

simova. Ar lielu interesi klātesošie
klausījās Preiļu novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova
stāstījumā par pašvaldības darbu
pilsētas labiekārtošanā un daudzu
infrastruktūras projektu realizācijā.
Pasākumā izskanēja Preiļu pilsētas himna, dziesmas, dzeja, tika rādītas prezentācijas par pilsētas
vēsturi un apkopoti zīmējumu konkursa «Mana dzimtā pilsēta» rezultāti.

Preiļu novada kultūras centra pasākumi aprīlī

v 1. aprīlī plkst. 16.00 pie Preiļu KN Lieldienu
pasākums visai ģimenei «Kad lietas runā Lieldienu
valodā». Ieeja – brīva
v 1. aprīlī plkst. 22.00 Pelēču KN Lieldienu
balle kopā ar OSKARU. Ieeja – EUR 2.00. Būs pieejami galdiņi
v 2. aprīlī plkst. 13.00 Saunas TN Lieldienu pasākums «Lielā diena atvedusi Košu olu vezumiņu»
v 6. aprīlī plkst. 12.40 un plkst. 18.00 Preiļu
KN «Vasara, pēc kuras viss bija citādi» – Madaras
Dišleres piedzīvojumu filma visu laiku bērniem
«PARADĪZE 89». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama kasē. Biļešu cena – EUR 3, skolēniem un senioriem – EUR 2
v 7. aprīlī plkst. 13.00 Pelēču KN Nautrēnu pagasta amatierteātra «Dekteri» teātra izrāde – Pauls
Reimanis «Krustmāte Jūle no Tūles». Ieeja – par
ziedojumiem
v 10. aprīlī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
radošā darbnīca «Pinumi no bērzu zariem»
v 14. aprīlī plkst. 13.00 Preiļu KN Erudīcijas
spēle «Zināšanu labirints» II. kārta
v 15. aprīlī plkst. 14.00 Preiļu KN Preiļu novada Slāvu kultūras biedrība «Raduga» un Preiļu II.
vidusskola aicina uz koncertu «Lai prieks mājo katrā sirdī». Ieeja – brīva
v 18. aprīlī plkst. 18.00 Preiļu KN MISTRU

MEDIA piedāvā Ivara Selecka filmu «Turpinājums»
(Pieci bērni pirmajā klasē. Viena gada vērojums par
to, kas notiek bērna prātā). Ieeja – brīva
v 25. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN Francijas institūts Latvijā piedāvā – Franču mūzikas koncertu
v 27. aprīlī plkst. 20.00 Aizkalnes TN izglītojošs
izklaides pasākums aizkalniešiem «PAŠDARBNIEKS
nav NIEKS». Iegūsiet M kategorijas kursu apliecību
(5h) apmācības programmā «Bez pašdarbnieka pagastā nevar ne NIEKA!». Programmā: svinīgā apbalvošanas ceremonija par 6 gadu darbu, atslābināšanās un relaksācijas metodes, kā izveidot pasākumu,
ja ledusskapī (galvā) nav ne vienas idejas, izglāb
draugu – neļauj palikt mājās, prieks, kur tu rodies!
Dress code: Pieklājīgi apģērbta būtne. Līdzi ņemt
groziņu un pilnīgu paļaušanos uz notikumu gaitu!
v 28. aprīlī plkst. 8.00 – 14.00 Teritorijā ap Preiļu KN Lielais pavasara tirgus un V Latvijas Tūrisma
informācijas tirgus
v 28. aprīlī plkst. 19.00 Preiļu KN Eksotisko
deju festivāls – koncerts «Pavasara atdzimšana».
Biļetes cena – EUR 3, plkst. 21.00 Diskoballe, biļetes cena – EUR 3. Biļetes cena uz abiem pasākumiem – EUR 5. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama kasē. Pieejama galdiņu rezervācija

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!
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23. februārī Rēzeknē norisinājās ikgadējā Latvijas izglītības
iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un
popgrupu festivāla – konkursa «No baroka līdz rokam» Latgales
kārta. Kā ierasts, šis pasākums pulcēja daudz un dažādus kolektīvus no visas Latgales.
Šogad savus spēkus izmēģinājām arī mēs – radošās muzicēšanas
studijas «Jandāliņš» marimbu orķestris. Tā bija lieliska iespēja parādīt
savas prasmes, kā arī klausīties citu kolektīvu sniegumu. Mājās atgriezāmies ar I pakāpes diplomu (42,24 punkti).
Pēc rezultātu apkopošanas izrādījās, ka Preiļu kolektīvam ir otrs
labākais rezultāts instrumentālo ansambļu grupā, tik augstu novērtējumu
nebijām gaidījuši. Uz fināla kārtu Rīgā šoreiz gan netiekam, jo pietrūka
viena punkta, bet žūrijas vērtējums apliecina, ka ieguldītais darbs nebija veltīgs.
Paldies orķestrantiem par darbu, paldies vecākiem par atbalstu! Mēs
noteikti mēģināsim vēlreiz!
Artūrs Savickis,
radošās muzicēšanas studijas «Jandāliņš» vadītājs

28. aprīlī aicinām piedalīties Lielajā Talkā –
vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs!

Vairāk informācijas par Lielo Talku lasiet informatīvajā
izdevumā «Saimnieka Vārds» un www.preili.lv.

Traktortehnikas tehnisko apskašu
dienas Preiļu novadā

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem: traktortehnikas reģistrācijas apliecībai, attiecīgās kategorijas traktortehnikas
vadītāja apliecībai, spēkā esošai obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas
polisei.
Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm. Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191 – VTUA Tehniskās
uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa Preiļos.

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

