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Pie Preiļu novada domes ēkas apgrūtināta satiksme

Uzsākot Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas
labiekārtošanas būvdarbus, autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem Preiļu novada domes teritorijā – būvdarbu laikā ir samazināta autostāvvietas pieejamība Raiņa bulvārī.
Raiņa bulvāra automašīnu novietošanas stāvlaukumā ir uzstādītas
aizlieguma zīmes Nr. 326 «Apstāties aizliegts», tāpēc aicinām autovadītājus būt vērīgiem un novietot savas automašīnas atļautā vietā.
Autostāvvietu trūkums var sagādāt neērtības līdz rudenim, kad
plānots pabeigt šobrīd būvniecības procesā esošo laukumu pie Preiļu
novada domes ēkas.

Tiks veikta satiksmes ierobežošana
uz būvdarbu laiku Talsu ielā, Preiļos

Informējam, ka sakarā ar Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem, laika posmā no
02.07.2018. līdz 09.07.2018. tiks slēgta satiksme Talsu ielā, Preiļos.
Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā skatīt www.preili.lv
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Starptautiskais Miera Skrējiens
dosies cauri Preiļiem

No šī gada 11. līdz 15. jūlijam Starptautiskā Miera Skrējiena
Eiropas posms dosies cauri Latvijai un arī cauri Preiļiem. 11. jūlijā
plkst. 16.00 Miera skrējiena dalībniekus un Miera lāpu sagaidīsim
pie Preiļu novada robežas no Daugavpils puses. Aicinām skrējienam
pievienoties visus interesentus, un, izskrienot cauri Pelēču pagastam,
pa posmiem turpināt skrējienu līdz Preiļu pilsētai.
11. jūlijā plkst. 18.30 Starptautiskā Miera skrējiena dalībniekus sagaidīsim Preiļu pilsētas pludmalē. Skrējiena dalībniekus ar dziesmām
un dejām sveiks Preiļu novada bērni un jaunieši. Mums visiem kopā būs
unikāla iespēja dziedāt Starptautisko Miera skrējiena himnu un nodot no
rokas rokā sadraudzības lāpu, tādā veidā paužot savu gribu gaišākai
pasaulei un mieram virs zemes. Vakarā dāvāsim skrējiena dalībniekiem
naktsmājas, lai nākamajā dienā no rīta plkst. 8.30 skrējiena dalībnieki
varētu turpināt ceļu no Preiļiem līdz Riebiņiem un tālāk pa Latviju.
Aicinām ikvienu piedalīties un atbalstīt ar sveicieniem un savu klātbūtni šo sportisko un draudzīgo pasākumu! Sīkāk ar skrējiena maršrutu,
laikiem, kā arī tikšanās vietām ar vietējiem iedzīvotajiem varat iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv vai sekot līdzi informācijai skrējiena mājas lapā www.peacerun.org/lv.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās pieteikšanās konkursam
«Sakoptākais īpašums Preiļu novadā»

Preiļu novada dome aicina novada iedzīvotājus piedalīties konkursā
«Sakoptākais īpašums Preiļu novadā». Konkurss jau sesto gadu
tiek organizēts, lai noskaidrotu novada sakoptākos īpašumus un apbalvotu to īpašniekus, kā arī veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā.
Piedalīties aicinām privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
uzņēmumus un iestādes. Konkursam jāpiesakās līdz 16. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī
kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, iepriekš to
saskaņojot ar īpašnieku.
Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti vairākās kategorijās:
ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā, viensētas pagasta teritorijā,
daudzdzīvokļu mājas, sabiedriskie objekti, komercsabiedrību īpašumi,
valsts un pašvaldības iestādes. Konkursā tiks vērtēta teritorijas sakoptība
un kopskats, ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība,
dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi, videi
draudzīga saimniekošana, kā arī īpašuma individualitāte.
Īpašumu izvērtēšanu šogad veiks konkursa žūrija sekojošā sastāvā:
Preiļu novada domes nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite,
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece,
Preiļu pagasta ZS «Avotu ozoli» līdzīpašniece Anna Buka, daiļdārzniece
Kristīne Stašulāne un konkursa «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā»
2016. gada uzvarētāja Zigrīda Volonte.
Kopējais konkursa balvu fonds ir 2845 eiro. 1. vietas ieguvēji katrā
nominācijā saņem diplomu un naudas balvu 200 eiro vērtībā, 2. vietas
ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 140 eiro, 3. vietas ieguvēji
katrā nominācijā saņem diplomu un 70 eiro. Konkursa dalībnieku apbalvošana paredzēta Preiļu novada svētku laikā.
Konkursa nolikums un pieteikuma forma pieejama pašvaldības
mājaslapā www.preili.lv. Papildu informācija, zvanot konkursa komisijas
vadītājai Vitai Biezaitei, tālrunis – 28367578.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Latvijā un Lietuvā uzsākts projekts
dabai draudzīgas ceļošanas veicināšanai

Šī gada 30. maijā Preiļos Latvijas un Lietuvas sadarbības partneri parakstīja līgumu par projekta LLI-349 «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus» (LEARN
ECO TRAVEL) realizēšanu. Projekts tiek īstenots ar mērķi attīstīt
reģiona pievilcību, kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie
ūdens objektiem, izveidot jaunus
ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu.
Projekta vadošā partnera funkcijas un pienākumus veic Preiļu novada dome. Projekta partneri ir Riebiņu novada dome un Aglonas novada dome Latvijā, Anīkšču un Molētu rajonu pašvaldības, Panevēžas
pašvaldība un Sartu un Gražutes
reģionālo parku direkcija Lietuvā.
Projektā uzsvars tiek likts uz apkārtējai videi draudzīgas ceļošanas
veicināšanu un sabiedrības izglītošanu par ekotūrismu. Sadarbojoties
projektā iesaistītajām Latvijas un
Lietuvas institūcijām un tūrisma
jomas profesionāļiem, tiks izstrādāti
jauni kopīgi tūrisma maršruti, kas
būs piemēroti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai palielinātu
ūdens objektu apmeklētāju izpratni
par dabas daudzveidību, plānots
izstrādāt interaktīvu mobilo lietotni
ūdens kvalitātes noteikšanai.
Apmeklētājiem pievilcīgākas un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
pieejamākas tiks padarītas atpūtas
vietas pie ūdens, iegādājoties nepieciešamo inventāru un aprīkojumu, tostarp Preiļu novadā paredzēts
iegādāties pludmales riteņkrēslu un

pielāgotu laivu, kā arī ūdenszāles
pļāvēju, pontonu un dūņu sūkni.
Zināšanas ekotūrisma jomā semināros un apmācībās varēs papildināt projektā iesaistīto pašvaldību
tūrisma nozares profesionāļi un tūrisma uzņēmēji. Skolēniem būs iespēja piedalīties divās piedzīvojumu nometnēs – šogad no 15. līdz
22. jūlijam Aglonā un nākamvasar
Gražutes reģionālajā parkā. Norisināsies četri tūrisma festivāli –
šogad 4.–5. augustā Riebiņu novada Rušonas pagastā, kā arī Paņevežā, Preiļos un Gražutes reģionālajā parkā.
Projekts «Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens
resursus» (LEARN ECO TRAVEL)
Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg

V-A Latvijas – Lietuvas programmas
2014.–2020. gadam atbalstu no
2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Kopējās projekta
izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un
projekta partneru līdzfinansējums
92 729,11 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums –
24 973,20 eiro.
Sīkāka informācija par projektu
www.latlit.eu vai www.preili.lv.
Papildu informācija: Ilona Vilcāne projekta sabiedrisko attiecību
speciāliste e-pasts: ilona.vilcane@
gmail.com, tālr.: 25141858

Turpinot iepriekšējos gados
iesākto tradīciju, arī šogad Preiļu
novada skolēniem tiek piedāvāta
iespēja vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos.
Pašvaldība aicināja bērnus un
pusaudžus vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās Preiļu novada
vispārizglītojošās mācību iestādēs
un, kuru dzīvesvieta deklarēta
Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un
iemaņas, iegūt darba pieredzi un
lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.
Kopumā tika saņemti 179 pieteikumi, tos visus izvērtēja pašvaldības izveidota darba grupa. Pamatojoties uz Preiļu novada domes noteikumiem «Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu
novadā» un izvērtējot iesniegumus,
tapa zināms, ka novadā 163 skolēniem tiks nodrošinātas darba vietas.
Konkrētāk, 47 skolēniem nodrošinātas darba vietas novada lauku
teritorijās (Aizkalnes, Pelēču, Preiļu
un Saunas pagastos), savukārt 116
jaunieši Preiļu pilsētā iesaistīsies
nodarbinātības pasākumos sekojošās iestādēs – Preiļu 1. pamatskolā,

Preiļu 2. vidusskolā, Preiļu Mūzikas
un mākslas skolā, PII «Pasaciņa»,
Preiļu novada Jauniešu centrā
«Četri», Preiļu Bērnu un jauniešu
sporta skolā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Preiļu novada Tūrisma un
informācijas centrā, Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzejā, Preiļu
novada Labklājības pārvaldē, pansionātā «Preiļi», Preiļu novada domē un Preiļu Kultūras centrā.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni
katrs strādās astoņas darba dienas,
13 un 14 gadus veci skolēni tiks nodarbināti ne vairāk kā četras stun-

das dienā, bet jaunieši no 15 gadu
vecuma strādās ne vairāk kā sešas
stundas dienā, saņemot atlīdzību par
paveikto darbu, kura noteikta atbilstoši Darba likumā noteiktajām
prasībām.
Iepriekšējo gadu pieredze bijusi
pozitīva, pašvaldība ir saņēmusi pateicības vārdus no skolēniem, vecākiem un iestādēm par šāda pasākuma organizēšanas lietderību, tādēļ šogad nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā ir nodrošināta iespēja piedalīties lielākam
skaitam jauniešu.
Jolanta Upeniece

Līgumu paraksta (no kreisās): Anīkšču rajona pašvaldības administrācijas
vadītājs Audroņus Gališanka, Aglonas novada domes priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, Sartu un Gražutes
reģionālo parku direkcijas vadītājs Sauļus Mažulis un Paņevežas pilsētas
administrācijas vadītājs Rimants Pauža.

