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Nedēļa «Manai LATVIJAI–100!»
Preiļu novadā
11.–18. novembris
11. novembrī –
Lāčplēša dienas sarīkojums Preiļos

Plkst. 18.00 Aizlūgums «Dvēseļu mieram» Preiļu
Romas katoļu baznīcā
Plkst. 18.30 Piemiņas brīdis Latvijas brīvības cīnītājiem
pie Preiļu Romas katoļu baznīcas
Plkst. 18.45 Lāpu gājiens uz laukumu pie Kultūras
nama un «Gaismas rakstu» veidošana
Plkst. 19.10 Saruna par «Lāčplēšiem» un laiku laukumā
pie Kultūras nama
Plkst. 19.20 Dziesmas Tēvzemei dziedāsim kopā ar
Antru, Māri un Daini Skuteļiem

14. novembrī

Plkst. 13.00 Preiļu 1. pamatskolas audzēkņu koncerts
«Mēs Latvijai» Preiļu kultūras namā
Plkst. 13.00 Pelēču kultūras nama un Pelēču pamatskolas
kolektīvu koncerts «Ai, tēvu zeme stūru stūriem…» Pelēču
kultūras namā

15. novembrī

Plkst. 18.00 Aizkalnes tautas namā erudīcijas spēle «Es
mīlu tevi, Latvija». Spēlē piedalīsies cienītas un mīlētas
Preiļu novada personības, kuras kopā ar komandu kapteiņiem
mērosies spēkiem savās zināšanās par Latviju. Komandu
kapteiņu lomās iejutīsies Maruta Plivda un Juris Vucāns

16. novembrī

Plkst. 16.00 Koncerts «Trīs māsas svētku vainagā»
Preiļu kultūras namā. Piedalās: Utenas Mūzikas un mākslas
skolas (Lietuva), Ahtmeskas mākslu skolas (Kohtla-jarve,
Igaunija) un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un
pedagogi

17. novembrī

Plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums
«Saules mūžu Latvija!» Saunas tautas namā

18. novembrī

Plkst. 17.30 Svinīgs sarīkojums «Es savai Latvijai no
visas sirds!» Preiļu kultūras namā
Programmā:
• Preiļu novada domes Apbalvojumu pasniegšana
• Preiļu novada kultūras centra tautas mākslas kolektīvu
veidots muzikāli teatralizēts uzvedums «Dievs, daba,
darbs»
• Ekoloģiskās mūzikas grupas «Ducele» koncerts
• Svētku torte un šampanietis
Plkst. 21.00 Svētku balle Preiļu kultūras nama lielajā
zālē

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja piedāvājums

Latvijas valsts svētku nedēļā

h Preiļu KN izstāžu zālē izstāde «Mana Latvija» – Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā laureātu R. Muža, S. Linartes,
A. Kļaviņa un J. Plivdas gleznas. Izstādi papildina izglītojoša programma «Stunda Latvijai». Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26742058.
Izstāde apskatāma 11. novembrī – plkst. 19.00–20.00, no 13. līdz
16. novembrim – plkst. 10.00–17.00, 17. novembrī – plkst. 10.00–
16.00, 18. novembrī – plkst. 15.00–18.00.
h 18. novembrī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju zālē, Raiņa bulvāris 28, no plkst. 15.00 līdz 18.00 jaunās
ekspozīcijas «Muzeja stāsti Latvijai» un «Mana vectēva dzīve vecajā
līdumā» pirmās svinīgās atvēršanas stundas.

Informācija Preiļu novada uzņēmējiem

Turpinām sarunu ciklu uzņēmējiem. Novembrī iepazīsimies ar
uzņēmuma «Himalayan International» rašanās vēsturi un darbības
jomu – suņu graužamsieru ražošanu. Uzņēmēju tikšanās notiks
13. novembrī plkst. 15.00 Preiļos, Raiņa bulvārī 13 (1. stāvā).
Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243,
zvanot Inetai Liepniecei.

Valsts simtgades svētkos pasniegs
pašvaldības apbalvojumus

S

askaņā ar 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes noteikumiem «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību» pašvaldības deputāti domes sēdē ir izskatījuši iesniegtos pieteikumus iedzīvotāju izvirzīšanai pašvaldības apbalvojumiem.

Apbalvojums «Preiļu novada Goda pilsonis» tiks
piešķirts GAIDAI IVANOVAI, Preiļu novada Kultūras centra un J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju
kopas «Gaida» vadītājai, deju pedagoģei un horeogrāfei,
Preiļu 1. pamatskolas skolotājai – par ilggadēju un
paliekošu ieguldījumu tautas dejas tradīciju saglabāšanā, latviešu tautas kultūras vērtību popularizēšanā, jaunās paaudzes estētiskajā un pilsoniskajā audzināšanā.

Apbalvojumu – Goda zīme «Par nopelniem
Preiļu novada attīstībā» saņems:
ANNA KARČEVSKA, ilggadēja Pelēču pamatskolas direktore un vēstures skolotāja – par ieguldījumu
jaunās paaudzes izglītošanā un skolas tēla popularizēšanā,
JĀNIS LOZDA, ilggadējais izglītības darbinieks
un pedagogs – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, ilggadēju radošu pedagoģisko
un vadošo darbu izglītības sistēmā,
DZIDRA PREISE, sabiedriskā darbiniece, politiski represētā persona – par ilggadēju ieguldījumu
jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā, vēstures
liecību saglabāšanā,
NATĀLIJA RUBĪNE, Preiļu politiski represēto
biedrības «Likteņa ceļš» vadītāja, biedrību «Nīdermuižas
draudze» un «Veiksmes biķeris» valdes locekle –
par nesavtīgu ieguldījumu Preiļu novada sabiedriskās
dzīves attīstībā un jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā,
VALDIS SKUJIŅŠ, SIA «VS Teks» valdes loceklis – par ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu nodrošināšanu Preiļu
novadā.

Ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu
tiks apbalvoti:
Nodibinājums «VIDUSLATGALES PĀRNOVADU FONDS», valdes locekle Janīna Beča – par
mērķtiecīgu ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropijas attīstību Preiļu novadā,
AIGA ANSPOKA, Preiļu novada pirmskolas
izglītības iestādes «Pasaciņa» pirmskolas izglītības
skolotāja – par radošu pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā un tikumisko vērtību ieaudzināšanu
caur latvisko dzīves ziņu,
IRĒNA BABRE, SIA «VS Teks» rokdarbniece –
par ilggadēju, nesavtīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,
JĀNIS GRIBONIKS, z/s «Ozoli Gribinānos»
īpašnieks – par graudkopības nozares attīstību Preiļu
novadā,
LIENE GŽIBOVSKA, Preiļu novada Labklājības
pārvaldes Dienas centra vadītāja – par ieguldījumu
darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām un radošu
pieeju darbā ar dažādu sociālo grupu klientiem,

ANITA KAIRĀNE, Preiļu novada domes personāla speciāliste – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā,
IGORS KOLOSOVS, Preiļu vēstures pētnieks
– par ilggadēju nesavtīgu darbu Preiļu pilsētas vēstures faktu izzināšanā un apkopošanā,
INETA LIEPNIECE, Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām,
DIĀNA PASTARE, Dienvidlatgales Pārtikas un
veterinārā dienesta pārvaldes vadītāja vietniece –
par nopelniem Preiļu novada attīstībā,
MĀRĪTE PASTARE, VAS «Latvijas pasts» Preiļu
nodaļas vadītāja – par veiksmīgu darbu cieņpilnas
attieksmes veidošanā starp darbiniekiem un apmeklētājiem,
RAINELDA PASTARE, ilggadējā Meliorāciju
sistēmas pārvaldes darbiniece, projektētāja – par ieguldījumu Preiļu novada labiekārtošanas darbos un
apkārtējās vides uzlabošanā,
ALBERTS PASTARS, SIA «AJA 1» valdes loceklis – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības
veicināšanā, darba vietu radīšanā un amata prasmju
nodošanu jaunajai paaudzei,
FEOKTISTS PUŠŅAKOVS, J. Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs – par veiksmīgu un
radošu darbu jauniešu izglītošanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā,
MONIKA un ANTONS SALĪŠI, amatnieki –
par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu tautas
mākslas un amatniecības prasmju saglabāšanā,
IVETA STARE, SIA «Preiļu slimnīca» valdes
priekšsēdētāja – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,
LOLITA STUPĀNE, radoša personība, Preiļu
novada Invalīdu biedrības pārstāve – par mērķtiecīgu
darbošanos radošo industriju jomā,
LAILA VIBORNĀ, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja, interešu izglītības programmas «Zinātnes teātris» vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, inovatīvu un radošu pieeju mācību procesa popularizēšanā,
INĀRA VIŠĶERE, SIA «VS Teks» meistare – par
ilggadēju, godprātīgu un nesavtīgu darbu uzņēmumā.
Preiļu novada domes Pateicība tiks piešķirta
SANDRAI STENDEREI-ŠTEINBERGAI, Pelēču
pamatskolas skolotājai – par nesavtīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.
Preiļu novada pašvaldības apbalvojumus pasniegs
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas
svinīgajā pasākumā Preiļos 2018. gada 18. novembrī.
Maija Paegle, Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība veic priekšizpēti Preiļu pilsētas centra attīstībai

Pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam ilgtermiņa prioritātes
Nr. 2 «Infrastruktūras attīstība un pieejamība» vidēja termiņa prioritātes Nr. 2 «Ēkas un savienojami»
rīcības virziena Nr. 2.3. «Pilnveidot satiksmes drošības infrastruktūru» aktivitāti «Preiļu autoostas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana» un plānoto Preiļu pilsētas centra rekonstrukciju, septembra
domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu veikt priekšizpēti Preiļu pilsētas centra attīstībai.
Priekšizpētes ietvaros plānota iedzīvotāju aptauja un konsultācijas ar pilsētvides plānošanas un
citiem speciālistiem. Priekšizpētes rezultātā iegūtā informācija un materiāli būs pamats, pēc kā tiks
plānotas rīcības pilsētas centra attīstības koncepcijas izstrādei.

