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Godināti novada uzņēmēji un lauksaimnieki

Uzņēmumu - lielāko nodokļu maksātāju – pārstāvji kopā ar pašvaldības vadību

Par gadskārtēju tradīciju ir kļuvis Preiļu
novada domes organizētais pasākums «Uzņēmēju un lauksaimnieku Gada balle», kura
laikā pašvaldība pateicas novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem par ieguldījumu novada attīstībā un labklājības veicināšanā. 8. februāra saviesīgajā pasākumā
pulcējās 200 dalībnieki – novada uzņēmīgie
ļaudis, pašvaldības pārstāvji un sadarbības
partneri. Pašvaldības rūpētās Pateicības
dažādās nominācijās saņēma:
Lielākais nodokļu maksātājs, lielākais
darba devējs un straujāk augošais uzņēmums
Preiļu novadā 2018. gadā – A/S «Preiļu siers»
(valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts).
Lielākais nodokļu maksātājs un straujāk
augošais uzņēmums Preiļu novadā 2018. gadā – SIA «Agrofirma Turība» (valdes priekšsēdētājs Māris Bekešs), SIA «Zolva» (valdes

locekle Anna Šņepste), SIA «Vega P» (valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs).
Lielākais nodokļu maksātājs Preiļu novadā 2018. gadā – SIA «Agro Zvaigznītes»
(valdes loceklis Vilis Gribusts), SIA «Agrolatgale Plus» (valdes priekšsēdētājs Jānis
Jaundzems), SIA «VS Teks» (valdes loceklis
Valdis Skujiņš), SIA «Firma Jata» (valdes
loceklis Viļgeļms Veleckis), SIA «Preiļu Siltums» (valdes priekšsēdētājs Ēriks Fricsons),
SIA «TRANS SN» (valdes loceklis Sergejs
Ņečajevs), SIA «TU Lauki» (valdes locekle
Inese Šustova), SIA «Dija P» (valdes locekle
Diāna Semjonova), SIA «SAL PLUS» (valdes priekšsēdētājs Sandis Puzaks), Preiļu kooperatīvā sabiedrība (valdes priekšsēdētāja Inese
Šustova), SIA «Neitrino» (valdes loceklis
Ivars Valainis), SIA «Autocentrs Salinieki»
(valdes loceklis Modris Salinieks).

Uzņēmēju tikšanās

Pirmajā pavasara mēnesī Preiļu novada uzņēmēji tiek aicināti uz iedvesmojošu
tikšanos, kas notiks otrdien, 12. martā pulksten 15.00 Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centrā, Kooperatīva ielā 6.
Pasākuma tēma – Sieviete uzņēmēja Preiļos. Savā pieredzē dalīsies uzņēmēja Ināra
Indrikova, SIA «Pie Torņa» valdes locekle.
Pasākuma otrajā daļā notiks matemātiķa un politiķa Edmunda Krastiņa grāmatas
«Latvijas rūpniecība XIX – XXI gadsimtā» prezentācija. Pasākumā piedalīsies grāmatas autors un apgāda «Jumava» pārstāvji.
Interesentiem lūgums pieteikt dalību pasākumā pa tālruni 26636243 vai elektroniski
ineta.liepniece@preili.lv. Uz tikšanos!
Ineta Liepniece,
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu
MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) UN SAIMNIECISKĀS
DARBĪBAS VEICĒJU (SDV) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības
(izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:
• nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
• tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
• esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
• līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
• infrastruktūras uzlabošanu.
Konkursa kopējais budžets 2019. gadā ir 20 000 EUR.
Projekta konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa, projekta atskaites
veidlapa atrodama mājaslapā www. preili.lv no 2019. gada 1. marta.
Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā Raiņa bulvārī 24, Preiļos, no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 1. aprīlim.
Sīkāka informācija pa tālruni +371 26636243
vai Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos,
pie uzņēmējdarbības konsultantes Inetas Liepnieces.

Par ilggadēju ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Pateicības saņēma lauksaimnieki.
Attēlā: zemnieku saimniecību pārstāvji kopā ar domes vadību

Straujāk augošais uzņēmums Preiļu novadā 2018. gadā – SIA «Kontakts-Preiļi»
(valdes loceklis Ingars Šņepsts).
Vairāki Preiļu novada lauksaimnieki saņēma pašvaldības Pateicības par ilggadēju
ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un
amata prasmju nodošanu jaunajai paaudzei
– Vitālijs Livmanis (z/s «Jāņumājas»), Seiļu
ģimene (z/s «Seiļi», z/s «Vecvanagi»), Mūrnieku ģimene (z/s «Korsikova»), Ziemeļu
ģimene (z/s «Dižarāji», z/s «Māliņi»), Romanovsku ģimene (z/s «Ramanīši», z/s «Priedīši»), Kļavinsku ģimene (z/s «Palmas», z/s «Palmiņas»), Griboniku ģimene (z/s «Ozoli Gribinānos», z/s «Ozoli»), Klibo ģimene (z/s «Virbuļi», z/s «Kalēji»), Prikuļu ģimene (z/s «Miezīši», z/s «Jaunarāji»). Jāzeps Šņepsts saņēma
pašvaldības Pateicību par nozīmīgu ieguldījumu lauku attīstības projektu realizācijā.

Par veiksmīgu dalību Latgales reģiona
uzņēmēju dienās 2018 – Aleksandrs Ņesterjuks (Nester Custom & Metal Art Gallery),
Irena Koleda (z/s «Kalni»), Kristīne Stašulāne (SPA «Laba Sajūta»), Valdis Vucāns
(SIA «VV Jumti»), Jānis Ziemelis un Jānis
Plivda.
Par dalīšanos uzņēmējdarbības pieredzē
– Jāzeps Šņepsts (A/S «Preiļu siers»),
Valdis Skujiņš (SIA «VS TEKS»), Gunārs
Svilāns (SIA «Salang P»), Ramiss Aļijevs
(SIA «Himalayan International»), Egils Stikāns (SIA «Preiļu celtnieks»), Kristīne Nicmane (zīmols «Jašas podi»), Aleksandrs
Ņesterjuks (Nester Custom & Metal Art
Gallery), Irena Koleda (z/s «Kalni»).
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas
satura redaktore

Preiļu novada pašvaldība ir sākusi darbu pie trešā SAM 5.6.2 projekta. Divas
industriālas teritorijas Preiļu novadā ir
plānots izbūvēt projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024
«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un
investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā» realizācijas gaitā.Viena no tām būs
noliktavu ēka ar funkcionāli saistītu teritoriju pie jaunbūvējamās Rietumu ielas,
savukārt otra, kas atradīsies Preiļos, Meža
ielā (esošais apvedceļš), paredzēta kā ražošanai pielāgota ēka ar teritoriju un tai
piesaistītām komunikācijām – ūdensvadu,
kanalizāciju, elektrību.
Preiļu novada domes Attīstības daļas projekta vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka
pašvaldība jau sagatavojusi un iesniegusi
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta pieteikumu un būvprojektus. Šobrīd
tiek veikti nelieli precizējumi, noliktavu teritorijai tiek veikti precīzi uzmērīšanas darbi, un tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu uz noliktavu teritorijas izbūvi. Noslēdzoties projektam, izbūvēto noliktavu teritoriju publiskas izsoles veidā pašvaldība
izsolīs un iznomās potenciālajam komersantam.
Noliktavu teritorijas izbūves darbi tiek
saskaņoti ar projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/013 aktivitātes «Rietumu ielas būvniecība no Rīgas
ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos» būvdarbiem, lai nodrošinātu, ka netiks bojāts topošās ielas asfalta segums, kas būtu neizbēgami,
ja noliktavu ēkas pamatni sāktu veidot pēc
Rietumu ielas būvdarbu pabeigšanas. Sanita

Meļko uzsvēra, ka šādā veidā saplānot darbus ir diezgan sarežģīti, tāpēc būvsapulcēs
šie jautājumi tiek risināti un meklēti optimālie
risinājumi un plānots laika grafiks darbu
veikšanai.
Otras industriālās teritorijas, Meža ielā,
būvdarbi saskaņā ar laika grafiku tiek plānoti
2020. gadā, bet, ja veiksmīgi tiks realizēta
teritorijas izbūve pie Rietumu ielas, iespējams,
ka otras teritorijas būvdarbus varēs iesākt
ātrāk. Pēc būvdarbu pabeigšanas ražošanai
pielāgotā ēka ar teritoriju arī tiks izsolīta
publiskajā izsolē un iznomāta komersantam.
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma
daļas vadītāja Vita Biezaite pastāstīja, ka saistībā ar industriālās teritorijas Meža ielā projekta realizāciju pašreiz jau iesākti sagatavošanas darbi. Lai varētu veikt ražošanai
pielāgotas ēkas būvniecību, notiek nepieciešamo platību attīrīšana no apauguma.
«Veicot apauguma noņemšanu projektam
paredzētajā platībā, paralēli tiek noņemts apaugums arī uz tiem pašvaldības zemes gabaliem, kuri atrodas blakus un kuri laika gaitā
aizauguši. Gar ceļu tiek atstāta neliela apauguma josla, bet tālāk tas tiek noņemts, jo krūmi ceļa malās parasti veicina nelegālu izgāztuvju rašanos», tā pavēstīja Vita Biezaite.
Abu industriālo teritoriju projekta izmaksas sastāda 3 400 000 eiro, tomēr reālo cenu,
par kādu būs iespējams realizēt projektu,
parādīs iepirkuma rezultāti.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Preiļu novadā iesākusies
divu industriālo teritoriju izbūve
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Preiļu novada pašvaldības arhitekte izstrādājusi projektu
bijušās linu fabrikas teritorijas revitalizācijai
Preiļu novada domes būvvaldes arhitekte Agnija Pastare ieguvusi profesionālo
maģistra grādu arhitektūrā un arhitekta
kvalifikāciju Rīgas Tehniskās universitātes
Arhitektūras fakultātē, izstrādājot maģistra
darbu «bijušās linu fabrikas teritorijas revitalizācija Preiļos. Linu centrs». Izstrādātajā projektā ir sniegts teritorijas attīstības priekšlikums, paredzot bijušās Linu
fabrikas teritorijas sakārtošanu un modernizāciju, kurā ietverta Linu centra izveide, linu pārstrādes procesa atjaunošana,
to apvienojot ar iedzīvotāju izglītošanu un
pētniecību, vienlaicīgi nodrošinot arī citas
pilsētai nepieciešamas funkcijas. Šādā veidā tiktu nodrošināta jaunu darba vietu
izveide, kā arī patīkama vide rekreācijai
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
2015. gadā liela daļa bijušās Linu fabrikas
ēku tika nojaukta. Saglabātās ēkas pārsvarā
ir nojumes, kas fabrikas darbības laikā tika
izmantotas kā noliktavas. Šobrīd bijušās linu
fabrikas teritorija pieder vairākiem privātajiem
īpašniekiem, tāpēc pašvaldība veic sarunas ar
zemju īpašniekiem par teritorijas sakārtošanu.
Agnijas Pastares projektā iekļautais risinājums ir ļoti apjomīgs un piedāvā attīstības
vīziju visai 22 ha plašai teritorijai, tāpēc Agnija paredz, ka šis projekts varētu kalpot kā
impulss teritorijas attīstības uzsākšanai. Galvenais mērķis, izstrādājot šādu attīstības vīziju,