Preiļu novada skolēniem nodrošināts
darbs vasaras brīvlaikā

Preiļu Novada VÇSTIS

Pašvaldība iegādājas Preiļu
pilsētas autoostas ēku

Aprīļa domes sēdē novada domes deputāti skatīja SIA «Jēkabpils autobusu parks» pirkuma piedāvājumu par Preiļu pilsētas
autoostas ēkas iegādi adresē Tirgus laukums 9A, Preiļos. Tā kā
autoostas ēka atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes gabala, tika
pieņemts lēmums to iegādāties. Pirkums atrisinātu līdzšinējās
problēmas ar ēkas un tās apkārtnes sakopšanu, jo līdz šim ēkai bija
cits īpašnieks, tāpēc pašvaldībai nebija pamatotas tiesības veikt uzlabošanas darbus.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pastāstīja, ka
pašlaik notiek īpašuma dokumentu sakārtošana un tiklīdz tas tiks
reģistrēts zemesgrāmatā, pašvaldība kļūs par autoostas ēkas pilntiesīgu
īpašnieku.
Kad autoostas ēka nonāks pašvaldības īpašumā, tiek plānots slēgt
līgumu ar SIA «Jēkabpils autobusu parks» par turpmāku telpu nomu.
Paralēli notiks darbs pie detālplānojuma izstrādes konkrētu autoostas un
laukuma attīstības virzienu noteikšanai, lai pašvaldībai stratēģiski
nozīmīgais objekts iekļautos pilsētas infrastruktūrā un veicinātu novada
iedzīvotāju un ciemiņu ērtību uzlabošanu.
Ēkas iegādes summa sastādīja 8500 eiro, naudas līdzekļi tika paredzēti no novada domes budžeta sadaļas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».
Jolanta Upeniece

Apsekos dižkokus Preiļu
pilsētas parkā

Lai saglabātu kultūras un dabas mantojumu un attīstītu ar to
saistītos tūrisma pakalpojumus, Preiļu novada dome, pamatojoties
uz «Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam»
vidēja termiņa 3. prioritātes 3.4. rīcības virzienu «Veidot pilsētas
zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturisko mantojumu», izstrādā Preiļu muižas apbūves kompleksa
attīstības koncepciju. Tostarp ir būtiski apzināt Preiļu parka dižkokus, izstrādāt to kopšanas darbu plānu un aizpildīt dižkoku novērtēšanas anketas. Tas nepieciešams, lai vērtīgajiem pagātnes lieciniekiem varētu nodrošināt nepieciešamo aizsardzību un apsaimniekošanas pasākumus.
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova paskaidroja, ka Preiļu parka ainava nav iedomājama bez ilgu mūžu nodzīvojušiem dižkokiem. «Jau 266 gadus
atpakaļ grāfu Borhu jaunlaulātais pāris savā kāzu dienā pie vecā
muižkungu nama iestādīja ozolu un bumbieri. Līdz mūsdienām šī
vēsturiskā fakta liecinieks ir palicis vien ozols, tā ir parka vecākā dzīvā
būtne.
Daļa dižkoku pirms daudziem gadiem ir apsekoti, bet tiem nav precīzi zināmas atrašanās koordinātas dabā, kā arī nav atjaunoti precizētie
mērījumi. Dižkoku apsekošanas aktivitāte parka teritorijā varētu atklāt
arī jaunus, šobrīd nereģistrētus dižkokus.
«Preiļu parka vareno koku apsekošana un konstatēšana ļaus turpmāk veidot izziņas takas. Perspektīvā plānots pie katra dižkoka izvietot
nelielu informatīvu izziņas stendu, izstrādāt maršrutu, kuru izstaigājot,
ikviens varēs iepazīt pilsētas koku diženo vērtību», tā norāda S. Čingule-Vinogradova.
Dižkokiem piemīt ne tikai augsta ainaviska vērtība. Tajos nereti mīt
retas un aizsargājamas putnu, kukaiņu, piepju, ķērpju un sūnu sugas. No
retajām un īpaši aizsargājamām sugām Preiļu parka teritorijā divās
vietās konstatēta bezmugurkaulnieka suga – lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita). Ņemot vērā to, ka dižkoki dažkārt iet bojā vecuma,
slimību vai cilvēka saimnieciskās darbības dēļ, potenciālo dižkoku
uzskaite un aizsardzība ir svarīga, lai dižkoku skaits nākotnē nesamazinātos.
Preiļu parka dižkoku apsekošanai, kopšanas darbu plānu izstrādei
un dižkoku novērtēšanas anketas aizpildīšanai tirgus izpētes rezultātā kā
izdevīgākais atzīts SIA «Labie koki» piedāvājums par kopējo summu
2420 eiro (ar PVN).
Jolanta Upeniece

2018. gada jūnijs

Preiļu parka teritorijas attīstības
iespējas LLU studentu skatījumā

Foto – Anatolijs Jakovļevs

25. maijā Preiļu novada domes vadība un speciālisti devās uz Jelgavu, uz Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Vides un Būvzinātņu
fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedru, lai iepazītos ar 3. kursa studentu idejām un
redzējumu par Preiļu parka teritorijas labiekārtojumu un attīstību.
Šī gada februārī studenti viesojās Preiļos, ziemas
aukstumā, kur kopā ar pašvaldības speciālistiem izstaigāja un iepazina parku klātienē, bet jau martā
Jelgavā Preiļu novada dome parakstīja sadarbības
līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti par
izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības attīstību.
Kā pirmais solis līguma īstenošanā ir LLU Ainavu Arhitektūras un plānošanas 3. kursa 16 studentu
izstrādātās Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijas attīstības koncepcijas mācībspēku Dr. arch.
Aijas Ziemeļnieces un Dr. arc. Unas Īles vadībā, kuras sekoja, lai darbi atbilstu Preiļu parka vēsturiskajam veidolam: klasiskais ainavu parks – ziedošais romantisma stila parks.
Sākotnēji studenti bija diskutējuši par parka teritorijas kopējo sadalījumu pēc aktivitātēm un izmantošanas iespējām, un tā rezultātā tika noformulētas
8 parka zonas – Ieejas vārtu zona, Sporta un atpūtas
zona, Pils ar dārzu, Parka Lielās lauces zona, Bērnu
aktivitāšu zona (Mīlestības kalniņa teritorija), Estrādes
zona, Ādama un Ievas salas teritorija (jeb mīlestības
zona) un Dabas izziņas vieta. Lai tiktu izveidoti attīstības piedāvājumi visām parka zonām, tad izpētes un
attīstības teritorijas tika sadalītas un piedāvātas studentiem tā, lai katrai no zonām būtu divi attīstības
priekšlikumi. Kopumā tika prezentēti 16 studentu
parka teritorijas attīstības priekšlikumi.
Prezentācijās studenti skaidroja savu priekšlikumu izvēli un pamatojumu, bija izstrādājuši izvēlētās zonas kopējo vizuālo skatījumu, kā arī dažādu
būtisku detaļu un ideju sīkāku vizualizāciju, tai skaitā
3D video projekcijas. Prezentācijās tika izmantotas
idejas, kas smeltas gan no vēsturiskā pamatojuma (pie-

mēram, nosaucot dižkokus grāfu Borhu vārdos,
veidojot konkrētas vietas ar nosaukumiem «Borhu
bērnība» vai «Grāfa oāze» u.c.), gan parka teritorijā
izvietojot kraukļa simbolus (piemēram, strūklakas ar
kraukli, putnu dzirdinātavas ar sēdošu kraukli, kraukļa skulptūra uz postamenta u.c.), gan idejas, kas virzītas uz sajūtu un emociju veidošanu (piemēram, Dabas izziņas zonā izvietojot vēja zvanus, dabas mūzikas instrumentus, ziedu labirintus, pastaigu takas,
mākslinieciski apgaismojot objektus diennakts tumšajā
laikā, vienu no salām veidot kā meditatīvu telpu –
meditāciju, jogas, klusuma vietu utt.), gan arī idejas,
kas balstītas uz Preiļu himnas vārdiem (piemēram,
takas vai vietas nodēvējot pēc himnas vārdu rindām).
Preiļu muižas kompleksa ēku teritoriju labiekārtošanā akcents tika likts uz ziedu, ziedu labirintu, ziedošo krūmu un koku, garšaugu dobju, strūklaku un
terašu izveidi, bet brīvās teritorijas labiekārtošanā
tika likts akcents uz dabiskuma saglabāšanu, izveidojot nelielus skatu laukumus, piknika vietas, rotondas,
paviljonus, arkveida skatu vietas un vasaras sezonā
pļavām piesaistot pat aitas un zirgus.
Prezentācijās tika atvēlēta vieta arī praktiskām
parka izmantošanas vajadzībām, piemēram, mitrāju
teritoriju apgūšanai, izziņas stendu, laivu piestātņu,
labierīcību, soliņu un terašu ierīkošanai, apgaismojuma dažādošanai, ēku praktiskai izmantošanai, celiņu seguma materiāla izvēlei utt.
Parka attīstības priekšlikumu vizuālās prezentācijas
ikviens pilsētas iedzīvotājs un apmeklētājs varēs apskatīt Preiļu pilsētas svētku ietvaros (17.–19. augusts)
un nobalsot par sev tīkamāko variantu. Saskaņā ar iedzīvotāju vairākuma vēlmēm un skatījumu tiks papildināta arī kopējā parka attīstības koncepcija, kas
pašreiz tiek izstrādāta.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Dr. oec., Preiļu novada domes Attīstības daļas
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības
koncepcijas izstrādes vadītāja

Jau ceturto gadu visā Latvijā ģimenei draudzīgas darba kultūras veidošanā iesaistīti uzņēmumi
piedalās «Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm»
īstenotajā akcijā «Darbā bērni».
Ar mērķi bērnus iepazīstināt ar savu darba vietu
un profesiju, kā arī pakāpeniski veidot iestādes kā ģimenei draudzīgas darba vietas tēlu un reputāciju, kā
arī vismaz vienu darba dienu pavadīt kopā ar atvasēm, pirmo gadu akcijā «Darbā bērni» iesaistījās arī
Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Šogad akcijā tika aicināti piedalīties pārvaldes
darbinieku bērni, kuri ir sākumskolas – pamatskolas
klašu audzēkņi, kopā 9 aktīvi un zinātkāri puiši un
meitenes. Vērā ņemams fakts, ka pārvaldē septiņas ir
daudzbērnu ģimenes.
Ekskursija pa iestādi, iepazīstot jomas, ar ko katrs
no darbiniekiem ikdienā nodarbojas, direktora Laura