Aptauja par Preiļu pilsētas centra attīstību

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju un pilsētas ciemiņu viedokli par Preiļu pilsētas centra
vizuālo izskatu, attīstību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā un, balstoties uz
Preiļu novada domes 27. septembra domes sēdes lēmumu Nr. 10, 30§, aicinām Jūs piedalīties aptaujā no
2018. gada 22. oktobra līdz 23. novembrim.
Aptaujas anketa elektroniskā formātā ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, bet drukātā
veidā – Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Raiņa bulvārī 24), Preiļu
novada Tūrisma informācijas centrā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā un Jauniešu centrā «Četri» (Kārsavas ielā
4), kur var arī iesniegt aizpildītās anketas.
Aptaujas anketa ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, ar tiem varēs iepazīties
Preiļu novada pašvaldības mājaslapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā «Preiļu Novada Vēstis».

Preiļu Novada VÇSTIS

PREIĻU NOVADA LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE
(Reģ.Nr.90010825446)
izsludina atklātu konkursu uz PANSIONĀTA «PREIĻI»

MEDICĪNAS MĀSAS amatu
uz pilnu slodzi uz nenoteiktu laiku

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

Prasības pretendentiem (-ēm):
• Profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība veselības
aprūpē vai māsszinībās ar kvalifikāciju «medicīnas māsa» (ceturtais
profesionālās kvalifikācijas līmenis),
• Reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ar tiesībām praktizēt kā medicīnas
māsa,
• Ārstniecības personas sertifikāts,
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā
3 gadi,
• Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā,
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē.
Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks –
2018. gada 3. decembris.
Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 20. novembra plkst. 16.00.
Papildu informāciju par veicamajiem pienākumiem un iesniedzamajiem
dokumentiem skatīt Preiļu novada mājaslapā www.preili.lv.

Karlīna Skutele ieguvusi apbalvojumu Starptautiskajā
bērnu mākslas konkursā «LIDICE 2018»

Čehijas Republikā ir noslēdzies 46. Starptautiskais bērnu
mākslas konkurss «LIDICE 2018», kura tēma šogad bija «Ūdens».
25. septembrī Čehijas Republikas vēstniecība Rīgas domes telpās
organizēja konkursa «LIDICE 2018» noslēguma ceremoniju, kurā
pasniedza konkursa laureātiem apbalvojumus.
Liels prieks, ka Preiļu novada
bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņa (skolotājs Kazimirs
Anspaks) audzēkne Karlīna Skutele ir konkursa godalgoto autoru vidū un saņēma Starptautiskā
bērnu mākslas konkursa «LIDICE
2018» Goda rakstu. Lai gan Karlīna šogad nemācās Preiļu novada
bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņā, zīmēšanu viņa
nav pametusi un tagad apgūst to
padziļināti.
Konkursa laureātu darbi eksponēti divās konkursa izstādēs
– mākslas galerijā «Lidice» un
Nacionālajā lauksaimniecības
muzejā Prāgā. Izstādes norisinās
no 31. maija līdz 25. novembrim.
Aija Caune,
Preiļu novada bērnu
un jauniešu centra direktore

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» 2. projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās» projekta
Nr.5.6.2.0/16/I/013 «Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» ietvaros 2018. gada 3. oktobrī tika noslēgts būvdarbu līgums starp Preiļu novada domi un AS «A.C.B.» par «Rietumu
ielas būvniecību no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos».
Līguma izpildes laiks – 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim,
ietverot objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Būvdarbu līguma summa
bez PVN 21% – EUR 2 961 281,38. Būvdarbi ir uzsākti šī gada
23. oktobrī.
2018. gada 16. oktobrī tika noslēgts objekta ««Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos» būvuzraudzības
līgums ar SIA «Līgaiši». Saskaņā ar būvuzraudzības līgumu būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana jānodrošina visu objekta būvdarbu
laiku, kamēr objekts tiek nodots ekspluatācijā. Būvuzraudzības pakalpojuma līgumcena bez PVN 21% ir 39 EUR 800,00.
Projektā plānotās aktivitātes: Rietumu ielas izbūve un Industriālās
teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā.
Projekta rezultātā tiks:
– izbūvēta jauna iela 3.06 km garumā. Rietumu ielas izbūve nodrošinās Preiļu novada lielāko uzņēmumu sasniedzamību, atvieglos
transporta plūsmu caur pilsētas centru,
– izbūvēta industriālā teritorija ar tipveida angāru un saimniecības
ēkām, kas tiks nodota komersantam publiskas izsoles rezultātā.
Sanita Meļko, projekta koordinatore

2018. gada oktobris

Preiļu novada uzņēmēji piedalās izstādē
«Uzņēmēju dienas Latgalē 2018»

Jau ceturto reizi Preiļu novada
pašvaldība finansiāli atbalsta
novada uzņēmēju dalību izstādē
«Uzņēmēju dienas Latgalē». Šogad izstāde norisinājās 21. un
22. septembrī Latgales vēstniecībā «GORS».
Izstāde pulcēja 150 dažādu nozaru – ražošanas, tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas jomas uzņēmējus, kas iepazīstināja apmeklētājus ar jaunākajiem sasniegumiem.
«Uzņēmēju dienu Latgalē 2018»
ietvaros notika izstāde, biznesa forums, politisko partiju debates,
amatnieku un mājražotāju gadatirgus
un tika nodrošināta kultūras programma.
LTRK prezidents Aigars Rostovskis sacīja, ka iedzīvotājiem, kuri apmeklē pasākumu, būtiski saprast, ka tieši uzņēmēji ir tie, kuri
rada darbavietas un maksā nodokļus,
tādējādi veidojot Latvijas ekonomiku. Viņš aicināja ikvienu dalībnieku domāt par eksportu, jo tie,
kuri jau to ir uzsākuši, noteikti jūtas daudz drošāk, bet tiem, kuri
strādā uz vietas, jāsaprot, ka iekšējais patēriņš demogrāfijas dēļ
turpina samazināties, tādēļ būtiski
meklēt sadarbības partnerus ārvalstīs, lai neapstātos savā attīstībā.
No Preiļu novada izstādē piedalījās Preiļu tūrisma informācijas
centra darbinieki un seši Preiļu novada uzņēmēji. SIA «VVJumti»
sniedz profesionālu jumiķu pakalpojumus Latgalē. Z/s «Kalni ražo
dažādu ogu vīnu, sulas, marmelādes
un piparkūkas. «NESTER CUSTOM
Moto & Metal Art Gallery» īpašnieks Aleksandrs Ņesterjuks šobrīd
veido jaunu tūrisma objektu – izklaides kompleksu ar vairākām
ekspozīciju zālēm, kurās izvietoti
mākslas darbi no metāla un pārbūvētiem motocikliem. Jānis Ziemelis – mākslinieks un kokapstrādes
meistars nodarbojas ar specializētu
koka izstrādājumu ražošanu. Jānis
Plivda – mākslas pedagogs, brīvmākslinieks piedāvā gleznošanas
meistarklases un privātstundas. SPA
«Laba Sajūta» ir uzņēmums, kas
piedāvā masāžas ar ēterisko eļļu

spēku, SPA pirts kūres, kā arī organizē dažādus seminārus, meistarklases un nometnes.
Uzņēmējiem bija iespēja piedalīties arī tīklošanās spēlē «Spidernet», kurā īsi un kodolīgi jāiepazīstina ar sevi, savu produktu un
uzņēmumu. Spēles rezultātā katrs
dalībnieks ieguva daudz jaunu ideju savas uzņēmējdarbības pilnveidošanā. No Preiļu novada uzņēmējiem tīklošanās spēlē piedalījās
Kristīne Stašulāne, kura atzinīgi
novērtēja spēles rezultātus.
Izstādes apmeklētāji varēja iepazīties ar reģiona uzņēmumiem –
darba devējiem, kas piedāvā gan
pastāvīgas darbavietas, gan prakses
iespējas skolēniem un studentiem.
Līdztekus darba devējiem savu mācību programmu piedāvājumu rādīja
reģiona mācību iestādes: gan aug-

stākās izglītības, gan vidēji – profesionālās mācību iestādes. Uz vietas gatavojot gardus desertus un
piedāvājot frizūru meistarklases,
izstādē piedalījās arī RTRIT Preiļu
filiāle. Moto & Metal Art Gallery
īpašnieks Aleksandrs Ņesterjuks izstādē ieguva balvu – Ekstravagantākais dalībnieks.
Preiļu novada uzņēmēji atzīst,
ka šīs divas kopā pavadītās dienas
bija vērtīgas ar jaunas pieredzes,
jaunu zināšanu, jaunu sadarbības
partneru un jaunu klientu iegūšanu.
Mazais starts ir dots! Tālāk – viss
pašu rokās!
Izstādi rīko Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK).
Ineta Liepniece
Preiļu novada uzņēmējdarbības
konsultante

2018. gada februārī Preiļu
pašvaldībā viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides
un būvzinātņu fakultātes dekāne
prof. Daiga Zigmunde, docente
Una Īle un «Ainavas arhitektūras plānošanas» 3. kursa studenti. Tika panākta vienošanās iesaistīt topošos ainavu arhitektus
Preiļu parka nākotnes izstrādē
un vizualizācijā, sniedzot savas
idejas un redzējumu parka attīstībai.
Sākotnēji studenti izdiskutēja
Preiļu 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.
Tālāk 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.
Parka attīstības priekšlikumu
vizuālās prezentācijas ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis varēja
apskatīt 17.–19. augustā Preiļu pilsētā Mūzikas un mākslas skolas
foajē un Raiņa bulvāra skvēriņā
pie parka vārtiem, kā arī nobalsot
par sev tīkamāko variantu un idejām. Pēc svētkiem studentu izstrādātie darbi līdz septembra beigām atradās Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās, turpinot piedāvāt
iespēju iedzīvotājiem izteikt savu
viedokli.
Kopumā tika saņemti 473 vērtējumi, visvairāk balsojot par piedāvāto parka estrādes teritorijas,
pils apkaimes un pludmales labiekārtojumu. Pilsētas svētku dienās
cilvēki izteica savas pārdomas un
vēlmes arī mutiski, un tās tika piefiksētas. Pētot vizualizāciju novērtējumu un uzklausot iedzīvotāju
viedokli, var secināt, ka iedzīvotāji
galvenokārt vēlas redzēt vairāk
sakoptu parku – lai būtu vairāk atklātu laukumu, caurredzamība starp
kokiem un vairāk saules apspīdētu

vietu, kā arī pieeja pie ūdeņiem,
kur vērot ainaviski pievilcīgus
skatus. Daudzi uzsvēra vēlmi, piemēram, atbrīvot pils parādes pagalmu no kokiem, jo, stāvot pie
zirgu staļļiem, nevar pamanīt, ka
aiz kokiem un krūmiem atrodas
Preiļu pils. No citām idejām parka
labiekārtojumam cilvēki uzsvēra
ērtību nepieciešamību – soliņus un
atkritumu urnas, ēkas ar nojumēm
jeb terases, lapenes un koka laipas
pie ūdeņiem un mitrākās vietās,
labiekārtotas piknika vietas un bērnu laukumus, dažādas aktivitātes,
piemēram, aktīvās atpūtas piedāvājumi «Tarzāns», sajūtu takas un
šķēršļu joslas, zviļņus pludmalē u.c.
Saskaņā ar iedzīvotāju vairākuma vēlmēm un skatījumu, sniegtie viedokļi un vizualizāciju vērtējumi ir iekļauti kopējā Preiļu parka
attīstības koncepcijā, kura drīzumā
tiks nodota arī publiskam parka
apmeklētāju vērtējumam.
Sanda Čingule-Vinogradova,
Dr. oec., Preiļu novada domes
Attīstības daļas Preiļu muižas
kompleksa un parka attīstības
koncepcijas izstrādes vadītāja