Preiļos tiks pilnveidota
sporta infrastruktūra

Preiļu novada domes janvāra sēdē tika pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar biedrību «Latgales reģiona attīstības aģentūra» par finansējumu sporta aprīkojumam un āra sporta laukumam Preiļu
novadā projektā LLI-402 «Riska grupas jauniešu sociālā integrācija,
balstoties uz sporta aktivitātēm»/ Risk-Free». Projekta īstenošanas
laiks ir no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 30.martam. Projekta
partneri: Latgales reģiona attīstības aģentūra (LV) – projekta vadošais partneris, Visaginas pašvaldības administrācija (LT), Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT). Kopējās projekta izmaksas ir
EUR 750 973,98. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda – EUR 638 327,88.
Projekta mērķis: veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā
dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur
sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp
organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās.
Projektā ir paredzētas divas galvenās aktivitāšu grupas: (1) atbalsta
sistēmas sociālajai integrācijai caur sportu izveidošana; (2) sporta
pasākumu ieviešana, tajās iesaistot projekta mērķa grupu. Lai attīstītu
atbalsta sistēmu, tiks organizēti 3 kapacitātes stiprināšanas pasākumi –
apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem
Latvijā un Lietuvā, piesaistot 20 dalībniekus no visu partneru organizācijām, kas ļaus izveidot arī pārrobežu profesionāļu sadarbības tīklu
informācijas un labās prakses apmaiņai. Tiks izstrādāts arī metodiskais
materiāls – rokasgrāmata personām, kas strādā ar riska grupas bērniem
un jauniešiem, apkopojot pieejas un metodes sporta aktivitāšu izmantošanā mērķauditorijas sociālās integrācijas veicināšanai un motivēšanai
būt aktīviem. Nozīmīgs ieguldījums būs 11 Latvijas un 2 Lietuvas pašvaldībās – pilnveidota un aprīkota publiski pieejama sporta infrastruktūra, iegādāts sporta aprīkojums un inventārs.
Preiļu novada pašvaldībai paredzēts iegādāties sporta aprīkojumu un inventāru strītbolam, basketbolam, volejbolam, florbolam u.c.
EUR 17 018,08 apmērā, kā arī plānots izveidot āra vingrošanas laukumu EUR 14 997 apmērā, tai skaitā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums EUR 3950,01.
Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Aicinām uzņēmējus pieredzes braucienā
uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Preiļu novada uzņēmēji, kuri darbojas pārtikas pārstrādes, metālapstrādes, kokapstrādes, tekstila jomā un kuriem ir nepieciešams veikt tirgus izpēti, izstrādāt komunikācijas stratēģiju (konta
izveide sociālajos tīklos u.tml.), attīstīt zīmolu, ir interese par lāzerapstrādi, kurināmā kvalitātes izpēti, detaļu un prototipu izgatavošanu ar CNC iekārtām, 3 D printēšanu un skanēšanu, robotiku, procesu automatizāciju un IT iespējām, aicināti pieteikties pieredzes braucienam uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju šī gada
19. martā.
Pieteikšanās līdz 15. martam pa tālruni 26636243,
zvanot Inetai Liepniecei

ir parādīt, ka arī degradētu pilsētas zonu ir
iespējams pārveidot un pārvērst par funkcionālu un patīkamu pilsētas daļu, kā arī sniegt
iespēju gan pašvaldības darbiniekiem, gan
iedzīvotājiem ieraudzīt šīs vietas potenciālu.
Agnija savā projektā norāda, ka linu pārstrādei
Preiļos un pilsētas apkārtnē ir sena vēsture,
un šāda objekta izveide spētu piešķirt pilsētai unikālu identitāti. Preiļi kā Latvijas Linu
centrs būtu uz inovāciju bāzes balstīts virziens
ar vēsturisku pamatojumu. Šāda pieeja nodrošinātu to, ka pilsētā rastos gan jaunas
darba vietas, gan pieaugtu tūristu apmeklējums.
Agnijas Pastares izstrādātais projekts ir
tikai teritorijas attīstības priekšlikums, kam
projekta realizācijas gadījumā būtu nepieciešama katra atsevišķā objekta detalizācija,
Agnija atzīst, ka nepieciešamo investīciju
apjomu šobrīd ir grūti prognozēt. Paredzēts,
ka jau pēc izstādes beigām projekts tiks nogādāts Preiļos, lai ar to iepazīstinātu gan iedzīvotājus, gan pašvaldības pārstāvjus.
Par izstrādāto maģistra darbu Agnija Pastare ieguva augstāko novērtējumu – 10 balles.
Jauniete saņēmusi arī Gunta Boles balvu, ko
nodibinājis latviešu arhitekts no Ņujorkas. Šo
balvu katru gadu pasniedz vienam būvniekam
un vienam arhitektūras studentam. Agnijas
Pastares maģistra darbs izvirzīts arī Baltijas
arhitektūras augstskolu diplomdarbu konkursam, kas šogad rudens pusē norisināsies Rīgā.

Šobrīd Agnija Pastare ar ģimeni dzīvo
Preiļos, un, kā pati atzīst, īsti neatbalsta to,
ka cilvēki aizplūst uz Rīgu vai lielajām pilsētām. Jauniete uzskata, ka vairāk būtu jādomā par reģionālo pilsētu attīstību, tāpēc
diplomdarba iecere bija piesaistīta Preiļiem.
Kaut gan sākotnēji neesot bijis padomā veidot projektu, saistītu ar linu pārstrādi, sākot
pētīt pieejamo informāciju par linu pielietojumu, jauniete sapratusi, ka linu izmantošana
mūsdienās ir ļoti plaša. No liniem ražo ne tikai audumus, tos izmanto sporta inventāra,
būvniecības materiālu un daudzu dažādu lietu
ražošanā, jo linu šķiedra ir ļoti dabīga. Pirms
projekta sākšanas tika pētīti līdzīgi objekti
ārzemēs un domāts, vai ko tādu varētu realizēt arī pie mums.
Agnijas Pastares darba vieta uz pusslodzi
šobrīd ir novada pašvaldības Būvvaldē, kur
jauniete, kā pati atzīst, iegūst vērtīgu profesionālu pieredzi, bet tālākais mērķis ir iegūt
arhitekta sertifikātu, uz ko var pretendēt pēc
3 gadiem, savācot noteiktu punktu skaitu
gan tiešajā darbā, gan izstrādājot projektus.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka Preiļu
novada būvvaldes arhitekte apmeklētājus
pieņem nepāra nedēļās – pirmdienās no
plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00, pāra nedēļās – ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00.
Maija Paegle

Aicinām piedalīties Vakanču gadatirgū Preiļos

2019. gada 10. aprīlī Preiļu novada Kultūras centra telpās (Raiņa bulvāris 28, Preiļi) no plkst.
11.00 līdz 13.00 norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Preiļu filiāles un Preiļu novada
domes rīkotais Vakanču gadatirgus.
Darba devējiem piedalīšanās Vakanču gadatirgū ir iespēja prezentēt savu uzņēmumu, veicinot tā atpazīstamību darba tirgū, kā arī atrast piemērotus darbiniekus. Iespēja darba devējam ne tikai klātienē
informēt par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, bet arī veikt
pirmās darba intervijas ar uzņēmumam piemērotākajiem kandidātiem.
Darba meklētājiem piedāvāsim tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem, piedalīšanos klātienes
darba intervijās un iespēju atrast darbu. Vakanču gadatirgū būs iespējas saņemt informāciju par darba
tirgus iespējām reģionā, saņemt karjeras konsultācijas, kā arī sastādīt CV.
Vakanču reģistrācija dalībai Vakanču gadatirgū:
NVA Preiļu filiāle kontaktpersonas:
Anita Anspoka tālr.65314023, 25685343, e-pasts: Anita.Anspoka@nva.gov.lv ,
Antra Šolka 65314042, 28234153, e-pasts: Antra.Solka@nva.gov.lv.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs:
Ineta Liepniece tālr. 65321553, 26636243, e- pasts: ineta.liepniece@preili.lv

Notiks meliorācijas sistēmas pārbūve
Rietumu ielai piegulošajā teritorijā

29. janvārī Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Preiļu novada domes projekta iesniegumu
Nr.18-03-A00403-000115 «Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17
un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā».
Ūdensnotekas atrodas jaunbūvējāmās Rietumu
ielas piegulošajā teritorijā – Preiļu pagastā, kā arī iesniedzas Preiļu pilsētas teritorijā.
Sākotnēji tika apsekoti visu konkrēto ūdensnoteku
garumi, lai noteiktu to tehnisko stāvokli, kas norādīts
apsekošanas atzinumā. Ūdensnoteku pārtīrāmais kopgarums sastāda 2180 metrus.
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka Preiļu novada pašvaldībai šī projekta realizācija, kura rezultātā tiks sakārtotas meliorācijas sistēmas, ir ļoti aktuāla, jo
projektā ietverto ūdensnoteku pārbūve ir cieši saistīta
ar jau iesāktā projekta – Rietumu ielas izbūves – realizāciju. Ņemot vērā būvdarbu teritorijas sarežģīto

ģeoloģisko situāciju, nepieciešams, lai Rietumu ielas
būvdarbi un divu plānoto industriālo teritoriju izbūves
būvdarbi noritētu bez šķēršļiem. Ūdensnoteku pārbūve
būtiski uzlabos arī piegulošo zemju hidroloģisko stāvokli.
Atbalsta saņēmēja – Preiļu novada domes – projekta attiecināmās izmaksas sastāda 90 144,69 eiro, no
tām publiskais finansējums sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām, kas ir – 81 130,22 eiro. Projekta
realizācijas termiņš – 2019. gada 29. novembris.
Projekts «Pašvaldības nozīmes meliorācijas
sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un
4324411:18) pārbūve Preiļu novadā» tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā»
ietvaros.
Maija Paegle

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) Latgales nodaļa sadarbībā ar Preiļu
novada Uzņēmējdarbības centru 21. martā plkst.
13.00-15.30 Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva
ielā 6, Preiļos (3. stāvā), organizē semināru «Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Ugunsdrošība
uzņēmumā».
Semināru vada Mg. Soc. Ziedonis Liepiņš, SIA
«AINA serviss» – kompetentas institūcijas darba

aizsardzības jautājumos valdes loceklis, darba aizsardzības vecākais speciālists. Savā uzņēmējdarbībā
specializējas darba aizsardzības uzraudzībā dažādu
nozaru uzņēmumos, bet jo īpaši tā saucamajās bīstamajās nozarēs.
Seminārs paredzēts LTRK biedriem
un Latgales uzņēmējiem.

Seminārs uzņēmējiem par darba aizsardzības sistēmu
un ugunsdrošību uzņēmumā

2

Reģistrācija obligāta pa tālruni 22428450.

Preiļu novada VÇSTIS

Sveikti konkursa «Skaistākais
Ziemassvētku noformējums» laureāti

2019. gada februāris

Zemessardzes 35. kājnieku bataljona
komandiera amatā
stājies majors Jānis Svilpe

31. janvārī Preiļu novada Litavniekos notika Zemessardzes
35. kājnieku bataljona komandiera maiņas svinīgā ceremonija, kuras
laikā bataljona komandiera amatā, nomainot līdzšinējo komandieri
pulkvežleitnantu Kasparu Lindbergu, stājās majors Jānis Svilpe.
Majors J. Svilpe militāro izglītību ieguvis Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Lietuvas kara akadēmijā Viļņā un Baltijas aizsardzības koledžā Tartu, Igaunijā. Vairākkārt apbalvots ar aizsardzības
ministra, Nacionālo bruņoto spēku komandiera un citiem apbalvojumiem.
Līdzšinējais bataljona komandieris pulkvežleitnants Kaspars Lindbergs dienestu turpinās Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā štābā.