Pastara novadīta sapulce, rīta rosme, mācīšanās
sagrupēt pēc nomenklatūras ar iestādes darbību saistītus dokumentus un atbilstošo darbinieku parakstu
vākšana, karstmaižu un sapņu ķērāju gatavošanas
darbnīcas Dienas centrā, teatralizēti izspēlēti aprūpētāja darba pienākumi, krustvārdu mīkla par vecāku
darbības jomām un «prāta vētra» par iespējamo Labklājības pārvaldes kodeksu – tik dažādas bija aktivitātes, kurās iesaistījās bērni, akcijas noslēgumā saņemot pateicības rakstus un laimīgi smaidot kopīgajam
foto.
Pēc kopīgi pavadītas dienas nākas atzīt, ka darba
devēja atbalsts ir ļoti būtisks ģimenes un darba dzīves saskaņošanā. Mēs – par ģimenei draudzīgu darba
vietu!
Anita Gāga

Akcija «Darbā bērni» pirmo reizi notiek
arī Preiļu novada Labklājības pārvaldē
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Aprūpes mājās pakalpojums Preiļu novadā joprojām pieprasīts

Jau 15 gadus Preiļu novadā tiek nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana vecuma/invaliditātes pensijas saņēmējiem pamatvajadzību nodrošināšanai,
kuri objektīvu apstākļu dēļ nespēj sevi aprūpēt. 2010. gadā aprūpes mājās birojs
ticis piereģistrēts Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
(šī gada jūnija sākumā iesniegti dokumenti
tā pārreģistrācijai), kā arī 2017. gada sākumā ministrija veikusi tā sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanu. Aprūpes
mājās biroju vada sociālā darbiniece Anastasija Vinogradova.
Paēst, padzert, aiziet uz tualeti – šīs darbības cilvēkam ir jāprot veikt pašam, tikai
tad var domāt par aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanu – skaidro A.Vinogradova. Ja kaut
vienu no darbībām cilvēks pats nevar veikt,
tad jādomā par pakalpojumu institūcijā.
Sabiedrība noveco, un arvien pārvaldē
pēc palīdzības vēršas radinieki, lai rastu risinājumu vecā cilvēka aprūpē. Gada sākumā
aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts
28 personām, no kurām 19 ir vientuļie pensionāri, tai skaitā 17 cilvēkiem noteikta invaliditāte.
Kopš pakalpojuma ieviešanas pirmsākumiem tikuši noteikti trīs līmeņi, un katram no tiem ir savs sniedzamo pakalpojumu
klāsts atkarībā no tā, ko cilvēks spēj izdarīt
pats. Pirmajā aprūpes līmenī, kas sastāda 21
stundu mēnesī, personai piesaistītais aprūpētājs piegādā pārtiku, medikamentus, palīdz
apmaksāt rēķinus, uzkopj telpas, mazgā veļu, kā arī organizē medicīniskās palīdzības
sniegšanu (sazvana ģimenes ārstu, izsauc ne-

atliekamo palīdzību, piesaka medikamentu
receptes u.tml.). Nākamajā līmenī, kas jau ir
31 stunda mēnesī, aprūpētājs nodrošina personīgo higiēnu, vismaz reizi nedēļā palīdzot
cilvēkam nomazgāties, kā arī palīdz ēdiena
gatavošanā, un, ja nav labierīcību – ienes malku un ūdeni. Trešais līmenis – 42 stundas mēnesī, ietver visu iepriekš minēto, kā arī ēdiena pagatavošanu un krāšņu kurināšanu, ja
aprūpējamā persona dzīvo mājoklī bez ērtībām. Reizi gadā, novērtējot sniegtā pakalpojuma kvalitāti, cilvēka vajadzības un pašaprūpes spējas dinamikā, aprūpes līmeni, ja nepieciešams, var mainīt. Aprūpējamā persona
maksā līdzmaksājumu no 1,42 – 11,38 EUR
atkarībā no pensijas lieluma un piešķirtā aprūpes līmeņa. Tomēr ir ļoti daudz nianšu, lai
piemeklētu atbilstošu aprūpētāju – gan valodas, gan temperamenta ziņā.
Lai saņemtu pašvaldības nodrošinātu aprūpes mājās pakalpojumu, personai jāvēršas
Labklājības pārvaldē ar iesniegumu (veidlapu iespējams atrast gan pašvaldības mājas
lapā, gan saņemt pie sociālā darbinieka) un
ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli
un kontrindikāciju neesamību. Pēc tam sociālais darbinieks novērtē ģimenes locekļu
un/vai likumīgo apgādnieku un pašvaldības
iespēju nodrošināt aprūpi, jo saistošajos noteikumos atrunāti vairāki ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai. Situāciju sarežģī tas,
ja likumīgie apgādnieki ir citas pašvaldības
iedzīvotāji – tad ir grūti pierādīt viņu ienākumu apmēru, lai atbrīvotu viņus no līdzmaksājuma. Kā pozitīvais Preiļu novadā jāmin tas, ka par likumīgajiem apgādniekiem
neuzskata personas, ja tie ir vecuma vai in-

validitātes pensijas saņēmēji. Arvien biežāk
sociālajai darbiniecei nākas saskarties ar situācijām, kad vecāks, sava izlaidīgā dzīves
veida dēļ, nav audzinājis savus bērnus, taču
juridiski vecāku vara nav tikusi pārtraukta,
bet, pienākot vecumdienām, sociālajam darbiniekam jebkurā gadījumā jāizvērtē bērnu
iespēja palīdzēt savam vecākam. Bērni gan
visbiežāk atsakās palīdzēt vecākam, kurš
mazotnē nav viņu audzinājis. Tāpat problēmu
sagādā tas, ja pakalpojums jānodrošina lauku teritorijā – aprūpētājam transporta izdevumi sanāk lielāki, nekā saņemtā atlīdzība.
Arī pārvaldes rīcībā esošais transports nav
atbilstošs, lai dotos pie iedzīvotājiem uz novada laukiem. Ne reti, laikapstākļu ietekmes
rezultātā, ar vieglo automašīnu ceļš līdz apdzīvotajām mājām nav izbraucams.
Jau sākotnēji, kā arī šobrīd pakalpojums
tiek pirkts no fiziskām personām, kuras ir
reģistrētas kā pašnodarbinātās. Dažiem tas
ir tikai papildus ienākumu gūšanas avots,
dažiem – pamatdarbs. Stundas maksa par aprūpētāja pienākumu veikšanu pašvaldībā noteikta 3,00 EUR apmērā, taču aprūpētājam
pašam jānodrošina darba aizsardzības līdzekļi. Labklājības pārvalde gan iespēju robežās
rūpējas par aprūpētāju profesionālās kompetences pilnveidi. Tā pagājušā gada nogalē
par pārvaldes budžeta līdzekļiem visām aprūpētājām tika noorganizēts seminārs par
vecu cilvēku aprūpes specifiku, un, kā min
Labklājības pārvaldes direktors Lauris
Pastars, šogad plānotas apmācības par pirmo
medicīnisko palīdzību, lai atsvaidzinātu jau
esošās zināšanas.
A.Vinogradova, ikdienā strādājot ar ap-

rūpes jautājumiem, ļoti bieži saskaras ar nepieciešamību nodrošināt diennakts aprūpi,
piemēram, ja vecais cilvēks atgriežas no uzturēšanās aprūpes institūcijā uz dzīvi mājās.
Daudzi bērni, kuri savus vecākus var apciemot tikai nedēļas nogalēs vai svētkos, vēlētos saviem vecākiem palīgu un pieskatītāju
gan dienā, gan naktī, taču šādu pakalpojumu
aprūpes mājās birojs diemžēl nesniedz. Tāpēc aicinām atsaukties cilvēkus (gan sievietes,
gan vīriešus), kuri varētu veikt aprūpētāja
pienākumus, jo Labklājības pārvaldei trūkst
informācijas par cilvēkiem, kuri, piemēram,
beidz aprūpētāju kursus Nodarbinātības valsts
aģentūrā. Ja cilvēkam ir medicīniskā, sociālā
darbinieka vai psihologa augstākā izglītība,
aprūpētāja pakalpojumu var sniegt bez kvalifikācijas kursu beigšanas. Tie, kuriem nav
atbilstošas izglītības, bet viņi gribētu un varētu apgūt aprūpētāja kursu, un viņiem ir
pieredze un iemaņas radinieku aprūpē, var
nokārtot īpašu pārbaudījumu testu, un
apliecību iegūt pat vienas dienas laikā. Kā
uzsver sociālā darbiniece, galvenais ir jāmīl
cilvēki, tikai tad var strādāt par aprūpētāju.
Tāpat vairāk ir jāmāk klausīties, ne runāt
pašam, kā arī jāievēro konfidencialitāte.
Visa informācija par iespēju sniegt aprūpētāja pakalpojumu, kā arī iesniedzamajiem
dokumentiem un nosacījumiem aprūpes
mājās pakalpojuma saņemšanai pieejama,
sazinoties ar Aprūpes mājās biroja vadītāju
Anastasiju Vinogradovu.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi
saimnieciskajos jautājumos

8. jūnijā Labklājības pārvaldē pieredzes
vizītē ciemojās Salaspils novada Sociālā
dienesta darbinieki, kuri, apvienojot patīkamo ar lietderīgo, Labklājības pārvaldes
direktora Laura Pastara vadībā iepazinās
ar darba organizāciju pārvaldē, kā arī
apmeklēja Dienas centru, Krīzes centru
un pakalpojumu centru «Līči».
Esam gandarīti, ka kolēģi bija pozitīvi
pārsteigti par redzēto Preiļos, izteica atzinīgus
vārdus par ieguldīto darbu un radošumu iestādes darbības pilnveidošanā. Pēc pakalpojumu sniedzēju institūciju apmeklējuma
viesiem tika rādīta prezentācija par pārvaldes
un pakalpojumu izveidi, par piesaistīto finansējumu pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanā, budžeta rādītājiem sociālajai aizsardzībai, kā arī aktuālajām darbībām
iestādes publicitātes un organizācijas kultūras
attīstībā. L.Pastars viesus iepazīstināja ar
pamatinformāciju par novadu.