Izstādes dalībnieki no Preiļu novada

LLU topošo ainavu arhitektu piedāvāto Preiļu parka attīstības ideju
priekšlikumu vērtējums iedzīvotāju un parka apmeklētāju skatījumā
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Labklājības pārvalde aicina aktualizēt
informāciju vienreizējo pabalstu izmaksai

Kā ik gadu, īsi pirms Latvijas
valsts pasludināšanas dienas Preiļu
novada Labklājības pārvalde uzsāk vienreizējā materiālā pabalsta
15,00 eiro apmērā piešķiršanu un
izmaksu Preiļu novada teritorijā
deklarētam pirmās un otrās grupas invalīdam (pieaugušajam un
bērnam), vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku, kā arī politiski represētai personai.
Lai atvieglotu minētā pabalsta
izmaksas administrēšanu, iespēju
robežās ikvienu, kas atbilst kādai
no augstāk minētajām iedzīvotāju
grupām, aicinām iesniegt informā-

ciju par norēķinu kontu (bankas
vai pasta) bezskaidras naudas darījumiem. Tāpat aicinām aktualizēt
informāciju tiem, kuriem jau beidzies invaliditātes grupas piešķiršanas termiņš vai invaliditātes grupa piešķirta pirmo reizi, Preiļu novada Labklājības pārvaldes 4. kabinetā iesniedzot to apliecinošu dokumentu kopijas. Aizvadītajā gadā minēto pabalstu saņēmusi 851
persona, kopā izmaksātā summa
sastāda EUR 12765,00.
Aizvadītajā gadā ticis ieviests
jauns pabalsta veids – materiāls atbalsts rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu

pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa.
Arī šogad aizgādņi aicināti pieteikties minētajam pabalstam, kura
apmērs noteikts 50,00 eiro apmērā.
Pagājušajā gadā to saņēmusi 31 persona, kopā izmaksātā summa
sastāda EUR 3050,00.
Minēto pabalstu izmaksa sāksies 14. novembrī un turpināsies līdz
gada beigām.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības
pārvaldes direktora
vietniece administratīvi
saimnieciskajos jautājumos

Septembra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada atklātā projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos» nolikumu
un izveidoja projektu vērtēšanas
komisiju.
Konkurss tiek organizēts, lai
palielinātu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību

ikdienas dzīvē, kā arī iesaistītu
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās
izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu
un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projektu vērtēšanas komisija
darbosies sekojošā sastāvā: Aija
Caune, Santa Ancāne-Novikova un
Ineta Liepniece.

Jauniešu centra «Četri» vadītāja
Santa Ancāne-Novikova piebilst,
ka projekts ir nozīmīgs, jo dos iespēju skolu jauniešiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, iegūt atbalstu, sapratni un jaunus motivācijas avotus
mācību sekmīgai turpināšanai, piedaloties šī projekta neformālās izglītības aktivitātēs, iesaistoties, sadraudzējoties un gūstot atbalstu
no citiem jauniešiem.
Jolanta Upeniece

Septembris kā zinību mēnesis
rosinājis gūt jaunu pieredzi arī
Labklājības pārvaldes darbiniekiem, lai gan salīdzinātu savu
līdzšinējo veikumu, gan smeltos
jaunas idejas turpmākam darbam
no kolēģiem citās pašvaldībās.
Tā 21. septembrī, kas patiesi
priecēja ar silto laiku, Preiļos tika
uzņemti Jelgavas sociālo lietu pārvaldes kolēģi Ritas Stūrānes vadībā.
Tiekoties ar Labklājības pārvaldes
direktoru Lauri Pastaru klātienē tika izzināta krīzes centra darbība
un pārrunāti ar Labklājības pārvaldes
izveidi saistītie jautājumi, kā arī
darba organizācija kopš tās izveides.
Savukārt Dienas aprūpes centra
(DAC) vadītāja Liene Gžibovska
iepazīstināja ar nodarbību organizēšanu klientiem DAC. Tikšanās
laikā tika likts pamats savstarpējās
sadarbības organizēšanā, vienojoties,
ka DAC klientes animācijas filma
oktobra otrajā pusē tiks prezentēta

arī Jelgavas DAC klientiem. Esam
patiesi lepni, ka Republikas nozīmes
pilsētas kolēģi bija mērojuši tālo
ceļu, lai iepazītos ar sociālās jomas
aktualitātēm Preiļos.
Savukārt 28. septembris, kas
atnāca ar īsti rudenīgu laiku, tika
pavadīts, viesojoties Siguldā, kur,
līdzās pamatjautājumiem par sociālo pakalpojumu organizēšanu, tika
pārrunāts jautājums par atbalstu
daudzbērnu ģimenēm, jo Sigulda
jau 2013. gadā izstrādājusi Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu,
un novadā aizvadītajā gadā ir pozitīvs dabiskais pieaugums. Sociālā
dienesta vadītāja Kristīne Freiberga
mūs uzņēma Siguldas Iespēju mājā
– tajā zem viena jumta roku rokā
darbojas Siguldas dienas centrs un
biedrība «Cerību spārni», kura
sniedz ļoti daudzus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi esot
par lielisku resursu avotu ne tikai

pašvaldības iedzīvotājiem, bet arī
sociālajiem darbiniekiem. Pateicoties pašvaldības un biedrības sadarbībai – daudzi pakalpojumi tiek
pirkti no biedrības, ir atvieglots administratīvais slogs sociālajā dienestā, kā arī nodrošināta pakalpojumu pēctecība, ļaujot ģimenēm,
kurās ir rūpju bērns, pilnvērtīgi iesaistīties darba dzīvē zinot, ka viņu atvasei būs visa nepieciešamā
palīdzība no bērnu dārza līdz iespējai iekļauties darba tirgū. Ar apbrīnu vērojām specializēto darbnīcu pārdomāto aprīkojumu un tajās
tapušos produktus. Vairums darbiņu ir nopērkami sociālajā uzņēmumā «Visi var», ko apmeklējām
klātienē. Tāpat viesojāmies sociālā
atbalsta centrā «Cerību māja», kurā mājvietu radis atelpas brīža pakalpojums un drīzumā arī gru-pu
dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd patvērumu un sociālo prasmju apguvi tur
radušas jaunās māmiņas.
Darba dienas noslēgumā izmantojām izdevību apskatīt Līgatnes
papīrfabrikas ciematu, izstaigājot
lielisku maršrutu gides vadībā, kā
vienu no apskates objektiem apmeklējot Līgatnes dienas centru, lai jaunu iespaidu vadīti turpinātu darbu
savas pašvaldības iedzīvotāju labā.
Anita Gāga,
Preiļu novada Labklājības
pārvaldes direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos

27. septembra domes sēdē
deputāti skatīja daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju Liepu ielā 4,
Liepu ielā 8 un Liepu ielā 12,
Preiļos dzīvokļu īpašnieku iesniegumus par līdzfinansējuma
piešķiršanu māju piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai – gājēju ietvju atjaunošanai māju
priekšā.

Šādu pašvaldības atbalstu paredz Preiļu novada domes saistošie
noteikumi «Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai».
Gājēju ietvju atjaunošanai novada domes deputāti piešķīra līdz-

finansējumu 5251 eiro apmērā mājai Liepu ielā 4, 5335 eiro – mājai
Liepu ielā 8, savukārt 1967 eiro –
mājai Liepu ielā 12.
Naudas līdzekļi daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 12553 eiro
apmērā paredzēti no nekustamo
īpašumu nodokļa ieņēmumu pārpildes.

Apstiprina projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» nolikumu

2018. gada oktobris

Atjaunos Preiļu parka vārtus
no Daugavpils ielas puses

27. septembra domes sēdē deputāti, pamatojoties uz Preiļu
novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam Rīcības virzienu
Nr. 3.4. «Veidot pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu muižas kompleksa, tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko mantojumu», skatīja jautājumu par Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurāciju
no Daugavpils ielas puses.
Preiļu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldi par finansējuma piešķiršanu restaurācijas darbiem
muižas vārtiem. Pašvaldībai piešķirtais finansējuma apmērs sastāda
8000 eiro.
Pašvaldība ir veikusi tirgus izpēti. Izvēloties ekonomiski izdevīgāko
piedāvājumu, darbu uzticēs SIA «Preiļu celtnieks», kas apņēmusies restaurācijas darbus veikt par 15600,81 eiro. Minētajā summā iekļauti vārtu stabu atjaunošanas darbi, kā arī restaurācijas apmācības meistarklases
organizēšana.
Veiksmīgai projekta realizācijai papildu nepieciešamos līdzekļus
7600,81 eiro apjomā deputāti paredzēja no nekustamā īpašuma ieņēmuma nodokļu pārpildes.
Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Rehabilitācija caur spēlēm