Apstiprināta Preiļu muižas
un parka attīstības koncepcija

Kā ierasts, arī 2018. gada izskaņā Preiļu pašvaldība izvērtēja skaistākos Ziemassvētku un Jaunā
gada noformējumus novadā. Konkursa ietvaros
tika apsekoti 216 objekti Preiļu pilsētā un novada
pagastu teritorijās. Vērtēšanas darbu veica žūrija
sekojošā sastāvā – Preiļu novada domes Nekustamā
īpašuma daļas vadītāja Vita biezaite, domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis un māksliniece
Inese Anina. Konkursa laureāti tika godināti 8. februārī «Uzņēmēju un lauksaimnieku Gada ballē»
Preiļu Kultūras namā.
Noformējumi tika vērtēti kategorijās – «Privātmāju
noformējums», «Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums», «Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums» un «Pašvaldības un valsts iestādes».
Apkopojot konkursa rezultātus, grupā «Privātmāju
noformējums» par laureātu kļuva īpašums Skolas
ielā 29, Pelēčos (īpašnieki – Rubinu ģimene). 2. vieta
tika piešķirta diviem īpašumiem – Skolas ielā 17 un
Skolas ielā 21, Pelēčos (īpašnieki – Kokinu ģimenes)
un īpašumam Pļaviņu ielā 19, Preiļos (īpašnieki – Volontu ģimene). 3. vieta – īpašumam Ludzas ielā 20,
Preiļos (īpašnieki Podiņu ģimene). Grupā «Daudz-

stāvu dzīvojamo māju noformējums» tika apsekoti
pieci objekti, žūrija vietas un naudas balvas šajā grupā nepiešķīra.
Grupā «Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums» godalgoto 1. vietu ieguva SIA «Preiļu saimnieks» par ēku Liepu ielā 2 un Rīgas iela 4, Preiļos,
fasādes un priekšlaukuma noformējumiem, 2. vieta
piešķirta IK «Sinčuks» Jauniešu apģērbu un apavu
veikalam Brīvības ielā 2, Preiļos, (īpašniece – Irēna
Ančeva) par skatlogu noformējumu, savukārt 3. vieta – SIA «Preiļu slimnīca» par fasādes noformējumu
Raiņa bulvārī 13.
Grupā «Pašvaldības un valsts iestādes» 1. vietas
diploms tika piešķirts divām iestādēm – Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Mehanizatoru ielā 2a, Preiļos, par
fasādes un priekšlaukuma noformējumu un Pelēču
pagasta pārvaldei, Liepu ielā 6, Pelēčos, par fasādes
un priekšlaukuma noformējumu.
Pašvaldība pateicas ikvienam par svētku noskaņas
radīšanu mūsu novadā!
Jolanta Upeniece

Lai atbalstītu daudzdzīvokļu māju īpašniekus
savu namu piegulošo teritoriju uzturēšanā un sekmētu pilsētas labiekārtošanu kopumā, Preiļu novada
pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo
namu pagalmu labiekārtošanas projektus.
Aizvadītajā 2018. gadā šim mērķim kopējais pašvaldības atbalsts tika piešķirts 27648,67 eiro apmērā.
Iekšpagalmu labiekārtošanas programmas ietvaros novada dome ir līdzfinansējusi septiņas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, konkrēti, Liepu ielā 4, Liepu ielā 8,
Liepu ielā 12, N. Rancāna ielā 1, N. Rancāna ielā 2,
N. Rancāna ielā 5 un Cēsu ielā 9.
Ja sākotnēji 2018. gada budžetā šim mērķim tika
atvēlēti 15000 eiro, tad pēc reālajām iedzīvotāju aktivitātēm domniekiem nācās piešķirt papildu līdzekļus,
lai būtu iespējams līdzfinansēt visus iesniegtos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieteikumus. Preiļu novada
domes vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja,
ka, ņemot vērā preiliešu lielo atsaucību un līdzdalību
pašvaldības līdzfinansētajā programmā, kuras ietvaros
iedzīvotāji ir labiekārtojuši sev tuvāko apkārtni, atjaunojot gājēju ietves, pagalmus, piebraucamos ceļus,
soliņus un apstādījumus savu māju iekšpagalmos, paš-

valdība šo programmu plāno atbalstīt arī turpmāk.
Kā zināms, iedzīvotāji var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50-80% apmērā atkarībā no veicamajiem
darbiem. Plānojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, dzīvokļu īpašnieki
var pieteikt savus projektus pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai atbilstoši Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem «Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai».
Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves,
ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju,
ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam.
Papildu informāciju var iegūt Preiļu novada domē,
zvanot pa tālruni 65322766 vai rakstot uz e-pastu:
kristaps.urcs@preili.lv.
Jolanta Upeniece

Janvāra domes sēdē deputāti skatīja biedrības
«Preiļu NVO centrs» iesniegumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu projektam «Piebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūve biedrības «Preiļu NVO pakalpojumu pieejamības uzlabošanai»».
Biedrības projekta pieteikums ir guvis atbalstu
Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu konkursā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 36070,83 eiro, tai
skaitā pašvaldības līdzfinansējums 13570,83 eiro
(37,60 % no projekta kopsummas).
Esošais laukums pie biedrības ārdurvīm, kas atrodas
slēgtā, pie ielas nepiegulošā teritorijā Kooperatīva
ielā 6, ir bez cietā seguma, bedrains un bez apgaismojuma. Laukuma šķembu maisījuma segums ir nelīdzens,
kā arī ūdens atvade no teritorijas pilnībā netiek nodrošināta. Šīs teritorijas labiekārtošana ir nepieciešama,

jo to izmanto vieglo automašīnu novietošanai iedzīvotāji, kas apmeklē nevalstisko organizāciju centru, Preiļu
novada Uzņēmējdarbības centru, Preiļu Bērnu un jauniešu centru, kā arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju.
Biedrības «Preiļu NVO centrs» direktore Ineta
Liepniece pavēstīja, ka projekta ietvaros iecerēts
izbūvēt autostāvvietu 653 kvadrātmetru platībā, gar
kuru tiks nobruģēta gājēju ietve 115 kv.m platībā.
Laukumā paredzētas 16 vieglo automašīnu stāvvietas
un 2 stāvvietas invalīdiem ar ratiņiem. Laukumam un
ietvei plānots bruģa segums, bet pieslēgumam pie
Lauku ielas segums – esošais asfalts. Projekta gaitā
paredzēta segumu un zaļās zonas atjaunošana, kā arī
apgaismojuma balsta uzstādīšana pie autostāvvietas
ar pieslēgumu no Lauku ielas apgaismojuma tīkla.
Jolanta Upeniece

Pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu

Izbūvēs autostāvvietu un piebraucamo ceļu Kooperatīva ielā 6, Preiļos
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Janvāra domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Preiļu muižas un parka attīstības koncepciju, kas tika izstrādāta, pamatojoties
uz Preiļu novada Attīstības programmu un Investīciju plāna 2018. –
2024. gadam ilgtermiņa prioritātes Nr. 3 «Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja» vidēja termiņa prioritātes Nr. 3 «Izaugsme
un atbalsts» rīcības virzienu Nr. 3.4. «Veidot pilsētas zīmolu, attīstot
ainavu, Preiļu muižas pils kompleksa, tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko mantojumu».
Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un
parka projektu vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova skaidro, ka koncepcija tika izstrādāta ar mērķi izpētīt Preiļu muižas kompleksa un
parka esošo situāciju, vērtības un nozīmi, lai izstrādātu priekšlikumus
un vadlīnijas kvalitatīvai, sociāli lietderīgai, inovatīvai un ilgtspējīgai
teritorijas, vēsturiskās ainavas, kultūras un dabas vērtību saglabāšanai
un attīstībai, kā arī sniegt vadlīnijas un priekšlikumus parka teritorijas
pilnveidošanai un labiekārtošanai, lai uzlabotu sabiedrības atpūtas un
rekreācijas vietu un vidi.
Attīstības koncepcijā tika apzināta vēsturiskā un esošā situācija,
sniegti priekšlikumi un vadlīnijas parka teritorijas labiekārtošanai,
publiski pieejamo piedāvājumu pilnveidošanai un attīstībai, organiski
iekļaujot vēsturiskās celtnes – ar mērķi uzlabot sabiedrības atpūtas un
rekreācijas vietu un vidi. Koncepcijas izstrādē tika veikta teorētiskā un
praktiskā izpēte, tai skaitā bija organizēta iedzīvotāju aptauja.
Darbs pie koncepcijas turpināsies arī turpmāk, jo tika pieņemts lēmums regulāri apkopot priekšlikumus un papildināt to. Preiļu muižas
kompleksa un parka attīstības koncepcija tiks izmantota arī kā pamatojums dažādu projektu izstrādē un citu aktivitāšu veikšanā gan vietējā un nacionālā līmenī, gan arī iesaistoties starptautiskajā apritē, uzsver Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva.
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcija pieejama
pašvaldības mājaslapas www.preili.lv sadaļā «Novada attīstības dokumenti».
Jolanta Upeniece

Latgales reģiona uzņēmēji tiekas Preiļos

12. februārī Preiļos norisinājās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona nodaļas sadarbībā ar Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru organizētais Latgales biznesa kluba
pasākums «Uzņēmēji tiekas Preiļos».
Sarīkojuma ietvaros Latgales reģiona uzņēmējiem bija iespēja
aplūkot vietējos Preiļu novada uzņēmumus – SIA «VS TEKS» un
«Moto&Metal Nester Custom Art Gallery». Tiekoties ar uzņēmumu
pārstāvjiem, interesenti iepazinās ar uzņēmumu darbību un to pielietotajām tehnoloģijām.
Pasākuma turpinājumā norisinājās uzņēmēju un Preiļu pašvaldības
pārstāvju diskusija par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā. Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda klātesošos iepazīstināja
ar uzņēmējdarbības vidi novadā, informēja par aktuālajiem projektiem, kas vērsti uz jaunu darba vietu veidošanu, kā arī pastāstīja par pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem. Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece uzstājās ar prezentāciju, kurā pavēstīja
par pašvaldības atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Preiļu novadā.
Dienas turpinājumā par uzņēmējiem aktuālām tēmām uzstājās
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāve Lienīte Litavniece, Finanšu
institūcijas «ALTUM» Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka un AS
«Citadele Banka» ekonomists Mārtiņš Āboliņš.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece uzver
pasākuma nozīmīgumu: «Informācijas apmaiņa starp reģiona uzņēmējiem, akcentu liekot uz Preiļu pašvaldības infrastruktūras projektiem, iespējams nākotnē var rezultēties ar investora ienākšanu pašvaldībā.»
Jolanta Upeniece

Aicinājums uz Pensionāru biedrības
biedru sapulci
Cienījamie Preiļu novada Pensionāru biedrības biedri!

20. martā plkst. 10.00 Labklājības pārvaldes zālē, Aglonas
ielā 1A, tiks organizēta ikgadējā Preiļu novada Pensionāru
biedrības biedru sapulce.
Lūdzu, esiet atsaucīgi!
Preiļu novada Pensionāru biedrības valde

Preiļu novada VÇSTIS
Preiļu Galvenā bibliotēka piedāvā
grāmatu un žurnālu piegādi mājās
pensionāriem un personām
ar kustību traucējumiem Preiļu pilsētā.
Aicinām pieteikties
pa tālruni 65381230 vai 29991263.