Sarunās ar Salaspils kolēģiem uzzinājām,
ka esam dāsnāki bērna piedzimšanas pabalsta
apmērā, kā arī izceļamies ar laulāto pāru sumināšanu zelta un dimanta kāzās, kā nav
viņu novadā. Tomēr Salaspilī pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits mēnesī ir nedaudz
pāri 10 ģimenēm, kad Preiļu novadā tādas ir
aptuveni 120 ģimenes, kas, likumsakarīgi,
prasa ievērojamu darbu tieši ar šo mērķa
grupu. Kā atzina kolēģi, viņu pašvaldībā sociālā palīdzība ir gana dāsna, ko ietekmē
pašvaldības budžeta rādītāji, ņemot vērā
faktu, ka lielākā daļa salaspiliešu strādā
Rīgā, bet nodokļi atgriežas novadā. Nesteidzīgās sarunās tika pārrunāti arī ar iestādes
administratīvo darbu saistītie jautājumi
secinot, ka esam soli priekšā personāla uzskaitē, datus vadot tam izstrādātā sistēmā.
Anita Gāga

Nereti sociālo aktivitāti pēc mazuļa
piedzimšanas jaunajiem vecākiem, īpaši
māmiņām, kavē vides pielāgotības neatbilstība ērtai mazuļa aprūpei. Ja mājas
apstākļos, savām vajadzībām piemērotā
vidē, ar mazuļa aprūpi jaunie vecāki ērti
tiek galā, tad, uzturoties sabiedriskās telpās, ērta mazuļa aprūpe Preiļu pilsētā ir
pieejama ar grūtībām. Publiski pieejamais un visvairāk zināmais pārtinamais
galds, kas pieejams sabiedriskā vietā – t/c
«ūga», atrodas gandrīz kilometru tālu no
pilsētas centra. Ne visi vecāki informēti
par pārtinamās virsmas pieejamību Preiļu
Galvenajā bibliotēkā. Mammas ar mazuļiem visbiežāk uzturas tieši pilsētas
centrā, skvērā pie Labklājības pārvaldes,
parka teritorijā.
Pēc Preiļu novada Labklājības pārvaldes
ieskatiem, padarot sabiedriskās vietas piemērotākas ērtai mazuļa aprūpei, ne vien aktīvāk tiks izmantotas piedāvātās iespējas iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs,

bet arvien vairāk ģimeņu domās par vēl kāda mazulīša ienākšanu ģimenē zinot, ka viņi
ir gaidīti sabiedrībā, ko pierāda vides un pakalpojumu pielāgošana ģimenēm ar bērniem.
Tāpēc 1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Dienas centra telpās tika
prezentēts pie sienas stiprināmais bērnu pārtinamais galds, kurš izvietots Dienas centra
otrā stāva higiēnas telpā. No daudzajiem tirgū pieejamajiem piedāvājumiem, priekšroka
dota Latvijā ražotam pārtinamajam galdam,
atbalstot vietējo produkciju.
To, ka jauno vecāku Preiļos ir gana daudz,
var novērot gan pilsētas ielās, gan ņemot vērā grupiņu piepildījumu pirmsskolas izglītības iestādē. Kā uzsvēra Labklājības pārvaldes
direktors Lauris Pastars, kurš pats ir daudzbērnu ģimenes tētis, ļoti ceram, ka uzstādītais
inventārs lieti kalpos mazo preilēniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī jaunās māmiņas būs bieži viesi Dienas centra rīkotajās
aktivitātēs.
Anita Gāga

Labklājības pārvaldē pēc pieredzes Salaspils novada
Sociālais dienests

Laba ziņa jaunajiem vecākiem –
Labklājības pārvaldē pieejams pārtinamais galds zīdaiņiem
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SAISTOÐIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2018. gada 22. marta
sēdes lēmumu
protokols Nr. 4., 20.§
Precizēti ar Preiļu novada domes
2018. gada 24. aprīļa
Sēdes lēmumu
Protokols Nr. 5. 19. §

PREIĻU NOVADA DOMES

Saistošie noteikumi Nr.2018/7

Grozījumi Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 2016/10

«Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»

Izdoti saskaņā ar Likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās
daļas 7. punktu un 43. pantu

Izdarīt Preiļu novada 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā» (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

«13.1 Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai.»

2. Papildināt saistošos noteikumus ar X.1 nodaļu šādā redakcijā:

«X.1. Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai:
45.1 Atbalsts ir paredzēts pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par ārstēšanos
Latvijas Republikā reģistrētas, ārstniecības iestādes (slimnīcas) dienas stacionārā vai diennakts stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu
atkarības:
45.1 1. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz divām dienām dienas stacionārā vai diennakts
stacionārā ir nestrādājošam pensionāram un/vai nestrādājošai personām ar invaliditāti,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus,
ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.
45.1 2. Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz izdevumu apliecinošu dokumentu pamata;
45.1 3. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Preiļu novada Labklājības
pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļai, pievienojot klāt līguma par
ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta
medicīniskās kartes un izdevumu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ne
vēlāk, kā sešu mēnešu laikā, no ārstniecības pakalpojuma saņemšanas dienas;
45.1 4. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja
norādīto norēķinu kontu kredītiestādē;
45.1 5. Maksimālā atbalsta summa ir līdz 100 euro kalendārajā gadā vienai personai.»
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

01.02.2018.

PASKAiDRojUMA RAKSTS

PAziņojUMS

par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.–2031. gadam
(ar 2018. gada grozījumiem) nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Preiļu novada dome informē, ka 2018. gada 31. maija domes sēdē /protokols
Nr. 6, 25.§/ tika pieņemts lēmums:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai izstrādāto Preiļu
novada teritorijas plānojumu 2016.–2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem).
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2018. gada 7. jūnija līdz 2018. gada
6. jūlijam.
3. Ar Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.–2031. gadam (ar 2018. gada
grozījumiem) var iepazīties www.preili.lv un www.geolatvija.lv. Priekšlikumus un
atzinumus var iesniegt Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 24, Preiļos, vai sūtot uz
e-pastiem: dome@preili.lv, sanita.melko@preili.lv.

Preiļi, Preiļu novadā

Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/07
«Grozījumi Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.2016/10 «Par materiālo palīdzību Preiļu novadā»»

Latvijā un Lietuvā uzsākts projekts
par mitrāju apsaimniekošanu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pašlaik iesākts darbs pie divu dabas liegumu dabas aizsardzības plānu izstrādes Latgalē un Zemgalē. Projekta LLI-306 «Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus»
(OPEN LANDSCAPE) ietvaros tiek plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas
liegumam «Supes purvs», kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas liegumam «Pelēču
ezera purvs» Preiļu novadā. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā.
Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē
zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Projekta laikā
atklātie mitrāju biotopi pilotteritorijās tiks kartēti, un tiks novērtēta to daudzveidība un
aizsardzības stāvoklis. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu
apsaimniekošanai reģionā.
Projektā tiek plānots izstrādāt mitrāju apsaimniekošanas rokasgrāmatu un metodoloģiju
biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas efektivitātes ilgtermiņa monitoringam. Konkrēti mitrāju apsaimniekošanas pasākumi tiks demonstrēti 6 mazos (ap 1 ha) un 2 lielos
(ap 5 ha) parauglaukumos abās valstīs. Visas projekta aktivitātes tiks veiktas Natura 2000
tīkla teritorijās vai citās aizsargājamās teritorijās.
Dažādu interešu grupu pārstāvju zināšanas par biotopu apsaimniekošanu tiks uzlabotas 6 apmācībās vietējiem iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem, 2 semināros vietējām
pašvaldībām un valsts iestādēm, pieredzes apmaiņas braucienā un projekta noslēguma
konferencē.
Biedrība «Eiroreģions «Ezeru zeme»» ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie
projekta partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija
no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un Viesītes novada pašvaldība.
Projekts «Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus» (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam
atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas
ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums –
318 212,63 eiro.
Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.ezeruzeme.lv
Inese Matisāne,
biedrības «Eiroreģions «Ezeru zeme» projekta vadītāja
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8. jūnijā Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas akordeonistu orķestris piedalījās I Latvijas
akordeonistu orķestru salidojumā Daugavpilī. Gūta lieliska pieredze un prieks par kopīgi paveikto.
Paldies orķestrantiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!
Lai visiem gara un piedzīvojumiem bagāta vasara!
Artūrs Savickis,
akordeonistu orķestra vadītājs
un diriģents

Analemmatiskais saules pulkstenis Pelēču pamatskolā

Erasmus+ projekta The Sunny Side Up ietvaros Pelēču pamatskolas kolektīvs aktīvi cenšas izmantot saules enerģiju. Par pierādījumu tam ir ne tikai uzstādītā siltumnīca ar tai pievienotajiem pašdarinātajiem saules paneļiem, bet arī saules pulkstenis, kas tiek izmantots gan praktiskiem mērķiem, gan arī kā vizuālā noformējuma
papildinājums skolas teritorijā. Ja pagājušogad saules pulkstenī veidoja izteiksmīgas un krāšņas saulespuķes, tad šogad projekta noslēgumā ir izveidots analemmatiskais saules pulkstenis, kurš skolas
pagalmu izkrāšņos vairākus gadus visos laikapstākļos.

Sākotnēji fizikas skolotāja
Aleksandra Masļakova, izmantojot precīzus aprēķinus, izveidoja
maketu, kura pamatā ir doma, ka
cilvēks var noteikt pulksteņa laiku
ar savu ēnu, nostājoties uz atbilstošā mēneša atzīmes, sevi iedomājoties par pulksteņa rādītāju un
sev priekšā paceļot abas rokas.
Pateicoties veiksmīgam kopdarbam komandā, ko veidoja fizikas
skolotāja Aleksandra, 8. klases
meitenes Ilva un Dagnija, kā arī
projekta koordinatore Jolanta, tika
aktīvi strādāts ne tikai pie pulksteņa funkcionalitātes, bet arī pie
koša vizuālā noformējuma, lai nākotnē pulkstenis aktīvi kalpotu kā
kompetenču izglītības pamats, sevī apvienojot fizikas, dabas zinību,
matemātikas, kā arī vizuālās mākslas elementus. Pelēču pamatskolas analemmatisko saules pulksteni jau atzinīgi ir novērtējuši projekta partneri no Norvēģijas, Kipras, Spānijas un Slovēnijas.
Jolanta Macenko

Lai mācību procesu skolā
darītu vēl mūsdienīgāku un kā
skolotājos, tā arī skolēnos atvērtu
plašāku radošuma dimensiju, Pelēču pamatskola 2018. gada pavasarī iesniedza jauna projekta
«Nākotnes izglītība: katra skolēna iekļaušana», Nr. 2018-1-LV01KA101-046890, pieteikumu.
Projekts ir apstiprināts, kas paredz to, ka arī šajā mācību gadā
notiks ne tikai aktīvs darbs profesionālajā pilnveidē, bet arī skolēnu,
skolotāju un vietējas sabiedrības
iedvesmošanai. Projektā ir paredzēts

gada 1. augusta līdz 2020. gada
31. janvārim, jauniegūtās zināšanas un pieredze noderēs, lai atrastu
piemērotākās metodes darbam ar
dažādiem bērniem – sākot ar tiem,
kam ir mācīšanās traucējumi un
beidzot ar tiem, kas ir talantīgi. Ir
paredzēts, ka izglītības iestāde kļūs
par sociālā tīklojuma centru, kurā
sadarbosies vecāki, mācībspēki,
izglītojamie.
Projekts tapis ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu.
Jolanta Macenko

Pelēču pamatskola startēs jaunā projektā
iesaistīt 2 skolotājas – Jolantu Macenko un Ināru Štageri, kuras ne tikai pilnveidos savas prasmes profesionālas pilnveides kursos un
paaugstinās skolas darba efektivitāti, bet paralēli tam mācību gada
garumā vadīs arī eTwinning platformas projektu «Lai neviens nav
lieks», izmantojot zināmas un kursos jauniegūtās idejas matemātikas
apgūšanai angļu valodā un mūsu
skolas skolēniem sadarbojoties ar
ES valstu bērniem. Tā kā projekts
«Nākotnes izglītība: katra skolēna
iekļaušana» ir paredzēts no 2018.