Septembris – pieredzes apmaiņas laiks
Labklājības pārvaldē

SIA «Preiļu slimnīca» Rehabilitācijas nodaļā tika piegādāta jauna iekārta – RAPAEL SMART PEGBOARD, kas palīdz cilvēkiem
attīstīt pirkstu veiklību, koordināciju cilvēkiem pēc insulta, bērniem
ar attīstības un koncentrēšanās traucējumiem, veicina uzmanības
noturību un citas nepieciešamās iemaņas. Svarīgi, ka ar tās palīdzību speciālisti spēj viegli izsekot līdzi katra pacienta progresam un
novērtēt, kā cilvēks attīstās vai atgūst zaudēto kustīgumu.
Iekārta izskatās gluži kā rotaļlieta, ko var atrast daudzās mājās, kurās ir mazi bērni. Tomēr tai ir daudz sarežģītāks mehānisms un atmiņas
funkcijas, kas fiksē rezultātus katru reizi, kad konkrētais pacients darbojas ar iekārtu. Digitālā ierīce ir aprīkota ar caurumiem, kas iedegas
dažādās formās un modeļos – mērķis ir aizpildīt apgaismotās vietas ar
tapām, pirms atskanējis signāls. Ir arī citi spēļu modeļi, piemēram, formu un krāsu atpazīšana, visu tapiņu ievietošana vērtējot ātrumu un
daudzas citas. Lai gan dizaineri ieguva iedvesmu no klasiskajām bērnu
spēlēm, viņu PEGBORDA mērķis ir nodrošināt dzīvi mainīgu terapiju,
nevis vienkārši izklaidi.
Katru gadu Latvijā aptuveni 10 000 cilvēku kļūst par insultu upuriem, un nereti paiet vairāki mēneši reizēm pat gadi, līdz viņi atgūst pilnīgu kustīgumu vai pilnveido to maksimāli iespējamās robežās. Tā pat
ir liels skaits bērnu, kuriem ir gan iegūtas, gan iedzimtas slimības, kuru
rehabilitācijā varēs izmantot šo iekārtu.
Anete Urka,
SIA «Preiļu slimnīca» Sabiedrisko attiecību
un mārketinga speciālists

Satiksmes ierobežojumi Viļānu ielā, Preiļos

Preiļu novada dome informē, ka 24. oktobrī uzsākti būvdarbi
projektā «Viļānu ielas atjaunošana, Preiļos».
Projekta gaitā autovadītājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem minētajā ielā. Lūdzam autovadītājus būt saprotošiem un būvniecības laikā ievērot izvietotās ceļa zīmes un satiksmes organizēšanas
norādes, kā arī nenovietot automašīnas būvdarbu zonā. Paredzamais
būvdarbu termiņš – 5 mēneši.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
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Atgādinām, ka 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.
Saistošie noteikumi paredz, ka
būvdarbi tiek veikti ar pašvaldības finansējumu 50% – 80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem.
Jolanta Upeniece

2018. gada oktobris
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Eleonora un Ēvalds Zīmeļi svin zelta kāzas

Kafija ar politiķiem Jauniešu centrā «Četri»

28. septembrī Preiļu novada Jauniešu centrā «ČETRI» Preiļu
novada pašvaldības lēmumu pieņēmēji un Preiļu novada jaunieši
piedalījās strukturētā dialoga diskusijā «Kafija ar politiķiem»,
kuru vadīja atraktīvā jaunatnes lietu eksperte Inese Šubēvica.
Neformālajās sarunās pie siltas kafijas tases un uzkodām abas
puses diskutēja par Preiļu novada jaunatnes attīstības programmas
(2016–2021) piecām noteiktajām jaunatnes politikas prioritātēm –
jauniešu informētība, jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs,
jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks, jauniešu sociālā drošība
un veselība, prioritāte ir jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība.
Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva informēja, ka jaunieši labprāt vēlētos redzēt jauniešu koordinatorus Preiļu novada pagastos, vēlētos vairāk veikt brīvprātīgo darbu un sākt Mazpulku aktivitātes. Gandrīz visi klātesošie jaunieši norādīja, ka Preiļos pietrūkst skeitparka un
lielu šūpoļu.
Jauniešu sociālā drošība noteikti ir ļoti nozīmīga prioritāte, un pašlaik jaunieši redz trūkumu tajā, ka Preiļu parka celiņi vakaros nav pietiekami izgaismoti, īpaši tas kļūst aktuāli rudens/ziemas sezonā, kad
satumst jau ļoti ātri. Diskusijas laikā uzmanība tika vērsta arī uz nepieciešamību vairot darba iespējas jauniešiem vasarā, kā arī pasākumos
gūt informāciju no dažādiem profesiju pārstāvjiem.
Vietējie politiķi uzklausīja priekšlikumus un norādīja uz to, ka par
jauniešu vēlmju īstenošanu tiks pārrunāts jau tuvākajā laikā. Tikšanās
galvenā atziņa – šāda veida diskusijas ir nepieciešamas biežāk, lai
mierīgā gaisotnē varētu uzklausīt novada jauniešu vajadzības.

Manas dzimtas saknes

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds» projekta «Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats»
ietvaros rīkoja divus seminārus.
13. septembrī Preiļu NVO centrā notika seminārs «Manas dzimtas
saknes – mans spēks – mīts vai realitāte?» Semināru vadīja biedrības
«Spēkavieta» dibinātāja Linda Lielvārde.
Linda vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar brīvprātīgo ģeneoloģiju un
jau gadu dalās savās zināšanās par dzimtu izpēti dažādos semināros un
lekcijās. Linda apguvusi arī sistēmisko terapiju (Helingera metode)
ģimenes un attiecību kontekstā, tādēļ semināra laikā pievērsa uzmanību dažādām dzimtu programmām, novērojamām likumsakarībām un
samezglojumiem, kurus iespējams papētīt dziļāk un atšķetināt, nodalot
sevi no negatīvas pieredzes, ko nes dzimta un aktivizējot pozitīvu pieredzi. Semināra vadītāja stāstīja par dzimtas nozīmi kā resursu ikdienas dzīvē, tika analizētas 7 paaudzes. Tika apskatītas dzimtas programmas un kā tās šķetināt, uzzināts, kas ir sistemātiskais aplis – manas
iekšējās pasaules spogulis. Uzzinājām populārākos tīmekļa resursus
dzimtas koku būvēšanas sākšanai, kā arī piedalījāmies individuālās
konsultācijās saistībā ar dzimtas izpēti. Linda dalījās savā pieredzē un
pārdomās, kā arī deva padomus, kā atrast zudušus dzimtas pavedienus.
Bija iespēja pārbaudīt savu tuvāko radu esamību Pasaules dzimtu kokā
un Lindas uzraudzībā veidotajā Latvijas Lielkokā (šobrīd kokā jau
gandrīz 150000 personu), kā arī pievienoties šī koka veidošanā.
20. septembrī Vārkavas novada Kultūras centrā notika apkaimes
darbnīca – seminārs «Katram savs dzimtas koks par godu Latvijas
simtgadei». Apkaimes darbnīcu vadīja profesors Henrihs Soms. Tā
nebija nejaušība, ka seminārs notika tieši Vārkavā, jo profesora Henriha Soma dzimtās saknes arī sākās Vārkavā. Vārkavas pilī, kurā
kādreiz bija skola, profesors ir mācījies.
Lielu interesi par šo semināru izrādīja Vārkavas vidusskolas skolēni. Semināra dalībniekiem interesanti bija uzzināt par uzvārdu un
vietvārdu izcelsmi Latgales vēstures kontekstā: no kurienes un kā
cēlies mans uzvārds? Varējām apskatīt izveidoto profesora dzimtas koku, rast atbildes uz vairākiem mums nezināmiem jautājumiem.
Daudziem semināra apmeklētājiem bija līdzi paņemti savi jau
izveidotie dzimtas koki, bija iespējamas individuālās konsultācijas.
Semināra noslēguma tēma – dzimtas koks ģimenes tradīcijā un kāda
nozīme un ieguvumi mūsu dzīvē ir organizētajiem dzimtu saietiem.
Elvīra Brovacka, projekta koordinatore

22. septembrī zelta kāzas svinēja un uz kopdzīves 50 gadiem
atskatījās Eleonora un Ēvalds
Zīmeļi. Skaistajā dzīves jubilejā
ģimeni svētkos sveica Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, zelta pārim novēlot veselības un mīlestības piepildītus turpmākos gadus.
Aizkalnietis Ēvalds savu mūža
mīlestību Eleonoru no Pieniņiem
saticis vairāk kā pirms 60 gadiem
Preiļu 1. vidusskolas 8. klasē. Kā atminas gaviļnieki, skola toreiz darbojās Preiļu pils ēkā, kas uz to laiku bija saglabājusi savu krāšņumu
un varenību. Tas esot bijis ļoti skaists
draudzēšanās laiks.
Skolas dienu draudzība pārauga mīlestībā un aizveda jauniešus
līdz laulības reģistrācijai, kas notika 1968. gada 21. septembrī Preiļu
dzimtsarakstu nodaļā. Kāzas tika

svinētas vērienīgi, vairāku dienu garumā gan Pieniņos, gan Aizkalnē.
Eleonoras kundze savus aktīvos
darba gadus aizvadījusi, strādājot
Preiļu universālveikalā, vēlāk –
Gāzes saimniecībā. Ēvalds pildījis
amata pienākumus Preiļu rajona
Valsts apdrošināšanas inspekcijā
un Valsts Preiļu starprajonu linu
sēklkopības stacijā.
Zīmeļu ģimenē izaudzināti un
izskoloti četri bērni – Laila, dvīnes
Solvita un Sanita, Andris. Laila un
Sanita dzīvo Preiļos, Solvita – Rīgā, savukārt dēls Andris jau vairākus gadus dzīvo un strādā Čikāgā,
Amerikas Savienotajās Valstīs.
Ēvalda un Eleonoras lielākais
prieks un lepnums ir par dzimtas
turpinājumu – pieciem mazbērniem,
kuri vasaras mēnešus pavada pie
viņiem lauku mājās «Andrejos».