2019. gada februāris

Preiļos aizvadīts Robotikas čempionāts

Aizvadītajā gadā visvairāk lasīta
latviešu oriģinālliteratūra

Aizvadītajā gadā visvairāk pieprasīti bija latviešu oriģinālliteratūras
darbi, liecina Preiļu Galvenās bibliotēkas apkopotā statistika par
lasītākajām grāmatām.
No latviešu oriģinālliteratūras darbiem pērn vislasītākie bija K. Račko romāni «Saplēstās mežģīnes» un «Debesis pelnos» un arī bērnības
atmiņu romāni – M. Zālītes atmiņu romāna «Pieci pirksti» turpinājums
«Paradīzes putni» un I. Cepītes autobiogrāfiskais romāns «Ulsiks».
Lasītāji iecienījuši arī D. Judinas romānus, starp lasītākajiem pērn «Kad
klusums kliedz» un detektīvs «Tīrītājs». Pirmajā desmitniekā ierindojas
arī N. Ikstenas «Mātes piens», I. Sīmanes «Svētlaimes medniece»,
L. Stumbres «Fokstrots», I. Freimanes «Magones laiks».
No tulkotās daiļliteratūras darbiem vispopulārākie bija angļu rakstnieču
mīlestības un attiecību romāni L. Madelaines «Mazā Parīzes konditoreja»,
L. Teilores «Salā sastingusī saule» un K. Svotmenas «Pirms tu aizej», kā
arī norvēģa Jū Nesbē detektīvs «Slāpes». Savukārt krievu valodā lasītāji
deva priekšroku A. Ļitvinovas un P. Astahova detektīvromāniem.
Nozaru literatūras abonementā vislasītākās bija A. Danilāna grāmata
«Dzīvo vesels!», I. Meimanes «Nora Bumbiere», I. Meža «Latviešu
uzvārdi arhīvu materiālos» un Dž. Dispenzas «Superspēju potenciāls».
Bērnu literatūras nodaļā visvairāk lasīti «Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijā 2018» iekļautie darbi A. Kļavja «Melnais akmens» un A. Naneti
«Mans vectēvs bija ķiršu koks». Ārpus žūrijas grāmatām starp lasītāju
iecienītākajiem darbiem bija E. Gulbes «Koko un Riko» un K. Skalbes
«Pasaka par vērdiņu».
Visaktīvākajam lasītājam pērn bija 186 monogrāfisko izdevumu izsniegumi, savukārt vēl 18 lasītājiem bija vairāk par 100 izsniegumiem.
2019. gadā Preiļu Galvenajā bibliotēkā pieejami vairāk nekā
90 laikraksti un žurnāli, krājumā ir 64 500 iespieddarbu un elektronisko
dokumentu latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un citās valodās.
Inese Šņepste,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece

Preiļos aizvadīts janvāra barikāžu
atceres pasākums

21. janvārī Preiļos, Raiņa bulvāra laukumā pulcējās skolu jaunatne, pedagogi un citi interesenti, lai pieminētu 1991. gada barikāžu laika notikumus un līdzcilvēkus, kas aizstāvēja valsts brīvību
pret iespējamām militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.
Atceres pasākums Preiļos iesākās ar barikāžu atmiņu ugunskura iedegšanu. Gods piemiņas liesmu aizšķilt bija uzticēts barikāžu dalībniekiem un novada domes vadībai.
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste Ināra Krusta,
uzrunājot pasākuma dalībniekus, atgādināja par pirms 28 gadiem notikušajiem vieniem no visu laiku nozīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem – Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kas bija
nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties
bez ieročiem pret vienu no lielākajām pasaules armijām.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda savā uzrunā izteica pateicību barikāžu dalībniekiem par pašaizliedzību un drosmi,
stājoties pretī nezināmajam. Priekšsēdētāja aicināja ikvienu novērtēt un
sargāt mūsu valsts brīvību, iestāties par savas valsts stiprināšanu, un
vienmēr pieminēt tos, kuri savas dzīvības ziedoja mūsu valsts labā.
Barikāžu dalībnieki kavējās atmiņās par satraukumu pilno laiku,
kad kopā pulcējās visi, kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu Ilgas un Agra lasījumā
pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar barikāžu dalībnieku Jura
Pastara un Jāņa Jaudzema atmiņu stāstiem.
Pasākuma turpinājumā dalībnieki baudīja tradicionālo barikāžu putru.
Pēc tam Preiļu Kultūras namā iedzīvotājiem bija piedāvāta iespēja bezmaksas kinoseansā noskatīties Ginta Grūbes dokumentālo filmu «LUSTRUM»,
kas stāsta par VDK darbības metodēm 80. gados un 90. gadu sākumā,
liekot izprast padomju totalitāro sistēmu, kas Latvijas inteliģences ziedam
vēl aizvien liek analizēt, melot, nožēlot, atzīties, taisnoties vai skaidrot.
Pasākumu rīkoja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs un
Preiļu novada Kultūras centrs.
Jolanta Upeniece

26. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas telpās valdīja liela rosība – jau trešo gadu norisinājās Preiļu Robotikas čempionāts,
kas šogad bija arī viens no Latvijas Robotikas čempionāta posmiem.
Sacensības tika rīkotas ar mērķi
veicināt bērnu un jauniešu interesi
par inženierzinātnēm un robotiku,
kas ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm pasaulē.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores vietnieks, Preiļu Robotikas kluba vadītājs un viens no
čempionāta organizētājiem Juris
Erts pavēstīja, ka čempionāts pulcēja dalībniekus no 60 komandām,
kuri reģistrēja 341 robotu, pārstāvot
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
valstis, kas, līdzīgi kā pagājušajā
gadā, ir kārtējais sacensību dalībnieku skaita rekords Latvijas robotikas sacensībās.
Skolu jaunieši, amatieri un arī
profesionāļi sacensībās piedalījās
vairākās disciplīnās – Mini Sumo,
Lego Sumo, iRobot Sumo, Lego Līnijsekošana, Līnijsekošana (brīvā
konstrukcija), Lego Folkrace, Folkrace (brīvā konstrukcija), Freestyle,
VEX un šogad arī bija jauna disciplīna – dronu sacensības.

Sacensības iesākās ar Preiļu
novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas, Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas direktores Ligitas
Pauniņas un LR 13. Saeimas deputāta Alda Adamoviča apsveikumiem dalībniekiem. Sacensību atbalstītāji saņēma pašvaldības Pateicības rakstus.
Pasākumu visas dienas garumā
bagātināja kolorītais čempionāta
vadītājs Kristaps Skutelis. Sacensību
starplaikos dalībniekiem bija iespēja
redzēt Mega sumo (3 kg) robotu cīņu paraugdemonstrējumus JEPVĢ
absolventu Armanda Upenieka un
Māra Beča izpildījumā un Latvijā
radītos mazākos sumo cīņas robotus – Micro sumo (5×5 cm) un Nano sumo (2.5×2.5 cm) robotus, kurus uzbūvējis godalgām bagātais
dažāda mēroga pasaules sacensību
laureāts Aleksandrs Tikačovs.
Īpašs gandarījums ir par Preiļu
Robotikas kluba dalībnieku sasniegumiem Preiļu posmā: Matīss Buks
izcīnīja 1. vietu Mini sumo disciplīnā
Pro grupā, 2. vietu un 4. vietu
brīvās konstrukcijas robotu Folkrace disciplīnā, Lauris Šmeiksts ierindojās 2. vietā brīvās konstrukcijas Līnijsekošanas disciplīnā sko-

lēnu grupā, Margarita Džeriņa ieguva 3. vietu brīvās konstrukcijas
Līnijsekošanas disciplīnā skolēnu
grupā, Eduards Lipiniks – 3. vietā
brīvās konstrukcijas Līnijsekošanas disciplīnā studentu/amatieru
grupā, Edīte Meikulāne iRobot
disciplīnā izcīnīja 3. vietu un Rinalds Pākste ieguva 4. vietu, savukārt Niks Kursītis un Bruno Rivža
izcīnīja 3. vietu VEX robotu sacensībās.
Sacensību laikā tika izcīnītas un
pasniegtas 45 sponsoru sarūpētas
balvas, kopumā sacensībās tika izcīnītas vietas uz 15 pjedestāliem. Godalgoto vietu ieguvēji saņēma vērtīgas balvas, kuras tika sarūpētas,
pateicoties sacensību sponsoriem un
atbalstītājiem: SIA «Arka Preiļi»,
SIA «Preiļu celtnieks», iRobot, Tomega, Robotiem.lv, Starptautiskā
Inovāciju skola, Capital, MultiCore,
Mikrotik, Letera, Lemona, Certes,
Proline, Goodman group, Intrum,
LMT.
Sacensību organizatori izsaka
milzīgu pateicību ikvienam čempionāta organizēšanā iesaistītajam
dalībniekam par lieliski paveiktu
darbu veiksmīgai pasākuma norisei.
Jolanta Upeniece

Jau divdesmit sesto reizi no
1. līdz 3. februārim Ķīpsalā (Rīga) notika starptautiskā tūrisma
izstāde-gadatirgus «balttour
2019». Izstādes organizatori vēsta,
ka tajā piedalījās teju 850 dalībnieki no 41 valsts.
Hallē «Atklāj Latviju» izstādes
apmeklētāji tika aicināti pavadīt
savas brīvdienas arī Latgalē. Par
stenda centrālo rotu izstādes laikā
kļuva jaunais tūrisma objekts
«Moto & Metal NESTER CUSTOM mākslas galerija» (Preiļi).
Tā bija Preiļu novada unikāla metāla eksponātu galerija, kurā mākslas
darbi izveidoti no auto un motociklu
detaļām. Galerijas atklāšana Preiļos
gaidāma 11. maijā.
Latgales tūrisma piedāvājums
ir ļoti daudzveidīgs, tāpēc ikviens
ceļotājs varēja atrast sev piemērotu
atpūtas veidu. Trīs dienu garumā
katra novada tūrisma informācijas
centru speciālisti apmeklētājiem
stāstīja par jaunajiem un jau esošajiem tūrisma objektiem, palīdzēja izvēlēties ceļotājiem piemērotākos galamērķus, atbildēja uz daudziem ar tūrismu saistītiem jautā-

jumiem un veidoja ceļotājiem individuālus maršrutus. Kā novēroja
Preiļu novada TIC pārstāvji, šajā
izstādē, atšķirībā no iepriekšējām,
apmeklētāji nāca jau ar konkrētu
pārliecību, ka dosies uz Latgali,
daudzi rezervēja TIC ekskursijas,
pieteica apmeklējuma laiku tūris-

ma objektos vai prasīja to kontaktus.
Par veiksmīgu Latgales pārstāvniecību «Balttour 2019» sakām
paldies savai pašvaldībai un biedrībai «Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme»».
Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja

Preiļu novads veiksmīgi pārstāvēts
starptautiskajā tūrisma izstādē «Balttour 2019»
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Preiļu novada VÇSTIS

Seniorus aicinām aktīvāk izmantot iespēju saņemt atbalstu
ārstniecības pakalpojumu izdevumu segšanai

Kopš aizvadītā gada jūnija nestrādājošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti,
kuras deklarētas Preiļu novadā, ir iespēja saņemt
atbalstu ārstniecības pakalpojumu izdevumu segšanai
jeb tā saukto «divu dienu slimnīcas pabalstu».
Kā stāsta Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, par minētā pabalsta nepieciešamību bija norādījuši
daudzi pensijas vecuma cilvēki, kuri, saskaroties ar dažādām veselības problēmām, bija ārstējušies stacionārā,
tomēr palika ārpus tās sociālās grupas, kurai šobrīd,
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību, ir iespēja saņemt pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai. Pieļaujot, ka tā varētu
būt papildus motivācija savlaicīgai veselības stāvokļa
kontrolei un uzlabošanai, tika papildināti saistošie noteikumi par materiālo palīdzību, paredzot, ka pensijas
vecuma personas un personas ar invaliditāti tā saukto
«divu dienu slimnīcas pabalstu» var saņemt neatkarīgi
no to ienākumu līmeņa.
Lai arī izstrādājot grozījumus saistošajos noteikumos
par minētā pabalsta ieviešanu sākotnēji bija plānots, ka
tā izmaksai būs nepieciešami 30 000 eiro gadā, faktiski
pagājušā gada laikā izdevumi minētā pabalsta segšanai
sastāda vien nedaudz vairāk kā 1300 eiro, un tas pieprasīts 56 reizes. Faktiskais palīdzības saņēmēju skaits
gan ir mazāks, jo vairākas personas pabalstu saņēmušas
atkārtoti, tomēr šāda veida atbalsts cilvēkiem ir būtisks,
jo daudzos gadījumos ārstēšanās stacionārā bijusi nepieciešama cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām.
Atgādinām nosacījumus atbalsta ārstniecības
pakalpojumu izdevumu segšanai:
• to var saņemt Preiļu novadā deklarēta nestrādājoša pensijas vecuma persona, kā arī persona ar invaliditāti, neatkarīgi no pensijas apmēra,