Preiļu 1. pamatskola – «eTwinning skola»

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad
uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kurās darbojas
aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus
un papildus skolā veicina digitālo pratību un
interneta drošību, varēja pieteikties «eTwinning
Skola» statusam.

Pirmajā iniciatīvas gadā šādu statusu pēc rūpīgas
atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās
un interešu izglītības iestādes un starp tām arī Preiļu
1. pamatskola.
Lai kļūtu par «eTwinning Skolu», vērtēja skolotāju
aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī pedagogu
profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju
sadarbību. Skolām statuss tiek piešķirts uz 2 gadiem.
Visas skolas saņems «eTwinning Skola» plāksnes, kas
apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās.
Sadarbība un kopīgi projekti eTwinning vidē notika arī šajā gadā. Šogad fizikā, apgūstot tēmu «Kustība», 8.a klases skolēni risināja nevis grāmatas uzdevumus, bet gan domāja aizraujošus un ar mūsdienu
tehnoloģijām veicamus uzdevumus paši, pēc tam ievietoja tos eTwinning vidē. Sadarbības skola šoreiz
bija Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola un tās fizikas
skolotāja Ineta Lielkalne. Jauniešiem šāda mācīšanās
šķita interesanta un pieņemam. Lai varētu turpināt darboties, izmantojot projektu metodes piedāvātās iespējas, un to veiktu pēc iespējas plašāks interesentu loks,
jūnija sākumā piecpadsmit Preiļu 1. pamatskolas skolotāji apmeklēja pedagogu kvalifikācijas pilnveides
kursus «Ievads eTwinning». Pasniedzējas stāstīja par
jaunām iespējām, sniedza sīkāku pārskatu, kā darboties eTwinning vidē, dalījās ar savu pieredzi projektu
veidošanā.
Laila Vibornā,
Preiļu 1. pamatskolas fizikas skolotāja
un «eTwinning» projektu īstenotāja
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jauniešu centrs «ČETRi» šovasar
īstenos projektu «Kopā varam!»

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi
Preiļu novada domes projekta «Kopā varam!» pieteikumu un projekta īstenošanai piešķirts valsts budžeta finansējums 3166,50 EUR.
Projekts finansēts no Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas «Atbalsts Jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar
vietējā līmeņa patstāvīgajiem Jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem».
Projekta mērķis ir Preiļu novadā izveidot Jaunatnes konsultatīvo padomi un Jauniešu domi. Projektā paredzētas apmācības gan Jaunatnes
lietu speciālistiem un piesaistītajiem dalībniekiem, gan 3 dienu neformālās apmācības jauniešiem.
Projekta aktivitātes nodrošinās iespēju izveidot nolikumu gan jaunatnes konsultatīvajai padomei, gan jauniešu domei. Neformālās mācības, kas notiks gan potenciālajiem jaunatnes konsultatīvās padomes
biedriem – jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jauniešu līderiem, gan jauniešu domes pārstāvjiem – aktīvākajiem jauniešiem, sniegs nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas.
Jaunatnes darbinieku, jauniešu lietu speciālistu un jauniešu līderu
mācībās tiks izstrādāts jauniešu konsultatīvās padomes nolikums un
pirmais sastāvs, kas turpmāk konsultēs jauniešus un jaunizveidoto
jauniešu domi.
Savukārt jaunieši neformālajās apmācībās apgūs jauniešu domes
ikdienas darbam nepieciešamās zināšanas projektu vadībā – ideju ģenerēšanu, projektu plānošanu, resursu plānošanu, projektu finanses,
projektu prezentēšanu, SMART principu, līdera prasmes – motivāciju
un motivēšanu, laika plānošanu un tā efektīvu izmantošanu, prezentēšanas un argumentācijas prasmes.
Neformālo apmācību laikā jaunieši izstrādās jauniešu domes nolikumu, kuru prezentēs mācību pēdējā dienā jaunizveidotajai jauniešu
konsultatīvajai padomei. Izveidojot jauniešu domi un jaunatnes konsultatīvo padomi, jaunieši tieši tiks iesaistīti jaunatnes dzīves veidošanā
un tās kvalitātes celšanā.
Projekta īstenošanas laiks – no 11. jūlija līdz 24. augustam.
Jauniešu domes un konsultatīvās padomes regulārs darbs veidos
vienotu informatīvo un atbalsta sistēmu jaunatnes darba organizēšanai
un veicināšanai novadā. Tiks radīta labvēlīgāka vide un lielākas iespējas jauniešu līdzdalībai, kā arī informētībai un brīvprātīgajam darbam.
Projekta rezultātā veidosies sadarbības tīkls starp visa novada jauniešiem, iekļaujot gan pilsētas, gan pagastu jauniešus.
Santa Ancāne-Novikova,
projekta vadītāja

Biedrībai «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» atbalstīts projekts

Šā gada maija sākumā Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» iesniedza projekta pieteikumu Latgales NVO projektu
programmas 2018 konkursā. Kopumā tika iesniegti 38 projektu
pieteikumi no dažādam biedrībām, bet atbalstīta tika 21 projekta
ideja. 8. jūnijā biedrības «Ģimeņu atbalsta centram «Puķuzirnis»»
valdes priekšsēdētāja aicināta parakstīt līgumu par finansējuma
piešķiršanu.
Projekta «No ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt!» īstenošanas laikā centīsimies sasniegt galveno tā mērķi – apgūt jaunas
prasmes un ieaudzināt labdarības un savstarpējās palīdzēšanas tikumu – sirds siltumu, organizējot kopīgas meistarklases.
Šī projekta ietvaros Biedrība vēlētos stiprināt bērnu un jauniešu
saikni ar ģimeni, pilsētu, novadu un valsti, izzinot latvju zīmes, mācoties izgatavot keramikas traukus, tos dekorējot ar latvju zīmēm,
iepazīstot krāsas un iemācoties apgleznot koka dēlīšus, koka lādītes un
koka ripas ar dabiskām krāsām. Bērnu un vecāku kopīgiem spēkiem
izgatavotās latvju zīmes no keramikas un ar latvju zīmēm apgleznotās
koka ripas tiks dāvinātas Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļas jaundzimušajiem bērniņiem.
Projekta ietvaros galvenās aktivitātes būs keramikas meistarklase
«Izveido savu latvisko krūzi» ģimenēm Preiļos, keramikas meistarklase
«Ģimenes plaukstu nospiedumi» ģimenēm Preiļos, krāsu meistarklase
«Iepazīsti krāsu pasauli» ģimenēm Preiļos, krāsu meistarklase «Koka
lādīšu dekorēšana» bērniem vecumā no 8 līdz 16 gadiem Preiļos, krāsu
meistarklase «Iepazīsti latvju zīmes» ģimenēm Preiļos. Ģimenes apgūs jaunas amatu prasmes, kā arī apzināsimies ģimenes vērtību, labdarības un savstarpējās palīdzēšanas tikumu.
Aicinām ikvienu interesentu sekot informācijai Biedrības mājas
lapā www.pukuzirnis.lv, sociālajos tīklos un piedalīties organizētajās
meistarklasēs.
Projekta kopējais budžets – 1200,00 EUR un tas ir 100% Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas finansējums.
Inese Matisāne,
projekta vadītāja, biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» valdes priekšsēdētāja

2018. gada jūnijs

Preiļu novada VÇSTIS
Preiļu muižas kapela vasaras sezonā
atvērta arī brīvdienās

Preiļu novada viesi, apmeklējot Preiļu muižas kompleksu
un parku, aicināti iegriezties 200 gadus vecajā Preiļu muižas
kapelā, kas šajā tūrisma sezonā darbojas ik dienas.
Kapelas darba laiks: darbdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00
un sestdien, svētdien no plkst. 12.00 līdz 18.00.

Līderības skola
nevalstiskajam sektoram

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs» uzsākusi
projekta «Viduslatgales NVO sektora vasaras akadēmija attīstītai
un stiprai Latvijai» realizāciju. Projekta mērķis: Preiļu, Aglonas,
Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu nevalstisko organizāciju institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana sadarbības
un pilsonisko prasmju attīstībai.
Vasaras akadēmijā piedalīsies 25 Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Akadēmija notiks šī gada 28. un 29. jūnijā Preiļu pagasta Jaunsaimnieku «Dzeņu mājās».
Vasaras akadēmijas vadmotīvs – pilsonisko iniciatīvu attīstība, pilsoniskās sabiedrības būtība, komunikāciju un sadarbības prasmju
attīstība, sociālo kontaktu izkopšana organizācijas mērķu sasniegšanai,
nestandarta problēmu risināšanas metodes organizāciju darba uzlabošanai. Nometnes vienojošā tematika un darba metodes būs vērstas uz
sadarbības prasmju un sociālo kontaktu izkopšanu, kā arī kopēju ideju
ģenerēšanu. Nometnes darbs tiks organizēts, lai atraisītu ikviena dalībnieka radošo potenciālu, kas dotu nozīmīgu pienesumu pārstāvētajai
organizācijai. Tiks izmantotas sadarbību, dialoga un radošu risinājumu
un uzņēmīguma veicinošanas metodes, kas palīdzēs biedru organizācijām
vienai otru izzināt, atrast kopējos saskares punktus un uzticamus
sadarbības partnerus kopēju ideju un projektu īstenošanai.
Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības
«Dienvidlatgales NVO atbalsta centra» finansiālu atbalstu.
Artis Utināns,
projekta vadītājs, biedrības «Preiļu NVO centrs»
valdes priekšsēdētājs

Konkursā «Esi drošs –
neesi pārdrošs 2018» uzvar
Pelēču pamatskola

24. maijā notika Iekšlietu ministrijas un sadarbības partneru
organizētā konkursa 7.–8. klašu skolēniem «Esi drošs – neesi pārdrošs» fināls, kurā vislabākās zināšanas drošības jomā apliecināja
un titulu «Visdrošākā klase – 2018», kā arī ielūgumus uz Līvu Akvaparku izcīnīja Pelēču pamatskolas komanda «Pelēču veiklie».
Konkursa pirmajā atlases kārtā piedalījās vairāk nekā 300 skolēnu
no visas Latvijas, kuri atbildēja uz dažādiem ar drošību un pareizu rīcību ārkārtas situācijās saistītiem jautājumiem. Katrai pusfinālā iekļuvušajai komandai bija jāsagatavo priekšnesums par tēmu «Esi drošs –
neesi pārdrošs».
Skolas komandā bija 5 dalībnieki – Ilva Juhneviča, Dagnija Sparāne, Dāvids Latvelis, Jānis Macijevskis un Olita Dmitrijeva, konsultēja
skolotāja Sandra Stendere-Šteinberga. Pusfināla un fināla jautājumi
nebūt nebija tie vienkāršākie, lai uz tiem sniegtu pareizas atbildes, bija
jābūt zinošam un pārliecinātam par sevi. Šis konkurss skolēniem deva
ļoti daudz, kā arī pierādīja, ka arī mazajās lauku skoliņās mācās zinoši,
aktīvi un radoši skolēni.