Gaviļnieku sirdis priecē, ka
viņu kuplais ģimenes atzars pulcējas
dzimtas mājās un draudzīgi svin
Līgo svētkus, Ziemassvētkus un
citus ģimenei nozīmīgus svētkus.
Klātesot radu saimei, ikgadēji tiek
rīkoti dzimtas salidojumi, kuros
tuvākie kavējas patīkamās atmiņās
un apspriež nākotnes plānus.
Jautājot par būtiskākajiem noteikumiem laimīgas laulības saglabāšanā pusgadsimta garumā,
Zīmeļi atzīst: «Kopdzīvē galvenais
ir ne tikai ieklausīties vienam otrā,
bet prast sadzirdēt, rast kompromisus
jebkurā dzīves situācijā, būt atbalstam kā priekos, tā arī bēdās».
Vēlam gaviļniekiem stipru veselību, lielu gara spēku un lai turpmākie gadi rit labestības un sapratnes gaisotnē!
Jolanta Upeniece

Septembra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada
pašvaldības Jaunatnes domes nolikumu.
Preiļu novada Jauniešu dome
ir Preiļu novada domes izveidota
institūcija, kurā apvienojas Preiļu
novada jaunieši, lai nodrošinātu
Preiļu novada jauniešu interešu
pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu dažādu jautājumu
risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Preiļu novada domei. Jauniešu domes
darbību koordinēs Preiļu novada
Jauniešu centrs «Četri».
Jauniešu centra «Četri» vadītāja Santa Ancāne–Novikova pastā-

stīja, ka jauniešu dome ir izveidota
ar mērķi nodrošināt novada jauniešu interešu pārstāvniecību un
aizstāvību, veicinot jauniešu personīgo izaugsmi un līdzdalību sociālajās, politiskajās, izglītības, kultūras un sporta norisēs vietējā un
valsts mērogā; pozitīvi ietekmēt
novada jauniešu dzīvi un būt jauniešiem aktuālu jautājumu virzītājiem.
Jauniešu domē darbosies līdz
25 jaunieši, kuriem tiks piešķirtas
balsstiesības. Domes sastāvā brīvprātīgi darbosies ne mazāk kā 10
novada aktīvie jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem. Jauniešu domes
valde tiek apstiprināta uz vienu

gadu saskaņā ar valdes vēlēšanu
rezultātiem, savukārt valdes vēlēšanas notiks katru gadu septembra
mēnesī.
Šobrīd Preiļu novada Jauniešu
dome darbosies sekojošā sastāvā:
Sintija Ančeva, Karolīna Motina,
Iļja Isajevs, Dinārs Ķemzāns, Lauris Kokorīts, Sandis Podiņš, Ņikita
Baranovskis, Aksels Valts Patmalnieks, Artūrs Ratnieks, Edgars Ņikiforovs, Santa Cakule, Arta Bartule,
Linda Vaivode, Marija Lāsma Slišāne, Lauma Zalāne, Raivis Žihars,
Ilga Kivleniece, Rasa Saulīte, Ilze
Borbale, Vlada Aleksejeva un Valentīna Korņeva.
Jolanta Upeniece

Projekta īstenošanas laikā vārtu
apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka projekta ietvaros saņemtā
finansējuma 550 eiro apmērā nepietiek. Lai veiktu visus atjaunošanos darbus, vajadzēja palielināt izmaksas vairāk nekā par 2000 eiro.
Pateicoties vecticībniekiem un
atbalstītajiem – sponsoriem, tikko
paveikti atjaunošanas darbi. Speciālisti – SIA «Preiļu celtnieks» un mikrouzņēmums «Aleksandrs Ņesterjuks» to izdarīja ar lielu atbildību
un kvalitatīvi. Piedalījās arī brīvprātīgie, kuri palīdzēja speciālistiem
veikt palīgdarbus. Darbs ir padarīts!
Preiļu novada slāvu kultūras
biedrības «Raduga» valde par nesavtīgu palīdzību pasniedza Pateicības rakstus Aleksandram Zamišļajevam, Mihailam Fadejevam,
Dmitrijam Frolovam, Oļegam Jakimovam, Marinai Škuratovasi Jurijam Ivdram, Artūram Krauļam,
par darbu organizēšanu Pateicības
saņēma darbu vadītāji – Egīls Stikāns un Aleksandrs Ņesterjuks.
2018. gada 27. septembrī Svētā

Krusta pagodināšanas Dienā notika
atjaunoto Preiļu vecticībnieku lūgšanu nama vārtu iesvētīšana. Vārtus
iesvētīja Jevģenijs Ivanovs, Preiļu
vecticībnieku draudzes mācītājs, un
Ivans Illarionovs, Moskvinas draudzes mācītājs. Ar lūgšanu dziesmām uzstājās Preiļu vecticībnieku
lūgšanu nama dziedātājas. Ceremonijā piedalījās daudzi pilsētas
vecticībnieki, pareizticīgie un katoļi, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu
fonds» valdes locekle Janīna Beča.
Saku visiem lielu paldies, ka
bijāt kopā, veicot darbus, kā arī
projekta noslēguma ceremonijā.
Valentīna Maksimova,
Preiļu novada slāvu kultūras
biedrības «Raduga»
valdes priekšsēdētāja,
projekta autore un vadītāja

Apstiprina Preiļu novada pašvaldības
Jaunatnes domes nolikumu

Noslēdzies «Raduga» organizētais projekts
«Preiļu vecticībnieku lūgšanu nama vārtu atjaunošana»

Preiļu novada slāvu kultūras
biedrība saņēma atbalstu Mazo
Grantu projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018»
ar projektu «Preiļu vecticībnieku lūgšanu nama vārtu atjaunošana». Preiļu vecticībnieku lūgšanu nama vārti atrodas Raiņa bulvārī 13 (agrāk Liepu iela 7) un
liecina, ka šajā vietā no 1910. gada līdz 1963. gadam atradās vecticībnieku lūgšanu nams.
Preiļu vecticībnieku draudze tika nodibināta 1906. gadā. Lūgšanu namu sāka būvēt 1910. gadā,
vēlāk tas nodega. Tajā pašā vietā
1926. gadā tika uzsākta jauna lūgšanu nama celtniecība. Ēkas ar zvanu torni un vārtu celtniecība bija
pabeigta 1938. gadā, bet 1961. gadā Preiļu rajona padome pieņēma
lēmumu lūgšanu namu nojaukt, atstājot tikai vārtus bez Krusta, kas
atgādināja Preiļu iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem par iznīcināto svētumu. Tajā laikā Preiļu vecticībnieku draudzē skaitījās vairāk nekā
septiņi simti ticīgo.
2016. gadā vēl neatjaunotajiem
vārtiem tika uzstādīts jauns krusts,
kura iegādi finansēja Preiļu novada
dome. 2017. gadā esošie vārti kopā
ar uzstādīto jauno krustu tika iesvētīti.
Par nepieciešamību atjaunot
vārtus biedrība «Raduga» saņēma
atbalstu no Preiļu vecticībnieku draudzes, no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja, no SIA «Preiļu
slimnīca», no Preiļu novada arhitekta. Galvenā ideja un mērķis: atjaunotie vārti veicinās vēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un uzlabos pilsētvidi.
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Latvijas un Lietuvas gidi brīvā dabā
gūst pieredzi ekotūrisma jomā

Šī gada 19. un 20. septembrī
Gražutes reģionālajā parkā Lietuvā projekta «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» ietvaros norisinājās praktiskais seminārs dabas parku un vides gidiem. Apmācībās piedalījās 28 dalībnieki
no projekta partneru organizācijām – Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem Latvijā, kā arī Molētu, Anīkšču, Panevežas pašvaldībām un Gražutes un Sartu reģionālajiem parkiem Lietuvā.
Seminārs pulcēja cilvēkus, kas
vada izziņas ekskursijas brīvā
dabā, izglīto dabas parku apmeklētājus un koordinē, plāno tūrisma
jomu pašvaldībās. Tā mērķis bija
sniegt padziļinātu izpratni par ekotūrismu ar uzsvaru uz to, kā
saistošā un izglītojošā veidā ap-

meklētājiem stāstīt par dabas jautājumiem un procesiem. Lai semināra dalībnieki gūtu praktisko pieredzi, apmācības notika brīvā dabā
Gražūtes reģionālā parka Šavašas
upes dabas takā un Antalieptes
ūdenstilpes krasta mežos un purvos.
Divu dienu laikā tika aizvadītas
četras izglītojošas lekcijas ūdeņu
tuvumā kopā ar dažādu vides jomu ekspertiem – ģeologu, botāniķi,
mikologu un vides gidu, kas demonstrēja, kā par šiem jautājumiem
stāstīt apmeklētājiem, lai tas liktos
interesanti un saistoši arī cilvēkiem
bez priekšzināšanām, tostarp bērniem. Vietējā Antalieptes kopiena
demonstrēja daļu no sava piedāvājuma tūristiem, savukārt Visaginas
tūrisma uzņēmuma «LitWild» pārstāvis pastāstīja par netradicionāla
dabas tūrisma piedāvājuma sniegšanu.
Kā atzina apmācību dalībnieki,
šāda pieredzes apmaiņa var noderēt
turpmākā darbā ne tikai vadot ekskursijas, bet arī nākotnē plānojot

dabas un/vai izzinošās takas. Kopumā dalībnieki augstu novērtēja
iespēju iegūt ne tikai teorētiskās,
bet arī praktiskās zināšanas. Preiļu
un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Iveta
Šņepste atzīst: «Šīs apmācības bija vērtīgas ar to, ka bija iespēja paskatīties uz lietām no dažādiem
aspektiem. Šajā gadījumā dabas
taka gar upi tika iepazīta caur ģeologa, mikologa un vietējās kopienas
attēloto mitoloģisko tēlu prizmu.
Šo pieeju – skatīties plašāk – mēģināsim izmantot arī mūsu TIC
darbā. Piemēram, šogad ir veikta
Preiļu parka dižkoku apzināšana,
notiks marķēšana dabā, bet nākamā
gada laikā plānojam izstrādāt izzinošo taku pa parka dižkoku vietām,
tādēļ gūtā pieredze noteikti noderēs, lai maršrutu izveidotu gan izglītojošu, gan interesantu dažādām
gaumēm. Aicinu arī tūrisma uzņēmējus pavērtēt savu piedāvājumu,
varbūt ir iespēja to papildināt ar
cita speciālista viedokli vai zināšanām. Arvien biežāk TIC apmeklētāji interesējas par aktīvā tūrisma
iespējām lielākām vai mazākām
grupām, piemēram, ģimenēm. Izziņas takas izveide Preiļu parkā vai
privātos īpašumos noteikti gūtu atsaucību. Lai arī uz takas izveidi nevar balstīt galvenos ienākumus no
uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas
iespēju iekļaušanu savā piedāvājumā noteikti var uzskatīt par labu
papildinājumu un soli priekšā konkurentiem! Turklāt aktivitātes dabā daudziem tagad ir arī modes
lieta, un tas ir jāizmanto arī uzņēmējdarbībā.»