• tiek segti pacienta iemaksas izdevumi par divām
ārstēšanās dienām dienas vai diennakts stacionārā,
• slimnīcai jābūt reģistrētais Latvijas Republikā,
• netiek kompensēti izdevumi par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības,
• izdevumi netiek kompensēti, ja pacienta iemaksas
sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības
līdzekļiem,
• Labklājības pārvaldes 1.kabinetā (vai pie pagastu
sociālajiem darbiniekiem) jāaizpilda iesniegums un
jāuzrāda izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli
(darbinieks iesniegumam pievieno kopijas),
• jāuzrāda līgums par ārstēšanos vai izraksts no
pacienta medicīnas kartes,
• pabalstu iespēja saņemt ne vēlāk kā sešu mēnešu
laikā no ārstēšanās stacionārā,
• maksimālā atbalsta summa ir līdz 100 eiro kalendārajā gadā vienai personai,
• pabalstu iespēja saņemt skaidrā naudā kasē (tā
darbojas noteiktas dienas mēnesī) vai pārskaitīt uz
personas norēķinu kontu (pastā vai bankā).
Kā secinājuši Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki, kuri ikdienā strādā ar šo mērķa grupu, vairums
senioru nav informēti par nosacījumiem, lai saņemtu
pabalstu pēc ārstēšanās slimnīcā, tāpēc novēloti vēršas
pārvaldē. Tāpat nācies saskaties ar situācijām, kad pēc
pabalsta vēršas citu pašvaldību seniori, kā arī strādājošie, tomēr visa informācija tiek pārbaudīta valsts informācijas sistēmās un šajos gadījumos pabalsts nepienākas.
Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie sociālā darbinieka pagastā vai Labklājības pārvaldē.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora
vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Ar mērķi palielināt to personu skaitu, kurām ir
iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda palīdzību, aizvadītā gada beigās veikti grozījumi normatīvajos aktos,
paredzot augstāku ienākumu līmeni, ar kādu var pretendēt uz paku saņemšanu.
Preiļu novadā pārtikas un higiēnas pakas var saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes,
jo ienākumu līmenis noteikts līdz 215 eiro mēnesī
vienai personai, līdzšinējo 188 eiro vietā. Ja līdz šim
higiēnas un saimniecības preces varēja saņemt tikai
bērni vecumā līdz 18 gadiem, tad no šī gada tās var
saņemt arī visas pilngadīgās personas. Lai palīdzība
būtu mērķtiecīgāka, ir noteikts, ka ģimenes ar bērniem
līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no higiēnas preču pakām – ar autiņbiksītēm no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
Trūcīgie un krīzes situācijā nonākušās ģimenes
Eiropas Atbalsta fonda preces turpinās saņemt kā līdz
šim. Dati par šī gada janvāri liecina, ka spēkā esošs trūcīgas personas statuss ir 241 Preiļu novada iedzīvotājam,
maznodrošinātā statuss – 34 iedzīvotājiem, kas ievērojami audzis, jo cilvēki ir ieinteresēti paku saņemšanā.
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.
Savukārt higiēnas un saimniecības preču komplektā
ietilpst šķidrās ziepes, šampūns, zobu pasta un birstīte,
universāls veļas mazgāšanas līdzeklis un veļas pulveris
krāsainai veļai, kā arī trauku mazgāšanas līdzeklis.
Pakas iespējams saņemt, uzrādot Labklājības pārvaldes izsniegtas izziņas oriģinālu par atbilstību trūcīgā/maznodrošinātā statusam, no pirmdienas līdz
ceturtdienai laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 Preiļos, Labklājības pārvaldē pie lietvedes Aijas Lozdas.
Paku izdale uzsākta 2015. gadā. Aizvadītā gada
martā Labklājības pārvaldes direktors L. Pastars parakstīja Vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu,
kas paredz, ka atbalstāmās darbības Preiļu novadā tiks
īstenotas līdz 2021. gada 31. martam.
Šo pasākumu sekmīgi koordinē direktora vietnieks
sociālajos jautājumos Irēna Stašulāne, kura darīja zināmu, ka 2018. gadā izsniegti kopskaitā 2474 pārtikas,
higiēnas, mācību līdzekļu komplekti.
Anita Gāga

Preiļu novadā pārtikas un higiēnas pakas
var saņemt visas maznodrošinātās personas

2019. gada februāris

Jaunumi SIA «Preiļu slimnīca»
«Ēnu diena»

13. februārī SIA «Preiļu slimnīca» notika «JA Latvia» organizētais
izglītības programmas «Ēnu diena» pasākums. Šogad «Ēnu dienā»
uzņēmumā ieradās 20 skolēni no ļoti plaša reģiona. Jaunieši pārstāvēja Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Baltinavas, Rēzeknes, Daugavpils,
Līvānu, Balvu un Madonas novadus.
Skolēni izzināja SIA «Preiļu slimnīca» dažādās profesijas –
fizioterapeita, medmāsas, grāmatvedes, ekonomistes, ginekologu un
citas profesijas, kuras pārstāvētas mūsu uzņēmumā. Dienas gaitā
skolēni piedalījās ekskursijā pa SIA «Preiļu slimnīca», padziļināti
izpētīja interesējošo profesiju. Jauniešiem bija iespēja piedalīties
kopīgajā vingrošanā un dalīties iespaidos ar citiem «Ēnu dienas» dalībniekiem dienas noslēguma pasākumā.
Šī gada «Ēnu dienas» uzstādījums ir ļaut jauniešiem noskaidrot
kāda var būt plašā profesiju daudzveidība katrā uzņēmumā. Mūsu
uzņēmuma situācijā, šī doma iezīmējas ļoti spilgti, jo, lai arī uzņēmums ir slimnīca, šeit strādā ne tikai ārsti, medmāsas un funkcionālie
speciālisti, bet arī ļoti dažādi administratīvie darbinieki – ekonomists,
jurists, IT speciālists, grāmatvedis u.c. Ēnotāju iesniegtās pieteikuma
vēstules pierāda, ka šogad ir liela interese par pilnīgi visām SIA
«Preiļu slimnīca» pārstāvētajām profesijām. Jāatzīmē, ka valstī
kopumā lielākā interese bijusi par programmētāja un fizioterapeita
profesijām. To novērojām arī Preiļos, jo ēnot fizioterapeitus pieteicās
seši jaunieši.

Lekcija par Cilmes šūnām

19. februārī SIA «Preiļu slimnīca» «Jauno vecāku skolas» nodarbības laikā notika lekcija par cilmes šūnu saglabāšanas iespējām. «iVF Riga» Cilmes šūnu centra speciālisti informēja par to, cik
svarīgi un nozīmīgi ir saglabāt cilmes šūnu un kā to var izdarīt.
Lekcija bija pieejama jebkuram interesentam. Pasākums notika Medicīnas fitnesa centra «PS FIT» telpās.
Cilmes šūnas ir unikālas šūnas, kuras var nosaukt par visu
cilvēka audu un orgānu priekštečiem. Katram no mums ir cilmes
šūnu rezerve, bet lai tā turpmākajā dzīvē izglābtu kādam dzīvību, to
ir svarīgi saglabāt. Šīs šūnas ir iespējams iegūt tikai reizi mūžā –
mazuļa piedzimšanas brīdī no jaundzimušā nabas saites.
SIA «Preiļu slimnīca» Dzemdību nodaļas personāls ir izgājis apmācību kursu un ir sertificēts cilmes šūnu paņemšanai dzemdībās.
Šis ir maksas pakalpojumus un, lai veiktu šo procedūru Jaunajiem
vecākiem vēl pirms dzemdībām jānoslēdz līgums ar «iVF Riga»
Cilmes šūnu centru.
Lekcijas sākumā pediatre Viktorija Šmukste stāstīja par jaundzimušā attīstību, pēc tam sekoja «iVF Riga» Cilmes šūnu centra
speciālista lekcija, un noslēgumā bija praktiskā mazuļa aprūpes nodarbība ar ergoterapeitu.

«Tuberkulozes diena»

Par godu starptautiskajai Tuberkulozes dienai SIA «Preiļu
slimnīca» organizē veselības nedēļu Prettuberkulozes kabinetā.
No 14. līdz 24. martam SIA «Preiļu slimnīca» piedāvās bezmaksas
konsultācijas Prettuberkulozes kabinetā ar fiziopneimonologu, plaušu speciālistu Aleksandru Liozonovu katru darba dienu laikā
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Šīs veselības nedēļas mērķis ir veicināt
agrīnu tuberkulozes diagnostiku un novērst citu cilvēku inficēšanu
ar šo slimību.
24. martā jau kopš 1982. gada pasaulē tiek atzīmēta Pasaules tuberkulozes diena. Tā ir diena, kad visā pasaulē aktualizē šo saslimšanu un dažādās vietās tiek piedāvāti dažādi profilakses pasākumi,
konsultācijas un diskusijas.

Jaunieši Ēnu dienā izrāda īpašu interesi par darbu pašvaldībā un tās struktūrās

13. februārī, starptautiskajā «Ēnu dienā», kārtējo gadu piedalījās Preiļu novada pašvaldība. Domes vadības un speciālistu darbu vēroja 22 jaunieši, kļūstot par
«ēnām» gan pašvaldības administrācijas
speciālistiem, gan domes iestāžu darbiniekiem.
Dienas sākumā jaunieši un Ēnu dienas
dalībnieki – pašvaldības pārstāvji – pulcējās
Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas
zālē, kur Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda parādīja jauniešiem prezentāciju, iepazīstināja dalībniekus ar pašvaldības struktūru, veicamā darba funkcijām novadā. Veiksmīgai darba norisei, vērojumu un
atziņu dokumentēšanai katrs jaunietis saņēma
pašvaldības vadītājas dāvināto piezīmju blociņu un pildspalvu.
Pēc kopīgas tikšanās «Ēnas» labprāt devās līdzi saviem ēnu devējiem, lai klātienē
vērotu darbu sevis izvēlētajās nozarēs, iesaistītos darba pienākumu veikšanā un rastu
atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Vairāki jaunieši izrādīja interesi par pašvaldības vadības darbu, tāpēc četras ‘ēnas’
ar interesi vēroja Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas darbu, divas ‘ēnas’
iedziļinājās domes priekšsēdētājas vietnieka
Jura Želvja ikdienas pienākumos. Ar novada

domes daļu darbu jauniešus iepazīstināja
Transporta daļas vadītājs Ilmārs Ivdris, Juridiskās daļas vadītājs Aldis Džeriņš un Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite.
Par noformēšanas speciālista darba ikdienu
un amata knifiem jauniešiem stāstīja noformēšanas māksliniece Inese Anina, par Pašvaldības policijas ikdienu vēstīja Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Romanovskis. No domes iestādēm jaunieši guva ieskatu Preiļu Kultūras centra
kultūras menedžera Ināras Určas ikdienas
darbā, bet ar pašu jauniešu aktivitāšu organizēšanu novadā ēnotājus iepazīstināja Preiļu
novada Jauniešu centra «Četri» vadītāja
Santa Ancāne-Novikova un jaunatnes lietu
speciāliste Sintija Ančeva.
«Ēnu dienas» noslēgumā katrs jaunietis
saņēma apliecinājumu par savu dalību «Ēnu
dienā» un atsauksmi par ieinteresētību un
aktivitāti pasākumā.
Daloties ar iespaidiem par dienas gaitā
redzēto un piedzīvoto, Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas 11.b klases audzēkne Vlada Aleksejeva atzina, ka Ēnu diena ir interesants pasākums. Tas palīdz iepazīties ar profesijām ne tikai skolā, bet arī ieskatīties reālajā darba dzīvē. Tas esot forši, lai nākotnē būtu vieglāk izvēlēties profesiju. Preiļu