Valentīna un Staņislavs Geidas
svin dimanta kāzas

g

9. jūnijā radu un draugu pulkā savas kopdzīves 60 gadu jubileju svinēja aizkalnieši Valentīna un Staņislavs Geidas.
Sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju gaviļniekus apciemoja un
sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča un Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, dimanta pārim novēlot saticīgu dzīvošanu un
izturību arī turpmāk.
Valentīna un Staņislavs laulību
reģistrējuši 1958. gada 8. aprīlī,
savukārt pēc diviem mēnešiem –
1. jūnijā baznīcā tai svētību devis
mācītājs. Laulībā dzimušas un par
krietniem cilvēkiem uzaudzinātas
divas meitas, dzimtas turpinājums
un lepnums ir trīs mazmeitas.
Abi laulātie ir īsti lauku cilvēki,
strādīgi, pamatīgi, ar patiesām dzīves vērtībām.
Valentīnas kundze pēc specialitātes ir agronome, viņa ar labpatiku strādājusi zemes darbus, aktīvos
darba gadus aizvadīja lauksaimniecībā, strādājot kolhozā. Arī Staņislavs ilgus gadus strādājis kolhozā,
bijis sadzīves pakalpojumu punkta
vadītājs Aizkalnē. Staņislava Geidas

g

nopietna aizraušanās bija fotografēšana, ciemā viņš tika aicināts iemūžināt visus godus. Pensionējoties
Staņislavs piepildīja sen lolotu sapni – izveidoja savu «Sapņu namiņu», kurā izvietoja paša darināto
koka izstrādājumu kolekciju. Darbnīcas ekspozīcija kopš tā izveidošanas ir iekļauta Preiļu novada
apskates objektu sarakstā tūristiem.
Dimanta pāris visos laikos ir
izcēlies ar aktīvu darbību sabiedriskajā dzīvē, izrādot interesi par
kultūru un aktīvi iesaistoties dažā-

dās aktivitātēs. Kad aktīvā darba
gadi aiz muguras, ikdienu jubilāri
pavada, dienas veltot katrs sev un
viens otram.
Kopdzīves gadi nenoplok, bet
gan ietērpjas jaunos slāņos – rožu,
mežģīņu, porcelāna, sudraba, pērļu,
koraļļu, zelta, smaragda un nu jau
arī ar dimanta dārgumiem.
Vēlam gaviļniekiem stipru veselību, tuvāko atbalstu un mīlestības piepildītus turpmākos kopdzīves gadus!
Jolanta Upeniece

Zelta kāzas – Lukerijai un
Aleksandram Fadejeviem

Uz piecdesmit kopdzīves gadiem atskatīdamies, par katru
kopā pavadīto gadu priecādamies, savu skaisto kopdzīves jubileju maijā svinēja preilieši Lukerija un Aleksandrs Fadejevi.
Abus enerģiskos un dzīvespriecīgos jubilārus Zelta kāzās sveica
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, vēlot veselību un daudz jauku brīžu turpmākajā kopdzīvē.
Lukerijas un Aleksandra mīlestība uzdzirkstīja no pirmā acu
uzmetiena, kad Aleksandrs obligātā
dienesta laikā bija ieradies mājās
atvaļinājumā. Jaunieši ballē satika
viens otru, iepazinās un no tā brīža
sapņoja, rakstīja viens otram vēstules un domās jau bija kopā. Pēc
pusgada – 1968. gada 18. maijā-,
kad Aleksandrs jau bija no dienesta
atgriezies mājās, Preiļu pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēta
laulība un svinētas jautras kāzas.
Abu ģimenē ir izaudzināta meita, jubilāri īpaši priecājas par saviem mazdēliem un viņu jaukajām
ģimenēm.
«Vakaros, kad atbraucam no
dārza darbiem, atceramies jaunības
dienas un kavējamies atmiņās», tā
stāstīja abi jubilāri. «Ja vajadzētu

izvēlēties vēlreiz, kā dzīvot, es gribētu nodzīvot tāpat,» atzina Lukerija. Aleksandrs papildināja sieviņas stāstīto ar atziņu, ka kopdzīvē
vajag prast arī piekāpties, jo nelieli
strīdi ģimenē ir bijuši, un dažkārt
tikai sīkumu dēļ.
Darba mūžs 46 gadu garumā
Aleksandram pavadīts, strādājot
slimnīcā par feldšeri. Lukerijas darba gadi pavadīti toreizējā kolhozā
«Komunārs», vēlāk darba gaitas
aizveda uz Linu fabriku ne vieglajā
ceha brigadieres amatā. Sirdslieta

ģimenei vienmēr ir bijusi sakopta
un labiekārtota vide – ziedi, piemājas dārzā izaudzēti dārzeņi, atpūtai piemērota vasarnīca.
Redzot abu laulāto dzīvespriecīgo un mīlestības piepildīto attieksmi pret dzīvi, saprotu, ka Zelta kāzu jubileja ir tikai kārtējais
pakāpiens turpmākai laimīgai kopdzīvei. Novēlam Lukerijai un Aleksandram Fadejeviem, lai pietiek
veselības, izturības un mīlestības
sagaidīt dimanta kāzas!
Maija Paegle

Maija domes sēdē deputāti
skatīja biedrības «Likteņa ceļš»
iesniegumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu dokumentālās video
filmas «Rozes zem sniega» izveidei.
Preiļu novada represēto biedrība
«Likteņa ceļš» 2015.–2016. gadā
realizēja projektu «Arī rozes zied
zem sniega», kurā tika savākti
divdesmit 1941. un 1949. gadā izsūtīto stāsti. Tiekoties ar tā laika
izsūtītajiem cilvēkiem, radās pa-

matota nepieciešamība izveidot
dokumentālo filmu, lai dokumentētu
represēto cilvēku atmiņu stāstījumus
un tā laika kultūras mantojumu.
Filma būs par cilvēkiem, kuri
spēja saglabāt cerību, sirds siltumu
un savu kultūru Sibīrijā par spīti
netaisnīgajam liktenim un skarbajiem apstākļiem. Filmas galvenie
personāži ir no Latgales izsūtītie
cilvēki, no Preiļu, Daugavpils, Rēzeknes, Riebiņu un Viesītes novadiem. Filmas veidotāji cer, ka tās

varoņi ar savu pieredzi spēs iedvesmot līdzcilvēkus nepadoties pat
vissmagākajās dzīves situācijās.
Ierobežotā finansējuma dēļ
darbs šobrīd pie filmas ir apstājies,
lai saglabātu Latvijas vēstures un
Latgales kultūras stāstus nākamajām
paaudzēm, domnieki pieņēma lēmumu atbalstīt biedrību un piešķīra līdzfinansējumu dokumentālās
video filmas pabeigšanai summā
700 eiro.
Jolanta Upeniece

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
biedrībai «Likteņa ceļš»

6

Preiļu novada VÇSTIS
Preiļu zēni palīdz kaldināt
daugavpiliešu panākumus hokejā

Ivo Haritonovs

SPoRTS

Noslēdzies Latvijas bērnu un jaunatnes
čempionāts hokejā U16 grupā (2002-2003.
gadā dzimušie jaunieši). Daugavpils Bērnu
un jauniešu sporta skolas komandas panākumus čempionātā palīdzēja kaldināt arī trīs
jaunie sportisti no Preiļiem – 2003. gadā
dzimušie Ivo Haritonovs un Mikus Noviks,
kā arī Edvards Vaivods.
Mikus tēvs Ainis Noviks, kurš kopā ar
abu pārējo puiku vecākiem atbalsta jaunos
hokejistus un rūpējas par zēnu regulāru nokļūšanu uz treniņiem, pastāstīja, ka Daugavpils
Bērnu un jauniešu sporta skolas komanda
čempionātā iekļuva «play-off» (izslēgšanas
spēlēs), tika līdz čempionāta finālam un
tikai ar nedaudz punktiem piekāpās komandai
«Mārupe», iegūstot 2. vietu starp 17 komandām.
Čempionāta statistika parādīja, ka preilieši – komandas uzbrucēji Ivo Haritonovs un
Mikus Noviks – ir labākie spēlētāji starp
2003. gadā dzimušajiem čempionāta dalībniekiem savā komandā. Ivo kontā – 32 spēles, 14 gūti vārti, 20 piespēles, kopsummā
iegūti 34 punkti. Mikus aizvadījis 32 spēles,
gūstot 16 vārtus, jaunieša kontā 17 piespēles
un kopsummā – 33 punkti. Savukārt stabilais
komandas aizsargs Edvards Vaivods aizvadīja 28 spēles, veicot 5 piespēles un gūstot
5 punktus.
Tik labus panākumus Daugavpils Bērnu
un jauniešu sporta skolas hokejisti ir guvuši
pirmo reizi piecpadsmit gadu laikā, kas
sniedz lielu gandarījumu arī preiliešiem,
viešot cerības uz vēl augstākiem rezultātiem
nākotnē.
Maija Paegle