22. oktobrī SIA «Preiļu slimnīca» durvis vēra Medicīnas fitnesa centrs «PS FIT».
Fitnesa centra telpas atradīsies
poliklīnikas pirmajā stāvā ar ieeju
no Talsu ielas puses. Nodarbības

notiks no rīta, pusdienlaikā, bet
galvenokārt pēcpusdienā un vakarā.
Tās būs piemērotas ļoti dažādām
vecuma un fiziskās sagatavotības
cilvēku grupām. Grafiks būs pieejams SIA «Preiļu slimnīca» mājas
lapā un uz informācijas dēļiem
SIA «Preiļu slimnīca». Grafikam
un jaunumiem varēs sekot līdzi arī
«PS FIT» Facebook kontā. Pieteikšanās nodarbībām sūtot SMS
vai zvanot pa tālruni 26413288.
Plānotie treniņi: TRX piekares

treniņsistēma, Pilates, Veselai mugurai, Zemas intensitātes treniņi, Vingrošana jaunajām māmiņām kopā ar
mazuļiem, Joga un Joga grūtniecēm.
Nodarbības vadīs sertificēti fizioterapeiti un treneri, visi nodarbību
un vingrojumu grafiki ir rūpīgi sabalansēti un pārdomāti, lai nodrošinātu katrai grupai visvēlamāko
slodzi un arī rezultātu. Informācija:
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko
attiecību speciāliste Anete Urka,
22443812.

Bagātīgi aizvadīta labo darbu
nedēļa Preiļu novada Labklājības
pārvaldē, kas sākās ar labdarības
galda ierīkošanu.
Dienas aprūpes centra (DAC)
vadītājas Lienes Gžibovskas rosinājums atnest rudens veltes, kā arī
paņemt no galda to, kā trūkst pašam,
guva lielu atsaucību. Lielu papildinājumu labdarības galda saturam deva Preiļu 2. vidusskolas 10. –
12. klases skolēni, kas sociālā pedagoga Lidijas Ceriņas un pedagogu Ritas Lazdas, Žannas Lebedevičas vadībā uz Labklājības pārvaldi nogādāja plašu klāstu ar dārzeņiem. Ja dārzeņi jaunus saimniekus
neatradīs, tie tuvākajā laikā tiks pār-

strādāti DAC radošajās darbnīcās,
kurās jaunieši ar īpašām vajadzībām jau no septembra ir čakli rosījušies, gatavojot gan ievārījumus
un kompotus, gan dažādus konservējumus ziemai. Labdarības nedēļas laikā sarūpētie krājumi ziemai
tika nogādāti senioriem, kuri mitinās pakalpojumu centrā «Līči».
Oktobris ir arī Pastas mēnesis.
Lai lielāks cilvēku skaits varētu
saņemt Dobeles dzirnavnieka makaronus kampaņas «Paēdušai Latvijai» ietvaros, ikviens oktobrī aicināts gatavot dažādus makaronu
ēdienus un dalīties ar ēdiena foto
savos sociālajos tīklos. Šajā sociālo
tīklu labdarības kampaņā iesaistī-

jies arī DAC. Par īpašo kārtojumu
ar tunci paldies jāteic Preiļu novada
bāriņtiesas priekšsēdētājai Natālijai Rivžai, kura klātienē rādīja, kā
šo ēdienu pagatavot.
Lielu atsaucību guva sadarbībā
ar biedrību «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» rīkotā Zero Waste
(nekā lieka – no angļu val.) kampaņa, kad ikviens, kuram bija nepieciešams, varēja izvēlēties mazlietotu apģērbu, apavus vai citas
preces bērniem. Pateicamies biedrības valdes priekšsēdētājai Inesei
Matisānei par ieguldīto darbu ziedotāju apzināšanā, kā arī preču
nogādē uz Labklājības pārvaldi.
Anita Gāga

Medicīnas fitnesa
centrs Preiļos

Labo darbu nedēļa Preiļu novada Labklājības pārvaldē
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2018. gada oktobris

Tūrisma jomas uzņēmēji papildina zināšanas
ekotūrisma pakalpojumu sniegšanā

10. un 11. oktobrī Anīkščos, Lietuvā, projekta «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» ietvaros norisinājās
kapacitātes paaugstināšanas seminārs par ekotūrismu, kurā piedalījās
Latvijas un Lietuvas tūrisma jomas uzņēmēji, viesu māju un kempingu īpašnieki un tūrisma informācijas centru speciālisti.
Seminārā zināšanas papildināja 32 dalībnieki no projekta partneru
pašvaldībām – Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem Latvijā, Molētu un
Anīkšču rajona, Panevežas, kā arī Gražutes un Sartu reģionālajiem
parkiem Lietuvā.
Apmācību mērķis bija, piesaistot ekotūrisma jomā zinošus un pieredzējušus lektorus no Latvijas un Lietuvas, izglītot tūrisma jomā strādājošos par ekotūrisma attīstību, mūsdienu tūristu vajadzībām un gaidām,
pastāstīt, kā izveidot apmeklētājiem pievilcīgu ekotūrisma piedāvājumu
un kā piesaistīt klientus, pielietojot gudru un pārdomātu mārketingu.
Klātesošie tika iepazīstināti ar Lietuvas Viesnīcu un restorānu asociācijas
un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas kopīgi realizēto projektu,
kura gaitā pēc izstrādātiem 11 ilgtspējīguma aspektiem tiek vērtētas apmešanās vietas un restorāni, aicinot aizdomāties klātesošos, vai viņu
tūrisma piedāvājums atbilst šiem kritērijiem, un kas būtu vēl jāuzlabo.
Apmācību dalībnieki atzina, ka seminārs var kalpot gan iedvesmai,
gan arī aicina pārdomāt savu piedāvājumu. Tā kā semināra dalībnieki
un arī lektori bija gan no Latvijas, gan Lietuvas, ne mazsvarīga bija
iespēja salīdzināt savu un kaimiņvalsts uzņēmēju pieredzi. Kā norāda
Preiļu novada kempinga – atpūtas vietas «Duni» pie Pelēču ezera īpašniece Evita Piļščikova, seminārā izskanēja ļoti vērtīgi padomi un tas
lika aizdomāties gan par savu piedāvājumu, gan arī tā popularizēšanu,
piemēram, sarīkojot kādu pasākumu, kas piesaistītu jaunus apmeklētājus.
Par projektu
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. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas
pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. 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. Sīkāka informācija
par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.
Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Ilona Vilcāne, projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

2018. gada rudens informatīvais
pasākumu cikls «ĪSTENO SAPNI PAR
SAVU BIZNESU! «Preiļos un Vārkavā

10. oktobrī Preiļu 2. vidusskolā un Vārkavas novada vidusskolā
notika Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra rīkota tikšanās ar šo izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņiem, lai
runātu par uzņēmējdarbību. Latgales uzņēmējdarbības centru
pārstāvēja tā vadītājs Andris Kucins, komercdarbības konsultanti
Boriss Varlamovs un Ineta Liepniece. Skolēnu zināšanas tika pārbaudītas, tiešsaistē atbildot uz dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem.
Pasākumā tika runāts par to, kas ir bizness, kas ir laba biznesa ideja, kāds atbalsts Latvijā ir biznesa uzsākšanā, kādi ir pieejamie finanšu
līdzekļi, par biznesa iespējām novados, par rakstura īpašībām, ar
kādām jābūt apveltītam topošajam uzņēmējam un par ieguvumiem vai
zaudējumiem.
Par praktisko pieredzi, par to, ko nozīmē būt uzņēmējam un ar
kādām problēmām jāsaskaras ikdienā, runāja pieaicinātie uzņēmēji no
Preiļu novada – Kristīne Anspoka, ātrās ēdināšanas uzņēmuma «Žubītes virtuve» īpašniece, Irēna Kjarkuža, viesu mājas «MAGONES»
īpašniece un Aleksandrs Ņesterjuks, topošās Metāla mākslas galerijas
īpašnieks.
Pasākuma otrajā daļā skolēniem bija jāveic darbs grupās – katrai
grupai jāizdomā sava biznesa ideja un to jāprezentē. Vārkavas novada
jaunieši vēlējās sniegt pasākumu un ballīšu rīkošanas pakalpojumus, uzsākt mūzikas instrumentu ražošanu, apsveikumu kartiņu izgatavošanu un to mazumtirdzniecību, kā arī dot otru «dzīvību» lietotam
apģērbam – šūt auduma maisiņus, lai attīstītu «zaļo» domāšanu un
cilvēki pievērstu uzmanību tam, cik daudz plastmasas viņi izmanto
ikdienā un kā to izskaust, lai pasargātu planētu no kaitīgiem atkritumiem.
Arī Preiļu jaunieši vēlējās ražot iepirkuma maisiņus no dabīga
materiāla, uzsākt cukurvates biznesu un sniegt SPA pakalpojumus.
Diviem aktīvākajiem Vārkavas novada un diviem aktīvākajiem
Preiļu novada jauniešiem kopā ar saviem ekonomikas pedagogiem būs
iespēja piedalīties Biznesa mēneša noslēguma pasākumā Rīgā.
Pasākumu organizē Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.
Ineta Liepniece,
Komercdarbības konsultante
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMĀCIJA

Preiļu 1. pamatskolā – labākais eTwinning
sadarbības projekts

Labiekārtota VSIA Rīgas tūrisma un radošās
industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības teritorija

VSIA Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu
struktūrvienības aktīvisti, kuri seko līdzi pilsētā notiekošajām aktivitātēm, nolēma, ka arī pieguļošā skolas teritorija projekta ietvaros
varētu tikt labiekārtota. Sanākot kopā jauniešu un darbinieku iniciatīvas grupai «IG RTRIT» aktīvisti, pieņēmām lēmumu par projekta iesniegšanu izsludinātajā projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2018», kas guva atbalstu mūsu idejas realizācijai.
14. maijā, balstoties uz Preiļu novada domes un nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» projektu konkursu, noslēgts līgums nr.
MG/2018–16 par projekta «Sabiedriski pieejamas teritorijas Sporta ielā 1
labiekārtošana» īstenošanu ar piešķirto finansējumu EUR 535,00.
Projekta mērķi: sekmēt vides un sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšanu, rosinot apkārtējos cilvēkus uz pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un līdzdalību mērķu un uzdevumu sasniegšanā, lai sagaidot
Latvijas simtgadi, varētu būt lepni, ka kādu stūrīti no pilsētas teritorijas
esam sakopuši un labiekārtojuši.
Projekta uzdevumi:
• veikt veco vārtu un žoga posma demontāžu un degradētās teritorijas labiekārtošanu,
• veikt jaunu vārtiņu ierīkošanu un žoga posma uzstādīšanu Sporta
ielā 1,
• ziemciešu puķu dobes ierīkošana.
Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, esam veikuši jaunu žoga un
vārtu uzstādīšanu Sporta ielā 1 un ierīkojuši jaunu ziemciešu puķu dobi.
Tika ieguldīts brīvprātīgais darbs gan pie vārtu demontāžas un uzstādīšanas, gan labiekārtošanas darbiem. Aktīvi strādāja gan skolas tehniskais
personāls, gan apdares darbu strādnieka profesijas izglītojamie.
Esam gandarīti par sasniegto rezultātu un pateicamies finansētājiem
par iespēju īstenot šo projektu.
Skaidrīte Grigale, projektu vadītāja