1. pamatskolas 8.c klases skolniece Rūta
Logina pavēstīja, ka Ēnu diena jauniešiem
palīdz realizēt to, ko viņi grib turpināt un
piebilda, ka šāds pasākums palīdz pilnveidot
sevi un saprast, ko gribas darīt nākotnē. Arī
pārējie jaunieši ar gandarījumu atzina, ka
«ēnot» bija interesanti, radoši un lietderīgi.
Šogad interesi par profesijām pašvaldībā
izrādīja jaunieši no Preiļu novada, Daugavpils
pilsētas, Maltas novada un Vārkavas novada
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izglītības iestādēm. Ēnotāju vidū bija arī divas jaunietes, kuras pēc vidējās izglītības
iegūšanas meklē iespējas atrast sev piemērotāko profesiju.
Preiļu novada domes speciālisti regulāri
piedalās šajā akcijā, piedāvājot skolēniem
izjust pašvaldības darba ikdienu un iepazīties
ar konkrētās profesijas speciālistu darba
specifiku.
Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS

Dimanta kāzas svin Antonija un Jāzeps Mūrnieki

g

31. janvārī Dimanta kāzas svinēja preilieši Antonija un Jāzeps
Mūrnieki. Kopdzīves 60 gados jubilārus sveica Preiļu novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis un Labklājības pārvaldes direktora vietniece Irēna Stašulāne.
Antonija un Jāzeps ‘jā’ vārdu viens otram teica 1959. gada 31. janvārī Preiļu rajona dzimtsarakstu nodaļā. 8. februārī laulības ceremonija
norisinājās Preiļu Romas katoļu baznīcā, un kuplā radu un draugu pulkā
tika svinētas kāzas.
Kopdzīve iesākās Lielo Mūrnieku sādžā, vēlāk dzīve jauno ģimeni
aizveda uz Koknesi, pēc tam – uz Lielvārdi, lai pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā atkal atgrieztos dzimtajā pusē.
Abi jubilāri atzīst, ka lielākā daļa dzīves ir bijusi piepildīta ar
godprātīgu darbu, ir bijis daudz skaistu mirkļu, kad dzima bērni, un
traģisks brīdis, kad pāragri no dzīves šķīrās dēls. Tagad Antonijas un
Jāzepa prieku vairo četri mazdēli un četras mazmazmeitiņas.
Esot izsūtījumā Sibīrijā, Jāzeps bija ieguvis traktorista tiesības, un
viss mūža darbs bija saistīts ar tehniku – gan meliorācijā, gan lauksaimniecībā. Jāzeps ir arī Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks.
Antonija strādājusi par komendanti, vēlāk pastā par operatori, darījusi
dažādus darbus. Jāzeps brīvo laiku labprāt pavadīja makšķerējot vai
sēņojot, jaunībā ‘večerinkās’ ir spēlēta arī ‘garmoška’. Antonija ir labas
saimnieces paraugs, kuras vaļasprieki ir darbi dārzā un virtuvē. Arī
šobrīd, rūpējoties par vīra veselību, viņa labsajūtā izbauda brīžus dārza
darbos.
Novēlam Antonijai un Jāzepam stipru veselību, gara spēku un gandarījuma piepildītu ikdienu turpmākajā kopdzīvē!
Maija Paegle

2019. gada februāris
«Kafija ar politiķiem»

28. februārī plkst. 16:00
Jauniešu centrā «ČETRI»,
Kārsavas ielā 4, notiks diskusijas pasākums «Kafija ar politiķiem».
Diskusijā tiksies jaunieši ar
lēmumu pieņēmējiem, lai apspriestu divus ļoti nozīmīgus
un aktuālus tematus:
• Veloparka – skeitparka
laukuma izveide Kārsavas ielā
4, Preiļos,
• Veselības uzlabošanas un
rekreācijas centrs Preiļos.
Tikšanās galvenais mērķis
ir veicināt jauniešu un lēmumu
pieņēmēju – deputātu – savstarpēju dialogu.
Diskusiju vadīs Jauniešu centra «ČETRI» vadītāja Santa Ancāne – Novikova un jaunatnes lietu
speciāliste Sintija Ančeva. Jaunieši
un lēmumu pieņēmēji brīvā gaisotnē meklēs atbildes uz izvirzītajiem aktuālajiem tematiem.
Sintija Ančeva,
jaunatnes lietu speciāliste

Preiļu novada TIC savā 20. dzimšanas dienā atklāj izstādi
un prezentē video par Preiļu parku

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

Vokālās mūzikas konkurss
«Balsis 2019» Preiļu novadā

Preiļu novada TIC 19.februārī ar izstādes atklāšanu un video par Preiļu parku nosvinējis savu
20. jubileju.
Pirms 20 gadiem – 1999. gada 19. februārī Eiropas kopienas PHARE programmas projekta ietvaros
Preiļos tika atklāts viens no pirmajiem tūrisma informācijas centriem Latgalē. Toreiz tas bija liels notikums, ko rādīja arī Latvijas Televīzijas raidījums
«Panorāma». Bijušā Preiļu rajona teritorijā, pārsvarā
teritorijās pie ezeriem, darbojās vairāki tūrisma pakalpojumu sniedzēji, un toreiz pašvaldība bija noteikusi
par prioritāti tieši tūrisma attīstību.
TIC darbība un iespējas pa šiem gadiem ir būtiski
mainījušās, bet galvenais uzdevums ir palicis – informēt potenciālos tūristus par esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un veicināt jaunu tūrisma objektu
atklāšanu. Kopš TIC pirmsākumiem te strādā, iespējams, vienīgā dziedošā gide Latvijā Irēna Kjarkuža, uz kuras ekskursijām brauc no visām Latvijas
malām.
Izvēloties TIC 20. dzimšanas dienas tematiku, izvēlējāmies akcentēt pilsētas pērli – Preiļu muižas
kompleksu un parku. Tas ir arī TIC «darba lauciņš»,
jo te tiek vadītas ekskursijas, piedāvāts dziedājums
Preiļu kapelā, kā arī spēle pa parku skolas vecuma interesentiem. Kopā ar Preiļu Galveno bibliotēku un
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju tika

Ik pavasari Latvijas bērnus un jauniešus ar
skanīgākajām balsīm pulcē vokālās mūzikas konkurss «balsis», veicinot bērnu un jauniešu vokālo
ansambļu radošo darbību un padziļinot zināšanas
par latviešu tautas dziesmām, kā arī popularizējot
vokālās dziedāšanas tradīcijas.
Šogad, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā, vokālo ansambļu dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmes tiek pilnveidotas ar īpašu radošumu,
tādā veidā padziļinot bērnu un jauniešu zināšanas par
latviešu tautas dziesmām un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Konkursa obligāts nosacījums ir dziedāt latviešu
tautas dziesmu a cappella, kur tiek akcentēta cilvēka
balss kā instruments, ar kuru var paveikt brīnumainas
lietas, priecējot ne tikai pašus dziedātājus, bet arī
klausītājus.
Arī Preiļu novadā 2019. gada 19. februārī notika
vokālās mūzikas konkurss «Balsis 2019», ko organizēja
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs. Konkursā
kopā pulcējās 101 dalībnieks no Preiļu, Aglonas un
Vārkavas novadu izglītības iestādēm.
Konkursu vērtēja Santa Karīna Oša – ilggadēja
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas pedagoģe, Iveta Soldāne – Aglonas bazilikas Kora skolas
un PII mūzikas pedagoģe, Ilze Rožinska – Preiļu
novada Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, JEPVĢ, Preiļu 1. pamatskolas un BJC mūzikas
pedagoģe.
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izveidota un atklāta izstāde «Preiļu muižas komplekss
un parks no pagātnes uz tagadni», kas TIC un bibliotēkas apmeklētājus priecēs turpmākos gadus.
Izstāde vēsta par grāfu Borhu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu – faktus un leģendas. Izstādē Preiļu
pils logos deg gaisma, kas simboliski ataino daudzu
vietējo iedzīvotāju sapni piedzīvot pils atdzimšanu.
Aicinām apmeklēt izstādi Preiļu Galvenās bibliotēkas 1. stāvā!
Pagājušā gada vasarā tika uzņemts video par Preiļu muižas kompleksu un parku, kura režisore un tekstu
autore ir vietējā iedzīvotāja, parka projektu vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova.
Veiksmīga ideja, dažādu vecumu vietējo iedzīvotāju
brīvprātīga iesaistīšanās, kā arī prasmīgs studijas
«3KM» izpildījums rezultējies interesantā video,
kuru aicinām novērtēt arī jums. Video ir pieejams latviešu, latgaliešu, krievu un angļu valodā un prezentē
Preiļu novada lepnumu – Preiļu muižas kompleksu
un parku.
Lai izstāde un video ir kā dāvana TIC skaistajā
jubilejā Jums, mūsu viesi, vietējie iedzīvotāji, draugi,
tūrisma uzņēmēji un sadarbības partneri!
Gaidām ciemos ikvienu, jo tikai kopā rodas vislabākās idejas!
Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja

Konkursa rezultāti Preiļu novadā

• Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā
grupa «Lāsītes-6» /3.–4. klase, vadītāja Daina Erte –
Augstākās pakāpes diploms
• Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā
grupa «Lāsītes-5» /6.–7. klase, vadītāja Daina Erte –
Augstākās pakāpes diploms
• Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā
grupa «Lāsītes-7» /1.–2.klase, vadītāja Daina Erte –
I pakāpes diploms (attēlā)
• Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un Mūzikas un mākslas skolas zēnu vokālais ansamblis /5.–8.
klase, vadītājs Alberts Vucāns - I pakāpes diploms
• Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un
Mūzikas un mākslas skolas zēnu vokālais ansamblis
/1.-4.klase, vadītāja Zita Nitiša – I pakāpes diploms
• Pelēču pamatskolas un Preiļu novada bērnu un
jauniešu centra vokālais ansamblis /1.-4.klase, vadītājs
Romualds Kairāns – I pakāpes diploms
• Salas pamatskolas un Preiļu novada bērnu un
jauniešu centra vokālais ansamblis /5.–9. klase, vadītājs Aigars Krekels – I pakāpes diploms
Četri kolektīvi dosies uz Latgales novada vokālās
mūzikas konkursa «Balsis» 2. kārtu Rēzeknē, kas notiks
šī gada 1. martā. Preiļu novadu pārstāvēs Preiļu novada
BJC vokālā grupa «Lāsītes-6» (3.–4. klase), vadītāja
Daina Erte – A grupā un Pelēču pamatskolas un Preiļu
novada bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis
/1.-4. klase, vadītājs Romualds Kairāns – B grupā.
Anita Kolosova,
Preiļu novada BJC direktora vietniece