Mikus Noviks

Preiļu BjSS sportistu
veiksmīgie starti

10 000 m soļošanā Latvijas sportistiem
dubultuzvara – 1. vieta Ruslanam Smolonskim
(43.15,34), bet sudraba godalga - Normundam
(45.31,95).
Tāllēkšanā, kur startēja Dairis, uzvara
Latvijas sportistam Elvijam Misānam (7 m
63 cm) un tālākajās vietās divi Baltkrievijas
sportisti. Piekāpjoties bronzas īpašniekam
nieka 1 cm, Dairim ceturtā vieta. Vēl Dairis
startēja 100 m skrējienā, kur finišēja pēc
10,97 sekundēm.
21.–22. jūnijā Latvijas U-18 un U-20
čempionātā Saldū startēja Preiļu novada
BJSS jaunie vieglatlēti, bet startus LČ
noslēgs U-16 grupas jaunie vieglatlēti 29.–
30. jūnijā ar startiem Ventspilī.
Leonīds Valdonis

Preiļu jaunās volejbolistes uzsāk
pludmales volejbola sezonu

Artūrs Valters kopā ar Latvijas Vieglatlētikas
savienības prezidenti Inetu Radeviču

11. un 12. jūnijā Zemgales olimpiskā
centra stadionā notika sacensības – Baltijas
bērnu vieglatlētikas festivāls, kurā tika noskaidrots Latvijas izlases sastāvs dalībai
starpvalstu bērnu sacensībās Polijā. Sacensībās
tika aicināti piedalīties Latvijas skolu, sporta
skolu, klubu un biedrību jaunie vieglatlēti,
kā arī uzaicinātās komandas no Igaunijas un
Lietuvas – 2005., 2006. un 2007. gadā dzimušie zēni un meitenes.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta
skolu šajās sacensībās pārstāvēja pieci
sportisti. Ļoti veiksmīgi starti izdevās
Nikitam Baikovam – 2. vieta tāllēkšanā
(4.54m) un Arturam Valteram – 3. vieta 60
m skriešanā (8.74), kā arī 1. vieta augstlēkšanā
(1.44m). Tieši kā labākais augstlēcējs 2007.
gadā dzimušo grupā Arturs tika uzaicināts
pārstāvēt Latvijas izlasi starptautiskās bērnu
valstsvienību sacensībās Polijā, Lowicz
pilsētā, 21. jūnijā.
Visi rezultāti pieejami saitē https://
athletics.lv/lv/event/35705/baltijas-valstubernu-festivals-vieglatletika-atlase-uz-poliju

Ar panākumiem no «Stirnu buka»

Edvards Vaivods

2018. gada jūnijs

9. jūnijā Piebalgas pakalnus pieskandināja
ap četri tūkstoši skriešanas cienītāju no
visas Latvijas, lai piedalītos taku skriešanas
seriāla «Stirnu buks» 3. posma skrējienā.
Mūsu novada BJSS jaunie vieglatlēti piedalījās Latvijas skolu čempionātā taku skriešanā, kur paralēli BJSS pārstāvēja arī savu
mācību iestādi.
Patīkamus pārsteigumus rezultātu izteiksmē
atnesa sacensību beigas. Tā visstiprākās komandas vērtējumā Preiļu novada BJSS skrējēji ierindojās 2. vietā. Ātrākās skolas titulu
izcīnīja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
bet ātrāko sporta klubu vērtējumā mūsu
BJSS – 2. vietā.
Ir mums arī savi čempioni individuālajā
vērtējumā – U16S grupā uzvara Unai Kraupšai,
bet Edgars Pastors ātrākais U18V grupā. 4.
vietā savās vecuma grupās ierindojās Markuss
Kurašovs, Ilze Borbale un Līga Klibā. Ar
izcīnīto 5. vietu var lepoties Raitis Vilcāns
un Katrīna Onckule. Arī pārējie atlēti var lepoties ar saviem startiem.
Vasaras posmu apmeklējumu atstāsim
audzēkņu vecāku kompetencē, bet organizētam
izbraucienam uz noslēguma posmiem septembra mēnesī Gaiziņā un Līgatnē cītīgi gatavosimies, krājot izturības kilometrus vasarā.
Leonīds Valdonis,
Preiļu novada BJSS sporta pasākumu
organizators

Preilieši pārstāvēti
Prezidenta balvā

Prezidenta balvas sacensības vieglatlētikā
aiz Rīgas kausiem ir otras lielākās sacensības,
kas pulcē atlētus no ārzemēm. Šogad sacensības notika 15.-16. jūnijā Ogres stadionā.
Blakus Baltijas valstu vieglatlētiem cīņās
par Prezidenta balvām piedalījās arī Baltkrievijas vieglatlēti. Katrā vieglatlētikas disciplīnā savu valsti pārstāvēja divi vieglatlēti.
Tie, kuri vēroja sacensību translāciju televīzijā, varēja sekot gan Normunda Ivzāna,
gan Daira Rinča startiem.

Seniori vingro
ar fizioterapeitu Preiļos

Ievas bija pilnziedā, ceriņos riesās pumpuru ķekari, kad pirmo
reizi 20 seniores sapulcējās Preiļu parkā, lai dotos ceļojumā ar
cerību nostiprināt veselību, izbaudīt dabas daiļumu un smaržas, kā
arī rast domubiedrus.
Nūjošanas nodarbības vadīja fizioterapeite Līga Mičule, kura jau
pirmajā tikšanās reizē radīja draudzīguma sajūtu un iedvesa paļāvību, ka
nūjošana ir sporta veids, kas der visu paaudžu cilvēkiem. Nodarbības
bija lietderīgas – ar pozitīvām emocijām un ziedu smaržu reiboni.
Organisms saņēma savu devu, kas labvēlīgi ietekmēja gan sirds ritmu,
gan locekļu vingrumu. Iesildīšanās vingrinājumi pirms soļošanas,
stunda enerģiskas soļošanas pa parka celiņiem, noslēguma vingrojumi
un sasaukšanās deva možumu visam vakara cēlienam, un pat vairāk.
Diemžēl ne visas seniores, kuras uzsāka nūjošanas nodarbības, dažādu
apstākļu dēļ, varēja pabeigt nodarbību ciklu.
Gribam izteikt lielu pateicību mūsu nodarbību vadītājai Līgai
Mičulei, Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietniecei,
sporta koordinatorei Marijai Briškai un projekta īstenotājiem par iespēju
baudīt pavasara skaistumu un kustību prieku.
Valentīna Kudiņa
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27. maijā Rīgā BeachBoxElkor Pludmales Stadionā notika Rīgas atklātais pludmales volejbola čempionāts jauniešiem U 13
vecuma grupā (2006.dz.gads un jaunāki),
kurā piedalījās divas Preiļu meiteņu komandas – Enija un Megija Rumakas, Viktorija
Ivanņikova un Laine Līga Elste.
Sacensībās piedalījās 5 komandas. Komandas izspēlēja apli līdz divām uzvarām
setos līdz 15 punktiem. Finālspēles turpināja
4 komandas, kur katrai bija jānospēlē vēl
divas spēles. Spēlēt nebija viegli, jo visa
diena bija jāpavada saulē un lielajā karstumā,
bet meitenes to izturēja.
Par 3.-4. vietu spēlēja Viktorija un Laine
Līga. Trešajā setā, pārliecinoši nospēlējot ar
rezultātu 15: 8, meitenes izcīnīja 3.vietu.
Enija un Megija spēlēja par 1.–2. vietu
arī trijos setos. Sīvā cīņā ar rezultātu 14:16
trešajā setā meitenes piekāpās Rīgas volejbolistēm un ierindojās turnīra otrajā vietā.
Paldies meitenēm par lielu izturību un
vecākiem par atbalstu!
Inta Rumaka

2018. gada jūnijs

Preiļu novada VÇSTIS

PREIĻU PILSĒTAS SVĒTKI UN 4.STARPTAUTISKAIS AUTORLEĻĻU FESTIVĀLS
PRoGRAMMA
17. augusts

Plkst. 11.00–18.00 Preiļu KN, Raiņa bulvāris 28,
4. STARPTAUTISKĀ AUTORLEĻĻU festivāla izstāde
Plkst. 12.00–18.00 Preiļos, Kārsavas ielā 4, Preiļu
Grāmatu svētki
Plkst. 14.00 mākslīgā seguma laukumā, Kooperatīva
iela 3, Jaunatnes čempionāts futbolā Preiļi-Gulbene
Plkst. 16.00 viesu mājā «Pie Pliča», Raiņa bulvāris
9, grāmatas «Latgales ainava» prezentācijas pasākums
Plkst. 18.00 Preiļu KN izstāžu zālē, Raiņa bulvāris
28, mākslinieka Jāņa Plivdas personālizstāde «Mani
Preiļi». Iespēja kopā ar mākslinieku veidot svētku darbu
«Ieaicini Preiļus gleznā»
Plkst. 19.00 viesu mājā «Pie Pliča» Koncerts
Plkst. 18.00–21.00 Preiļu parka estrādē Latvijas spēkavīru čempionāta posms
Plkst. 21.00 Preiļu KN terasē, Raiņa bulvāris 28,
4. STARPTAUTISKĀ AUTORLEĻĻU festivāla atklāšana
Plkst. 22.00–24.00 4. STARPTAUTISKĀ AUTORLEĻĻU festivāla izstāde
Plkst. 23.00–4.00 Preiļu parka estrādē Jauniešu nakts
disko ritmos ar mūzikas grupām «Dabasu durovys», «Tranzīts», «Oranžās brīvdienas»

18. augusts

Plkst. 7.00 Preiļu parka dīķī RĪTA COPE
Plkst. 8.30–10.30 Pilsētas modināšana mikrorajonos
Plkst. 9.00–16.00 Preiļu 2. vidusskolas stadionā TIRGUS IELA

Plkst. 10.00 Preiļu novada BJSS sporta zālē Preiļu
novada atklātais čempionāts galda tenisā (1. kārta)