Eiropas Valodu diena Preiļu
1. pamatskolā

Preiļu 1. pamatskolā par tradīciju ir kļuvuši Eiropas valodu dienas pasākumi. Šogad visas nedēļas garumā no 25.–28. septembrim
valodu jomas skolotāji mācību stundās piedāvāja skolēniem meklēt
vārdu tulkojumus pat 19 Eiropas valodās. Lai atvieglotu darbu,
varēja izmantot IT tehnoloģijas.
5.a klases skolēni izstrādāja savu pirmo projektu «Kāpēc jāmācās
dzimtā valoda?», kura laikā aptaujāja gan vienaudžus, gan vecākus un
vecvecākus. 6.b klase pētīja Eiropas valodas, darbojās grupās un uzzināja interesantus faktus par valodām. 6.–7. klašu skolēni klausījās dziesmas un noteica, kādā valodā tās skan. 8.–9. klašu skolēni meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem par Eiropas Savienību.
Valodu nedēļas pasākumu mērķis saskanēja ar jaunā projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» mērķi – mācīt tā, lai skolēni gūtu dzīvei
21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Caur
daudzveidīgiem uzdevumiem tika rosinātas caurviju prasmes: domāšana
un radošums, sadarbība un līdzdalība, kā arī digitālā prasme.
Mārīte Šķestere, Irēna Barone, Preiļu
1. pamatskolas skolotājas

13. oktobrī pedagogi tika aicināti piedalīties
Nacionālajā «eTwinning» konferencē Rīgā, kurā
Latvijas skolu komandas prezentēja sešus pagājušā
mācību gada veiksmīgākos sadarbības projektus.
Konferences noslēgumā tika paziņoti projektu
konkursa «Nacionālā eTwinning balva 2018» rezultāti un apbalvoti uzvarētāji.
Labākais 2018.gada «eTwinning» sadarbības projekts nacionālo projektu kategorijā ir Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts «Kustība PA»
(projekta vadītāja Ineta Lielkalne), kas īstenots kopā
ar Preiļu 1. pamatskolu (projekta vadītāja Laila Vibornā).
Pagājušajā mācību gadā projektu īstenoja 9.a

Meža ekspedīcijā Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi

Skolēni dodas
mežu ekspedīcijā

Septembrī interesantas stundas dabā aizvadīja Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vdusskolas
6. klašu audzēkņi kopā ar dabaszinību skolotājiem.
Kā informēja Preiļu 1, pamatskolas skolotājas Vija Caune, Ieva
Babre un Preiļu 2. vidusskolas sko-

klase, apgūstot fizikā tēmu «Kustība». Tā mērķis bija veicināt skolēnu motivāciju mācīties fiziku un
interesi par parādībām dabā, mācīties sadarboties,
uzlabot kompetences un pilnveidot kritisko domāšanu, attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes, kā arī
prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
jomā.
Balvā abu Izglītības iestāžu skolēni saņems nodarbību kopā ar Zinātnisko teātri «Laboratorium»,
savukārt skolotājas dosies uz «eTwinning» ikgadējo
starptautisko konferenci Varšavā (Polija).
Laila Vibornā,
eTwinning projektu īstenotāja,
Preiļu 1. pamatskolas fizikas skolotāja

lotāja Vija Daukšte, mācību ekskursiju laikā Kalupes mežos audzēkņiem bija lieliska iespēja veikt
praktiskus uzdevumus: izmērīt koka augstumu, noteikt koka vecumu,
atklāt koksnes produktus, uzbūvēt
tiltu bez nevienas naglas un veikt
citus uzdevumus, lai praktiski izmēģinātu grāmatās lasīto un stundās dzirdēto.
Skolēni un pedagogi pateicas
akciju sabiedrības «Latvijas Valsts

meži» Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājai Daigai Ancānei
ar komandu par lieliski novadītajām
nodarbībām.
Visiem Latvijas skolu 6. klašu
skolēniem ir laba iespēja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – ekspedīcijās, kuras
organizē AS «Latvijas valsts meži»
sadarbībā ar Starpnozaru izglītības
inovāciju centru.

Konkursā «SPICE 2018» uzvar Preiļu 1. pamatskolas
skolēns Dāvis Krūmiņš

Ar mērķi popularizēt interešu izglītību sabiedrībā un piedāvāt pusaudžiem netradicionālu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju savas personības izzināšanai, palīdzot atklāt savas spējas un
talantus, 26. septembrī notika tradicionālais konkurss «SPICE 2018».
Apkopojot konkursa rezultātus, noskaidrojās, ka
2018. gada SPICĀKAIS puika ir Dāvis Krūmiņš (32
punkti). Otrais – Kārlis Kristians Pastars (31,5 punkti), trešais – Ēriks Kozers (27,5 punkti). Atzinības
saņēma Juris Mičulis (25,5 punkti) un Roberts Pastars (25 punkti). Maksimālais punktu skaits, ko dalībnieks varēja iegūt, bija 40 punkti.

Paldies dalībnieku pedagogiem – Uldim Čerpakovskim, Vjačeslavam Stepanovam, Osvaldam Šņepstam un Jānim Ernstsonam – par atbalstu, sadarbības
partneriem par interesantajiem uzdevumiem.
Konkursā šogad piedalījās 27 apķērīgi un azartiski
vienpadsmit un divpadsmitgadīgi zēni no Preiļu 1. pamatskolas, Salas pamatskolas, Pelēču pamatskolas un
Preiļu 2. vidusskolas. Konkursu organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar starpnovadu
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju.
Aija Caune, Preiļu novada bērnu
un jauniešu centra direktore

Šajā mācību gadā Pelēču pamatskola ir uzsākusi aktīvu darbu pie jaunā Erasmus+ projekta
«Nākotnes izglītība – katra skolēna iekļaušana».
Projekta ietvaros ir paredzētas vairākas aktivitātes,
no kurām dažas jau iesāktas, viena no tām – darbošanās etwinning platformā.
Pelēču pamatskolas skolotāja Jolanta Macenko
pastāstīja, ka noslēgusies pirmā skolotāju mobilitāte,
kas notika Sardīnijā, Algero pilsētā, no 23. septembra
līdz 29. septembrim. Nodarbības vadīja profesionālas
pasniedzējas un grāmatu izdevējas no Īrijas un Anglijas.
Mobilitātes pamatmotīvs – skolēnu ar mācību traucē-

jumiem veiksmīgāka iekļaušana vispārējā izglītības plūsmā, viņu grūtību izprašana un stipro pušu meklēšana.
Nākotnes plānos jau ir paredzēts turpināt aktīvu
ideju apmaiņu ar jauniepazītajiem skolotājiem, ir
plānots efektīvi izmantot jauniegūtās prasmes un
iemaņas etwinning projektā «Lai neviens nav lieks».
Tiek plānotas sadarbības iespējas nākamajiem Erasmus+ projektiem. Dalība Eiropas līmeņa mobilitātēs
atver apvāršņus, paplašina redzesloku un ļauj skolu
un mācību procesu padarīt daudz mūsdienīgāku.
Projekts ir tapis sadarbībā ar Erasmus+ programmas
finansiālu atbalstu.

Pelēču pamatskolas dalība Erasmus+ projekta mobilitātē
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Preiļu džudistiem sezona iesākas veiksmīgi

No kreisās: Iļja Volkovs un Arturs Valters

Kopš sezonas sākuma septembrī noritējušos čempionātus Preiļu džudisti aizvadījuši veiksmīgi un ar panākumiem.
15. septembrī Lietuvas pilsētā Kauņā norisinājās starptautiskais džudo turnīrs «Kaunas 2018». Sacensības pulcēja
vairāk kā 400 sportistus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Polijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Slovākijas un
Vācijas. Preiļus turnīrā pārstāvēja un godalgoto 3. vietu
sava vecuma grupā izcīnīja Iļja Volkovs.
29. septembrī Daugavpilī notika 3. Starptautiskais džudo turnīrs «Dinaburga kauss 2018». Čempionātā sacentās
ap 250 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un
Krievijas. Savās vecuma kategorijās augsto 2. vietu izcīnīja
Roberts Gžibovskis, 3. vietu ieguva Arturs Valters, Iļja Lavrenovs, Iļja Volkovs un Dāvids Verze, savukārt 5. vietā ierindojās Mārcis Madelāns.
13. oktobrī Ādažu Sporta centrā notika VIII starptautiskais
džudo turnīrs «Zelta rudens 2018». Šogad tas pulcēja ap
350 sportistus no Latvijas, Lietuvas un Krievijas. 1. vietu
sacensībās izcīnīja Iļja Volkovs un Roberts Gžibovskis,
3. vietu ieguva Arturs Valters un Sofija Gžibovska, savukārt
4. vietā ierindojās Sergejs Trifonovs un Juris Vaivods.
20. oktobrī preilieši piedalījās IV Starptautiskajā džudo
turnīrā bērniem «Kano kauss 2018», kurā bija pārstāvēti
sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Krievijas,
Baltkrievijas un Ukrainas. Godalgoto 2. vietu savā vecumā
grupā izcīnīja Arturs Valters, 3. vieta turnīrā Iļjam Volkovam, 4. vietā – Markuss Bartulis.