Preiļu novada VÇSTIS
Noslēdzies čempionāts distanču slēpošanā

16. februārī jau kārtējo gadu tika aizvadīts Preiļu novada čempionāts distanču slēpošanā. Pavasarīgajos laika apstākļos tas pulcēja 22 dalībniekus 6 vecuma grupās gan vīriešiem, gan sievietēm. Savās vecuma grupās uzvaras
izcīnīja Mārtiņš Matisāns (2008. dz.g. un jaunāki) un Kārlis
Adamovičs (2003. – 2007. dz. gads). Šajās vecuma grupās
meiteņu nebija.
Visspraigākā sieviešu konkurence bija S35 vecuma grupā (1984. – 1970. dz. gads). Četras dāmas savā starpā sadalīja 3 medaļas. Spēcīgākā Preiļu trasē izrādījās Sanita Petkūne no Pļaviņām. Otrā palika mājniece Iveta Belousova,
bet trešā Alda Mizāne no Dagdas novada. S50 vecuma
grupā dāmām konkurence izpalika, Digna Prodniece veica
3 apļus un ierindojās pirmajā vietā.
Vīriešu grupās dalībnieku bija vairāk, tur norisinājās arī
spraigākas cīņas. V20 grupā pirmās divas vietas ieņēma
vietējie Preiļu vīri – 1. vietā Artis Upenieks, 2. vieta – Mārcim Adamovičam, bet uz pjedestāla 3. pakāpiena kāpa Mārcis Pīnups no Aglonas.
V35 vecuma grupā labāko rezultātu uzrādīja Kaspars
Pīnups no Aglonas, aiz sevis atstājot Aināru Mizānu no
Dagdas novada un Kasparu Lipski no Jēkabpils. V50 vecuma grupā dominēja vietējie slēpotāji, un uzvaru izcīnīja
Sandis Šķēps, aiz sevis atstājot Aivaru Žugri.
Visspraigākā cīņa kungiem izvērtās V60 grupā, kur uzvarētāju no 2. vietas šķīra mazāk kā 2 sekundes. Uzvaru
izcīnīja Feoktists Pušņakovs, otrais palika Leonīds Valdonis
un 3. vieta pienācās Edmundam Boreiko.

Aizritēja kārtējais «Latgales kauss»
volejbolā pieaugušajiem

12. februārī Daugavpils novada Sventes vidusskolas
zālē notika «Latgales kauss 2019» volejbolā pieaugušajiem.
Preiļus pārstāvēja sieviešu un vīriešu komandas.
Sieviešu komandu konkurencē startēja 5 komandas.
Preiļu sieviešu komanda sīvā cīņā visās spēlēs atzina pretinieču pārākumu, līdz ar to ierindojās 5.vietā. Preiļu sieviešu
komandā spēlēja: Inta Rumaka, Jeļena Kozere, Jekaterina
Akentjeva, Kristīne Litavniece, Inga Ivanova, Līga Veipa,
Rūta Paužole un Jana Hūna. Latgales kauss šogad aizceļoja
uz Vitebsku (Baltkrievija).
Vīriešu konkurencē cīnījās 6 komandas. Preiļu komanda izcīnīja 3. vietu. Vīriešu komandā spēlēja: Ronalds Vucāns, Dainis Gorins, Ainārs Rumaks, Ivans Danilovs, Rolands Naglis, Artūrs Meluškāns, Jurijs Dmitrijevs un Vjačeslavs Dmitrijevs. Latgales kauss aizceļoja uz Minsku
(Baltkrievija).

Preiliešu ziemas sporta aktivitātes

Gana aktīvi februāra mēnesī bijuši seniori – distanču
slēpošanas cienītāji. LSVS Pašvaldību 56. sporta spēļu finālsacensībās distanču slēpošanā 9. februārī Madonā piedalījās Feoktists Pušņakovs, kurš, veicot 5 km distanci
16 minūtēs 10,4 sekundēs, V65+ veterānu grupā ierindojās
2. vietā – tikai 2 sekundes piekāpjoties uzvarētājam.
Madonas Tautas slēpojumā, kur dalībniekiem Elites
klasē bija iespēja veikt 32 km un 16,5 km distances Tautas
klasē, bija devušies arī pieci mūsu novada distanču slēpošanas aktīvisti. Visaugstāk savā vecuma grupā izdevās tikt
Dignai Prodniecei, kura S50+ grupā ierindojās 3. vietā. V60+
vecuma grupā 6. vieta Leonīdam Valdonim, bet Edmundam
Boreiko 9. vieta tajā pašā grupā. S40+ grupā 7. vietā mūsu
slēpotāja Iveta Belousova, bet kupli pārstāvētajā V30+
grupā 12. vietā Renārs Valdonis.

SPORTS

Biatlona sacensībās Madonā notiekošajā Latvijas kausā
biatlonā Feoktists Pušņakovs 8. februārī izcīnīja uzvaru
sprinta distancē V60+ grupā veterāniem, bet 10. februārī
plūca uzvaras laurus individuālajā distancē.
10. februārī aizvadīts Ogres Tautas slēpojums 15 km
distancē, kurā piedalījās arī preilieši. Uz goda pjedestāla
otrā pakāpiena S50+ grupā kāpa Digna Prodniece. V60+
grupā ceturtā vieta Leonīdam Valdonim.
Jēkabpils novadā ir aizvadīti «Ziemīšu jampadrača» –
sacensības distanču slēpošanā ar dažādām variācijām – trīs
posmi no četriem, kur, lai piedalītos kopvērtējumā, jāpiedalās vismaz trīs posmos. Pagaidām diezgan pārliecinošs līderis V60+ grupā ir Leonīds Valdonis, S50+ grupā otrajā
pozīcijā turas Digna Prodniece. Viss izšķirsies 3. martā, kad
ceturtajā posmā slēpotāji sacentīsies 1 stundas slēpojumā.
17. februārī Rekavas pagasta Balkanu parkā, Viļakas
novada čempionātā distanču slēpošanā Aivars Žugris V50+
vecuma grupā ieguva ceturto vietu.
16. februārī Jēkabpilī uz Radžu ūdenskrātuves norisinājās
LR 2019. gada čempionāts zemledus makšķerēšanā veterāniem. Sacensību protokolā var atrast arī divu preilēniešu
uzvārdus, un divkāršs prieks, ka viņi ierindojās godalgotajās vietās. Tā V50+ grupā 3. vietu 18 dalībnieku konkurencē izcīnīja Elmārs Pūdžs, savukārt Jānis Bogotais izcīnīja 3. vietu starp 15 censoņiem V60+ grupā.

2019. gada februāris
kategorijā mājup atgriezās Iļja Volkovs un Sofija Gžibovska.
Pavisam nedaudz līdz goda pjedestālam pietrūka Robertam
Gžibovskim, kurš čempionātā ierindojās augstajā 5. vietā.

Preiliete Sofija Gžibovska ierindojusies baltijas
valstu labāko jauno džudistu vidū

Noslēdzies Latvijas čempionāts vieglatlētikā
telpās U-20 un u-18 vecuma grupām

26. un 27. janvārī Rīgā tika aizvadīts «2. Baltic Judo
Championship 2019» turnīrs, kurā piedalījās Baltijas valstu
labākie jaunie džudisti. Ja pērn sacentās tikai Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kadeti, tad šogad viņiem pievienojās arī
juniori. Divu dienu laikā uz tatami kāpa un par čempionu
titulu cīnījās 183 jaunietes un jaunieši, pārstāvot 36 klubus.
Preiļu džudo klubu «Jaunība LV» turnīrā godam pārstāvēja Sofija Gžibovska, izcīnot sudraba medaļu vecuma
grupā U-18, svara kategorijā -63 kg. Šis turnīrs bija viens
no atlases posmiem uz Eiropas čempionātu.
8. un 9. februārī Kuldīgā pulcējās valsts labākie jaunie
vieglatlēti, lai samērotos spēkiem Latvijas čempionātā
vieglatlētikā telpās U-20 (2000. –01. g. dz.) un U-18 (2002.
– 03. g. dz.) vecuma grupās. Kopējā dalībnieku pulkā ar
kuplu dalībnieku sastāvu piedalījās arī Preiļu novada BJSS
jaunie vieglatlēti.
Pēc bezmedaļu pirmās dienas, kur vistuvāk tām bija
Lauris Šmeiksts 60 m finālskrējienā, uzrādot 7,20 sekundes,
bija spiests samierināties ar ceturto vietu – otrajai vietai piekāpjoties trīs, bet trešajai vietai divas simtdaļas. Var teikt,
ka tāds pats liktenis piemeklēja arī Unu Kraupšu, kura 3000
m finiša taisnē ieskrēja otrajā pozīcijā un komandas biedri
jau gavilēja par iespējamo medaļu – diemžēl tā nedomāja
pretinieces, kurām spēka atlicis bija nedaudz vairāk. Rezultātā četras dalībnieces ‘saskrēja’ pussekundē, un kā ceturtā
izrādījās mūsu Una.
Kā kompensācija nāca neplānotas medaļas otrajā
sacensību dienā – U-20 grupā pie bronzas godalgām tika
Ilze Borbale 3000 m skrējienā un mūsu juniores 4 X 200 m
stafetē: Ieva Adamoviča, Valija Vanaga, Emija Verčinska un
Rasa Saulīte. Viss tas jau notika otrās dienas izskaņā, bet
sākās ar spraigo cīņu 2000 m/kav. skrējienā, kur uz starta
divtik motivēta stājās Una Kraupša.
Šoreiz pretinieces nespēja neko likt pretī. Pēdējo apli
Una iesāka kā līdere, spēja to nosargāt līdz galam un izcīnīt
pelnītu uzvaru. Tas spēja iedvesmot arī Edgaru Pastoru
2000 m/kav. skrējienā U-20 grupā, kuram spēkošanās izvērtās vēl saspringtāka – uzvara tika izrauta pēdējā apļa pēdējā taisnē aiz pēdējās barjeras – cīnītāja raksturs līdz pēdējam metram!
Motivēts un maksimāli noskaņojies uz starta 3000 m distancē stājās Rainers Trubačs. Šoreiz, pateicoties galvenokārt pareizi izvēlētai taktikai, pārspēti tika visi pretinieki –
arī tādi, kuriem šosezon daudz labāki rezultāti. Bilance –
3 zelta un divas bronzas godalgas! Ne tikai audzēkņi, bet arī
treneri mājup devās gandarīti gan par panākumiem.

Ar panākumiem no Tallinas atgriezusies
mūsu džudo kluba komanda

9. februārī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika starptautiskais džudo turnīrs «Tallin Judo Cup 2019», kurš pulcēja ap 700 sportistus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas un Saūda
Arābijas. Sacensībās savus spēkus pārbaudīt devās arī Preiļu džudo kluba «Jaunība LV» sportisti.
Treneris Aleksejs Sapegins pavēstīja, ka šajā turnīrā, kas
U-18 vecuma grupas meitenēm vienlaikus bija arī kārtējais
atlases posms uz Eiropas čempionātu, preiliešiem ir
pārliecinoši izdevies nostiprināt savas līderpozīcijas un
iegūt reitinga punktus.
Ar godalgotās 1. vietas medaļām savā vecuma un svara
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Jaunie galda tenisisti atved uz Preiļiem četrus
čempionu kausus

No 12. janvāra līdz 13. janvārim Liepājas Olimpiskajā
centrā norisinājās Latvijas 2019. gada jaunatnes meistarsacīkstes
galda tenisā «C» grupā (2006. gadā dzimušie un jaunāki).
No Preiļiem čempionātā piedalījās trīs jaunās sportistes –
Franciska Liniņa, Anastasija Zabalujeva un Nellija Afanasjeva.
Par Latvijas čempioni meiteņu vienspēlēs U-13 grupā
tika kronēta Franciska Liniņa, 2. vietā – Nellija Afanasjeva,
Anastasijai Zabalujevai – 10. vieta meistarsacīkstēs.
Meiteņu dubultspēlēs no 7 pāriem par čempionēm kļuva
Nellija Afanasjeva un Franciska Liniņa. Savukārt jauktajās
dubultspēlēs čempionu titulu ieguva Nellija Afanasjeva un
Haralds Fjodorovs (Rēzekne). Franciskai Liniņai kopā ar
Ģirtu Gaini (Rīga) izcīnīta 3. vieta jauktajās dubultspēlēs
čempionātā. Kopumā četri čempionāta kausi no astoņiem
atceļoja uz Preiļiem, rīdzinieki aizveda divus kausus, divi
kausi nokļuva Rēzeknē. Meistarsacīkstēs piedalījās 28 puiši
un 22 meitenes.