Rīta koncertprogramma
Preiļu 2. vidusskolas stadionā

• Plkst. 10.00–11.00 XXVI Vispārējo dziesmu un
XXVI Deju svētku dalībnieku sveicieni pilsētai svētkos
• Plkst. 11.00–12.30 rotaļprogramma bērniem kopā
ar lielajiem pasaku tēliem un aizraujošs Burbuļšovs
• Plkst. 12.30–13.30 viesu kolektīvu koncerts. Piedalās: Glubokoje pilsētas folkloras ansamblis «Kriničenka»
(Baltkrievija), Bleihahas pilsētas Mūzikas grupa (Vācija),
Lipniku ciema Folkloras ansamblis (Moldova), Utenas
pilsētas deju grupa «Levindra» (Lietuva)
• Plkst. 13.30–14.00 Preiļu novada sakoptāko māju
konkursa dalībnieku apbalvošana
• Plkst. 14.00 Mūzikas grupas «Baltie Lāči» koncerts
Plkst. 11.00 Preiļu parka pludmalē Pludmales volejbola turnīrs
Plkst. 11.00 1.Maija ielā Vēsturisko spēkratu parāde
Plkst. 11.00–13.00 Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja atklātajā mācību krātuvē, Paulāna iela 4, Audīsim
TAMAKURU
No plkst. 11.00 A. Paulāna ielā 4 Lielformāta spēle –
ŠAHS, Raiņa bulvārī 28 lielformāta puzle «Borhu mantojums»
Plkst. 11.00 Mākslīgā seguma laukumā, Kooperatīva
iela 3, Meiteņu futbola turnīrs
Plkst. 15.00 Preiļu parka estrādē Viduslatgales pārnovadu fonda rīkotais «Labdarības Bumbu rallijs»

Plkst. 11.00–18.00 Preiļu KN 4. STARPTAUTISKĀ
AUTORLEĻĻU festivāla izstāde
Plkst. 17.30 Svētku gājiens uz Preiļu parka estrādi
(pulcēšanās gājienam no plkst. 17.00 pie Preiļu kultūras
nama, Raiņa bulvāris 28)
Plkst. 18.00 Preiļu parka estrādē Apvienotā pūtēju
orķestra (Polija, Latvija, Igaunija) koncerts. Apsveikumi
un pateicības pilsētai svētkos
Plkst. 19.00–21.00 koncertprogramma «Baltijas akords»
ar Svētku orķestra un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas operteātru solistu piedalīšanos. Programmā skanēs populārākās
operas un operešu melodijas, neapolitāniešu dziesmas
Plkst. 21.30–23.00 koncertprogramma «Par vasaru,
puķēm un mīlestību». Piedalās dziedātāji: Andris Ērglis,
Kristīne Zaharova, Dainis Skutelis, Oranžo meiteņu trio.
Koncerta vadītājs – Māris Grigalis, piedalās deju grupa
Ievas Kemleres vadībā
Plkst. 23.00–5.00 ZAĻUMBALLE ar mūzikas grupu
«TEKILA BAND»

19. augusts

Plkst. 9.00–12.00 Svētku dievkalpojumi Preiļu baznīcās
Plkst. 11.00–18.00 Preiļu KN, Raiņa bulvāris 28,
4. STARPTAUTISKĀ AUTORLEĻĻU festivāla izstāde
Plkst. 15.00 Preiļu KN terasē 4. STARPTAUTISKĀ
AUTORLEĻĻU festivāla izstādes noslēgums un festivāla
autordarbu izloze
Plkst. 17.00 Preiļu novada BJSS laukumā 1. līgas
čempionāts futbolā (Preiļi-Skonto)

Svētku programmā ir iespējami papildinājumi, aicinām sekot pasākumu afišām!

jĀņA EGLĪŠA PREiĻU VALSTS ĢiMNĀzijĀ

Preiļu novada kultūras centra
pasākumi jūlijā

jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9. klases
pirmais izlaidums

v 30. jūnijs – 8. jūlijs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki – būs
pieejama svētku pasākumu translācija Preiļu kultūras namā uz lielā ekrāna
v 14. jūlijā Saunas TN atpūtas laukumā Saunas pagasta svētki «Ak, cik jauki vasarā,
košā ziedu pļaviņā»:
• plkst. 12.00 – Saunas TN gleznu izstāde «Ziedi» un svētku atklāšana
• plkst. 12.30 – 16.00 – «Satikšanās ziedu pļavā». Sportiskas, nopietnas un jautras aktivitātes pieaugušajiem un bērniem – piepūšamās atrakcijas, loterija, rotaļas, radošā darbnīca
«Manis paša radīts» – ziedu tārpiņa un ziedu gaismas lukturīšu veidošana, Pļavas pikniks
• plkst. 20.00 – Svētku koncerts «Sveiciens vasarai», pagasta pilngadnieku sveikšana
• plkst. 22.00 – Uguns ziedi debesīs
• plkst. 23.00 – Zaļumballe «Vasaras naktī» kopā ar Guntaru no Aizkraukles
Uz svētkiem aicinām ierasties ar ziedu motīvu apģērbā. Nāciet, jo svētki ir lielisks
veids kā pabeigt nedēļu un sākt jaunu dienu labā garastāvoklī!
v 21. jūlijā plkst. 18.00–21.00 Preiļu parka estrādē PUTU PARADĪZE – BĒRNU
BALLĪTE AR PIRĀT MEITENI. Ieeja: EUR 2,50, bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja
bezmaksas, bet kopā ar pieaugušo – EUR 2,50
v 28. jūlijā plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē ŠLĀGERPARĀDE LATGALĒ 2018.
Biļešu cenas iepriekšpārdošanā – EUR 4, pasākuma dienā – EUR 5. Pensionāriem un
1. – 2. grupas invalīdiem – EUR 3.

2018. gada 16. jūnijā, pulcējot kopā 17 absolventus, viņu vecākus, radus un draugus, krāšņi izskanēja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9. klases pirmais izlaidums.
2016. gadā ģimnāzijas 8. klasē tika uzņemti pirmie proģimnāzijas skolēni. Gan skolotāji, gan nākamie ģimnāzisti un viņu vecāki bija manāmi uztraukušies, jo skolēniem un viņu
vecākiem bija jāizdara izvēle, jāmaina skola, bet skolotājiem – jauns izaicinājums –
pamatskolas klases.
Šodiena apliecina, ka mums visiem kopā – skolēniem, vecākiem un ģimnāzijas kolektīvam – ir izdevies. Izveidojās brīnišķīgs, saliedēts klases kolektīvs, kurš azartiski iesaistījās ģimnāzijas dzīvē, priecēja ar skaistiem priekšnesumiem, aktīvi sportoja un atbalstīja
viens otru, bet, galvenais, – sasniedza ļoti labus mācību rezultātus.
9. klases vidējā atzīme ir 7.28. Eksāmenos 65 % no visām atzīmēm ir 7 un vairāk, un
īpašs ir šis rādītājs – 25% jeb katra ceturtā atzīme eksāmenos ir 9 vai 10.

9. klases skolēniem ir izcili panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Jadvigai Mežniecei 1. vieta valsts latviešu valodas olimpiādē – labākais ģimnāzijas
rezultāts šajā mācību gadā, 1. vieta Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē, 1. vieta
novadu apvienības matemātikas, vēstures, latviešu valodas un literatūras, ķīmijas un fizikas
olimpiādēs, 2. vieta angļu valodas olimpiādē, piedalījās valsts ķīmijas un matemātikas
olimpiādē.
Solvitai Ragaušai 1. pakāpe Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Latgalē, 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 3. vieta ķīmijas un fizikas olimpiādēs, atzinība
matemātikas olimpiādē.
Laurai Grigulei 1. vieta fizikas olimpiādē, 3. vieta ķīmijas un latviešu valodas un literatūras olimpiādēs.
Santai Vojevodskai 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē, atzinība ķīmijas un vēstures
olimpiādēs.
Unai Kraupšai 2. vieta fizikas olimpiādē, atzinība ķīmijas olimpiādē.
Deinam Vilcānam 3. vieta fizikas olimpiādē.
Sofijai Gžibovskai atzinība fizikas olimpiādē.
Valsts matemātikas komandu olimpiādē «Atvērtā kopa 2017» komanda, kuras sastāvā
bija Laura Grigule, Solvita Ragauša un Santa Vojevodska, izcīnīja atzinību.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Topošo vecāku skolas nodarbības

Arī jūlijā un augustā notiks «Topošo vecāku skola» nodarbības jaunajiem
vecākiem. Nodarbības vadīs SIA «Preiļu slimnīca» ginekologs, vecmāte, bērnu māsa,
ergoterapeite un fizioterapeites.
Otrdien, 3. jūlijā plkst. 10.00 tēma «Grūtniecība» un «Grūtnieču vingrinājumi».
Otrdien, 10. jūlijā plkst. 10.00 tēma «Dzemdības. Elpošana. Pēcdzemdību periods»
un ekskursija Dzemdību nodaļā.
Otrdien, 17. jūlijā plkst. 10.00 tēma «Jaundzimušais» un «Mazuļa aprūpe».
Otrdien, 24. jūlijā plkst. 10.00 tēma «Krūts barošana, jaundzimušā kopšana» un
«Pēcdzemdību vingrinājumi».
Otrdien, 7. augustā plkst. 10.00 tēma «Grūtniecība» un «Grūtnieču vingrinājumi»
Otrdien, 14. augustā plkst. 10.00 tēma «Dzemdības.
Elpošana. Pēcdzemdību periods» un ekskursija Preiļu
Dzemdību nodaļā.
Novada
Otrdien, 21. augustā plkst. 10.00 tēma «JaundziPreiļu novada domes informatīvais
mušais» un «Mazuļa aprūpe»
izdevums latviešu valodā.
Otrdien, 28. augustā plkst. 10.00 tēma «Krūts baIzdod
Preiļu novada pašvaldība
rošana, jaundzimušā kopšana» un «Pēcdzemdību vinRaiņa bulvāris 19,
grinājumi»

Paldies skolotājiem, kuri ieguldīja savu darbu, atbalstīja un iedvesmoja skolēnus! Paldies proģimnāzistiem par uzcītību un čaklumu, kas vainagojās ar lieliskiem sasniegumiem!
Lai viss izdodas! Mēs lepojamies ar jums! Gaidām jaunos ģimnāzistus proģimnāzijas
7. klasē.

VÇSTIS

jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

uzņem skolēnus 7. klasē matemātikas, dabas zinību un tehnikas
virziena programmā un 10. klasē vispārējās vidējās izglītības

Vienas nodarbības ilgums 1,5 – 2 stundas.
Maksa par nodarbību 7 EUR.
Norises vieta: Preiļu slimnīcas 104. kabinets, poliklīnikas pirmajā stāvā.

• matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmā,
• vispārizglītojošā virziena programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā,
• profesionāli orientētā virziena programmā (komerczinības).

Sīkāka informācija
www.pvg.edu.lv

Pieteikšanās: poliklīnikas reģistratūrā vai zvanot
uz tālruņiem 65307750, 65307757, kā arī rakstot
Facebook.
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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