Preiļu novada čempionāts zemledus
makšķerēšanā

Cerot uz pavasara kavēšanos, aicinām zemledus makšķerēšanas sporta cienītājus 2. martā uz Preiļu novada atklāto
čempionātu un Preiļu pagasta čempionātu zemledus makšķerēšanā. Izbaudīsim kopā pavasara tuvošanos un saimnieču
garšīgo zupu «Ozolkrastu» mājās pie Feimankas ūdenskrātuves!
Ar čempionāta nolikumu var iepazīties www.preili.lv.
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Artis Upenieks,
Maija Paegle, Jolanta Upeniece, Inta Rumaka

2019. gada februāris

Preiļu novada VÇSTIS

Netradicionālajā modes skatē
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
audzēknes iegūst 3. vietu

15. februārī Malnavas koledžas filiāles «Višķi» zālē notika Latgales un Vidzemes reģionu mūzikas un mākslas skolu
audzēkņu Netradicionālās modes skate –
konkurss «PRIEKŠMETS. MANTA. LIETA.», kurš tika rīkots jau piekto reizi.
Šogad jauno mākslinieku darbus vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija
māksliniece Sandra Poplavska – Rimicāne, apģērbu modelētāja un māksliniece Baiba Priedīte, apģērbu dizainere Margarita
Stoļarova, starptautisko projektu koordinatore Gaļina Paniča (Baltkrievija) un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.
Modes skates vērtēšana notika divās vecuma grupās – jaunākajā grupā līdz 12 gadiem un vecākajā grupā no 12 gadiem.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola konkursā
jaunākajā grupā ieguva trešo vietu par tērpu

Aicinām pieteikties uz 2 dienu mācībām piena lopkopības
ganāmpulka pārraugus kvalifikācijas paaugstināšanai

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Preiļu konsultāciju birojs komplektē
grupu kvalifikācijas celšanas semināram pārraugiem piena lopkopībā.
Mācību norises laiks: 5. martā un 7. martā. Ierašanās plkst. 10.00.
Norises vieta: PVD 2. stāva zāle, Daugavpils iela 59, Preiļi, LV-5301
Apmācību struktūra – 2 dienu mācības: 5. martā – teorētiskās nodarbības, 7. martā – praktiskās nodarbības.
Lektori: LLKC, LDC speciālisti, vetārsts.
Mācību maksa: EUR 30. Pārraugi iegūs 8 teorētiskās + 8 praktiskās stundas.
Pieteikšanās pie Jolantas Augšpūles, tālr. 26788681, e-pasts: jolanta.augspule@llkc.lv.

Vingrošana ar fizioterapeitu Aizkalnē un Preiļos

Martā iedzīvotāji ir aicināti vingrot Aizkalnē
un Preiļos kopā ar SIA «Preiļu slimnīca» fizioterapeitu.
Vingrošana Aizkalnē notiks 4., 7., 11., 14., 18.,
21., 25. un 28. martā plkst. 17.30. Nodarbība notiek
2 stundas Aizkalnes Tautas nama zālē, Raiņa ielā 3.
Preiļos vingrošana senioriem ar fizioterapeitu
notiks 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26. un 28. martā no
plkst. 13.00 līdz 15.00 «PS FIT» telpās, Preiļu
slimnīcā, Raiņa bulvārī 13.
Notiek dalībnieku reģistrācija.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni
65307748, 26413288 (Vita).

Visas nodarbības notiks bez maksas, SIA «Preiļu
slimnīca» nodrošinās paklājiņus, hanteles. Vēlams
ērts apģērbs un sportam piemēroti apavi.
Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansēta 9.2.4 specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2
pasākuma projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078 «Pasākumi
Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros.

Šogad Preiļu novada pašvaldība uzsākusi īstenot valsts budžeta finansētu projektu atbalstam
mobilajā darbā ar jaunatni «Līdzās Tev», kura
ietvaros Preiļu novada Pelēču pagastā norisināsies
dažādas jauniešiem paredzētas bezmaksas aktivitātes.
Ņemot vērā situāciju, ka Preiļu novada pagastu
jauniešiem ir ierobežotas iespējas nokļūt un aktīvi
apmeklēt gan Jauniešu centru «ČETRI», gan citas
aktivitātes, kuras lielākoties notiek tieši Preiļu pilsētā, Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI» meklēja
risinājumus, kā visiem Preiļu novada jauniešiem nodrošināt līdzvērtīgu pieejamību aktivitātēm un
lietderīgu brīvā laika izmantošanu.
Lai risinātu šo jautājumu, Preiļu novada pašvaldība
iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras izsludinātajā projektu konkursā atbalstam
mobilajā darbā ar jaunatni, iegūstot finansiālu atbalstu no valsts budžeta projekta «Līdzās Tev» realizēšanai.
Projekta mērķis ir uzlabot Pelēča pagasta jauniešu
dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba
tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā
un sabiedriskajā dzīvē, kā arī paplašināt un attīstīt
darbu ar jaunatni Pelēču pagastā.
Projekta mērķa grupa ir Preiļu novada Pelēču
pagasta jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tomēr aktivitātēs var piedalīties ikviens, kuram ir interese.

Projekta īstenošanas laikā notiks sekojoši pasākumi: iepazīšanās vakars, pavasara talka, tikšanās
ar Preiļu novada jauniešu domi, Lieldienu radošās
darbnīcas, spēļu vakars, sporta diena, deju vakars,
ideju vakars pie ugunskura.
Katram jaunietim tiks nodrošinātas vismaz 3 individuālās konsultācijas, kā arī grupu darbs un psiholoģisks atbalsts.
Projekta ietvarā jaunieši attīstīs sociālās prasmes –
līderību, līdzdalību, komunikāciju, darba tikumu.
Jaunieši identificēs un atklās savus resursus un
talantus, kā ari veicinās jauniešu patriotismu. Jaunieši
sadraudzēsies un saturīgi pavadīs savu brīvo laiku.
Projekts ir tikai sākums mobilajam darbam visā
Preiļu novada teritorijā. Darbs ar jaunatni pagastos
turpināsies arī pēc projekta.
Satiekoties ar Pelēču pagasta jauniešiem, vienosimies par konkrētiem datumiem, kad augstāk
minētās aktivitātes norisināsies, taču garantējam un
nodrošināsim to, ka aktivitātes norisināsies regulāri
– ne retāk kā vienreiz divās nedēļās.
Projekta ilgums: 08.02.2019. – 08.07.2019.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Projekta īstenotājs: Jauniešu centrs «ČETRI»,
e-pasts: jauniesu.centrs@preili.lv
Santa Ancāne,
Jauniešu centra «Četri» vadītāja

Preiļu novada Pelēču pagastā īstenos mobilo
darbu ar jaunatni

kolekciju «Tādas lietas». Kolekciju veidoja
Viktorija Jakovļeva, Katrīne Vasiļevska,
Alise Litavniece, Džesika Sirotina, Iluta
Vaikule, Linda Gribuste, Marta Jenau, Ance
Paula Onužāne, Alita Pavasare, Emīlija
Znotiņa un Samanta Mizovska darbojoties
Modes studijā skolotājas Ilonas Abdulajevas
vadībā.
Milzīgs paldies skolotājai Ilonai par nesavtīgo darbu un meitenēm par uzņēmību!
Konkursa ideja ir pievērst uzmanību netradicionālajai mākslai, rosināt bērnu iztēli
un spējas izmantot netradicionālus izejmateriālus, kā arī praktiski pielietot savas zināšanas mākslas darbu veidošanā.
Marianna Abricka,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas nodaļas vadītāja

Pasākumi Preiļu 2. vidusskolā

• 7. martā plkst. 17.00 aicinām uz svētku koncertu «Mūsu mīļās un dārgās...» Preiļu 2. vidusskolas aktu zālē.
• 10. martā plkst. 11.00 aicinām uz MASĻENICU. Preiļu
2. vidusskolas pagalmā jūs gaida krāsains uzvedums, spēles,
konkursi, loterija, garšīgas pankūkas un tēja.
• 22. martā plkst. 10.00 aicinām nākamos pirmklasniekus
un viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar Preiļu 2. vidusskolas
kolektīvu

Preiļu novada kultūras centra
pasākumi martā

v 1.–31. marts Aizkalnes TN Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja gleznu izstāde
v 5. martā plkst. 13.00 Preiļu KN Preiļu, Aglonas, Riebiņu
novadu skolēnu deju kolektīvu skate, gatavojoties XII Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem
v 9. martā plkst. 14.00 Saunas TN vakarēšana «Dīva goldi, Muorys maize, Myusu pošu struodeibeņa». Piedalās visi interesenti, ņemot
līdzi rokdarbus momentizstādei (gan senus, gan mūsdienīgus, kas
tapuši garajos ziemas vakaros) un omulībai nelielu groziņu. Vakarēšanas
laikā – video un foto materiālu iepazīšana par maizes cepšanas tradīcijas saglabāšanu, folkloras kopas «Naktineica» un sabiedriskā
centra «Nianse» aktivitātēm iepriekšējā sezonā, kā arī dziesmas, stāsti,
mīklas, rotaļas.
v 9. martā plkst. 18.00 Preiļu KN atpūtas sarīkojums «Par sievietēm...». Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija kultūras nama
kasē. Biļešu cena: EUR 5
v 20. martā Pelēču pagastā projekta «Nīdermuižas baznīcas logu
remonts un nomaiņa» prezentācija: plkst. 11.00 svētā mise Nīdermuižas
baznīcā, plkst. 12.30 – prezentācijas turpinājums Pelēču KN
v 22. martā plkst. 19.00 Preiļu KN 24. Starptautiskā Baltijas
baleta festivāla koncerts Portugāles deju kompānijas «VORTICE»
viesizrāde «DRAKULA». Biļetes iepriekšpārdošanā Preiļu KC kasē
un Biļešu paradīzē. Biļešu cenas: EUR 8, 10, 12, 15
v 24. martā plkst. 11.00 Aizkalnes pagastā Piemiņas brīdis pie
akmens politiski represētajiem Aizkalnes pagasta iedzīvotājiem
v 25. martā plkst. 14.00 Preiļu KN Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas sarīkojums – dokumentālā filma «ROZES ZEM
SNIEGA». Ieeja – brīva
v 26. martā plkst. 13.30 Pelēču KN represēto piemiņas dienai
veltīts svinīgs brīdis pie represēto piemiņas akmens Pelēčos, plkst.
14.00 filmas «Rozes zem sniega» demonstrēšana
v 30. martā plkst. Preiļu KN deju studija «Bravo» aicina uz 2. eksotisko deju festivālu-koncertu-diskoballi: plkst. 18.00 – koncerts
«Pavasara atdzimšana», biļetes cena – EUR 3, plkst. 20.00 – Diskoballe, biļetes cena – EUR 3. Biļetes cena uz abiem pasākumiem – EUR
5. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija kultūras nama kasē

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

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
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