Sadalītas medaļas galda tenisa
čempionātā Preiļos

SPORTS

Vieglatlēti noslēdz 2018. gada sezonu

Ar startiem Latvijas čempionātā rudens krosā Preiļu
novada BJSS vieglatlēti noslēdza 2018. gada oficiālo valsts
sacensību sezonu.
Latvijas čempionāta vērtējumā piedalījās U–18 (1999. –
2000. g. dz.) un vecāka gadagājuma vieglatlēti, bet jaunāki
piedalījās Babītes novada atklātajā čempionātā krosā, kurš
norisinājās 19. oktobrī Piņķos. Mājup jaunie sportisti
atgriezās ar divām Latvijas čempionāta godalgām.
3,5 km distancē U18 V grupā līdz sudraba godalgai
izdevās aizcīnīties Edgaram Pastoram, kurš trasē pavadīja
11 minūtes 23 sekundes.
Šajā pašā vecuma grupā 10. vietā ierindojās Edijs
Valainis, kā arī R. Žihara, R. Vilcāna un S. Rudzāta vietas
otrajā desmitā uzskatāmas par veiksmīgiem startiem. U20V
grupā 5 km distancē bronzas godalga Raineram Trubačam
(17.09,0), bet Mārcim Adamovičam 9. vieta. U18S grupā
3 km distancē Ilzei Borbalei 5. vieta, bet Laurai Stabulniecei
6. vieta.
No jaunākajiem dalībniekiem Babītes novada atklātajā
čempionātā 2003.–2004.g.dz. jaunietēm 1,5 km distancē
Una Kraupša ierindojās 10. vietā. Augstākā vieta no jauniešiem – Andim Briškam, kurš ierindojās 6. vietā. L. Pastaram – 17. vieta, V. Krupinam – 23. vieta un I. Smoļinam –
36. vieta.
Jaunākā mūsu dalībniece Sofja Kirillova 2006.–2007. g.
dz. meiteņu grupā 1 km distancē izcīnīja 13. vietu. Senioru
S30 grupā startējošā Natālija Krupina izcīnīja 1. vietu 3 km
distancē.

Nūjotāji dalās pieredzē

27. septembrī Eiropas Sporta nedēļas ietvaros vienkopus
pulcējās nūjošanas cienītāji, lai dalītos pieredzē un uzzinātu
arī ko jaunu.
Uz kopējo nodarbību, ko vadīja JEPVĢ sporta skolotājs
Feoktists Pušņakovs, pulcējās Preiļu un Aglonas novadu šīs
aktivitātes cienītāji. Feoktists dalījās savā pieredzē saistībā
ar piedalīšanos Latvijas čempionātā un Pasaules kausā nūjošanā, kur tika gūta uzvara savā vecuma grupā. Pēc kopējas iesildīšanās treniņš turpinājās Preiļu pilsētas parkā,
bet noslēdzās ar atsildošiem vingrinājumiem.
Noslēgumā, pozitīvā gaisotnē pie tējas glāzes, gan
Preiļu, gan Aglonas nūjotāji cerīgi izteicās par iespēju organizēties kādam kopīgam izbraucienam uz kādām no
sacensībām mūsu valstī, kā arī kuplākā pulkā apmeklēt
«Parkā Pusstundas skrējiena» seriālu nūjošanā nākamajā
gadā.

Pludmales volejbola laukuma
izveide Pelēčos

Preiļu BJSS komandai Latvijas Jaunatnes
čempionātā futbolā – sudrabs

U13 – 2005. gadā dzimušo zēnu grupā Latvijas Jaunatnes čempionāta Attīstības grupas finālā piedalījās 8 komandas no visas Latvijas. Preiļu BJSS U13 komanda izcīnīja sudraba medaļas. Tikai nedaudz pietrūka līdz uzvarai,
jo finālmačā ar 0:1 nācās atzīt Balvu SC pārākumu. Marsels
Šteinbergs tika atzīts par finālturnīra labāko aizsargu, Valters Pūdžs – labākais pussargs, Pēteris Stupāns atzīmējās ar
5 iesistiem vārtiem.
Apsveicam komandu un treneri Vladimiru Točko!

Noslēgušās MTB sacensības
«Preiļupes līkloči»

14. oktobrī noslēdzās kārtējais Preiļu novada atklātais
individuālais čempionāts galda tenisā, kas tradicionāli
norisinās trīs kārtās.
Preiļu novada galda tenisa menedžeris un sacensību
galvenais tiesnesis Voldemārs Limans pastāstīja, ka kopā
visās kārtās šogad čempionātā piedalījušies 59 sportisti,
pārstāvot Preiļus, Līvānus, Rēzekni, Daugavpili, Ludzu,
Krāslavu, Jēkabpili, Aizkraukli, Rīgu, kā arī Lietuvas
pilsētas – Utenu, Rokišķus, Zarasai un Kauņu.
Čempionātā vīriešu kopvērtējumā 1. vietu, pārliecinoši uzvarot visās trīs kārtās, izcīnīja lietuvietis Osvaldas
Juodelis, 2. vietā ierindojās rēzeknietis Deniss Vasiļjevs,
3. vietā – lietuvietis Jonas Mackus. Pavisam nedaudz
veiksmes kāpšanai uz goda pjedestāla pietrūka preilietim
Aināram Mūrniekam, kurš turnīrā ierindojās 4. vietā. Kopvērtējumā labus rezultātus uzrādīja un 8. vietā ierindojās
Preiļu galda tenisa jaunā cerība Raimonds Mūrnieks.
40+ grupā 1. vietu ieguva lietuvietis Arūnas Petruškevičius,
2. un 3. vietās attiecīgi ierindojās preilieši Oskars Šišla un
Egīls Stikāns. 50+ grupā 1. vietā Jurijs Šmagra no Daugavpils, 2. vietā lietuvietis Voldemaras Valentinavičius,
3. vietā – jēkabpilietis Aivars Kokins. 60+ grupā 1. vietu
izcīnīja Andrejs Rešetņikovs no Rēzeknes, 2. vietu ieguva
preilietis Voldemārs Limans, 3. vietā – Pāvels Koņuhovs no
Līvāniem.
Sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Aļmina Saibutīte
no Lietuvas, 2. vietu ieguva jēkabpiliete Valērija Naumova
un 3. vietā ierindojās Ludmila Koņuhova no Līvāniem.

2018. gada oktobris

Lieliskos laika apstākļos 29. septembrī noslēdzās MTB
sacensības «Preiļupes līkloči», kuras norisinājās Eiropas
Sporta nedēļas ietvaros.
Absolūtajā vērtējumā par uzvarētāju 35 km distancē
kļuva ciemiņš no Rīgas (Wess motors) Jānis Skujiņš, kurš
finiša spurtā kalnā spēja atrauties no saviem tuvākajiem sekotājiem Aivara Ukina (LiVelo/Zelta Zeme/Aglona) un
Renāra Valdoņa (LiVelo/Zelta Zeme/Preiļi). Tālākajās vietās dalībnieki Olimpiskajā sešiniekā sarindojās sekojoši –
Jānis Novokovs (LiVelo/Zelta Zeme/Līvāni), Ivars Romancevičs (Selonia), Aleksejs Juvženko (Sniegpulkstenīte).
Dāmām par absolūto uzvarētāju kļuva Evita Bauska (Selonia).
Prieks par pašmāju velobraucējām – seniorēm Ivetu Žihari un Anitu Vilcāni, kuras spēja ierindoties attiecīgi 2. un
4. vietās. Komandu cīņā uzvaras laurus plūca LiVelo/Zelta
Zeme komandas braucēji, aiz sevis atstājot komandas «Latgales ekspresis» un 3P+LiVello. Godalgotajam trijniekam
garšīgas balvas no SIA «Primo KK» – liels paldies par
atbalstu jāsaka Agritai Zīmelei.
Pirms cīņām nopietnajās distancēs savas attiecības 500 m
un 1000 m distancēs noskaidroja 4–5– gadīgie un 6–7–
gadīgie bērni, kur cīņas bija ne mazāk spraigas. Finišā katram saldā balva no Ādamustobys, paldies sakām Jurim Vucānam.
Visi sacensību dalībnieki finišā saņēma piemiņas magnētiņus ar sacensību logo, bet veiksmīgākie savās vecuma
grupās Preiļu novada domes kausus un medaļas. Paldies
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknim
par drošības nodrošināšanu un Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonam par garšīgo putru un tēju finišā, kā arī
brīvprātīgajiem jaunajiem palīgiem!
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Nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» Mazo
grantu projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi –
2018» ietvaros Pelēču pamatskolas vecāku iniciatīvu grupa
iesniedza projektu «Pludmales volejbola laukuma izveide»
ar mērķi veicināt sīkās infrastruktūras izveidi un estētisku
sakārtošanu, paaugstināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti
un sekmēt lauku teritoriju apdzīvotības saglabāšanos un
ekonomisko izaugsmi – izveidojot Pelēču pamatskolas teritorijā pludmales volejbola laukumu.
Projekta ieviešanas laikā tika iegādāts pludmales volejbolam paredzētais inventārs, sagatavota vieta volejbola
laukuma izveidei, uzstādīts volejbola laukuma inventārs,
volejbola laukums ‘ievingrots’ Olimpiskās dienas atklāšanas
pasākumā.
Pludmales volejbola laukumu varēs lietot gan bērni, gan
jaunieši, gan pieaugušie. Tas būs brīvi pieejams dažādām
cilvēku grupām un vecumposmiem. Ja būs nepieciešamība,
tas tiks atjaunots un labiekārtots.
Paldies par finansējumu Preiļu novada domei, par sadarbību, ieguldīto darbu un līdzekļiem pateicamies Kokinu,
Kivriņu, Deiduļu, Kovaļevsku, Skromānu ģimenēm un Pelēču pagasta pārvaldei!

Spiningotāji sacenšas Feimaņu ezerā

6. oktobrī uz Preiļu novada atklāto čempionātu spiningošanā pulcējās deviņas laivu ekipāžas, lai noskaidrotu
veiksmīgākos un meistarīgākos šajā nodarbē.
Censoņiem nācās cīnīties ne tikai ar pretiniekiem, bet
arī ar spēcīgo pūtienu un totālu «necopi». Tomēr dažām
ekipāžām izdevās tikt pie ieskaites loma. Par novada čempioniem kļuva Andris Kukors un Aleksandrs Suško. Par šī
gada vicečempioniem varējām kronēt Pētera Pokšāna un
Jāņa Ondzuļa ekipāžu, bet bronzas laureātu godā Viktors
Martinovs un Vitālijs Trofimovs.
Lielākā līdaka Aleksandra Suško kontā. Pēc rīta fiziskajām aktivitātēm Feimaņu ezerā noslēgumā visiem lieliski
garšoja tradicionālā zupa.
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Jolanta Upeniece, Maija Paegle, Sandra Stendere-Šteinberga
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Preiļu novada VÇSTIS

Noskaidroti Jāņa Pauniņa XIX piemiņas
turnīra dambretē uzvarētāji

No kreisās: Armands Bruzguls (Sīļukalna pamatskola),
1. vietas ieguvējs Markuss Martinkus un Kristiāns Uiska
(Dravnieku pamatskola)

28. septembrī Preiļu novada bērnu un jauniešu
centrā, godinot Latgales novada izcilā dambretes
meistara, preilēnieša Jāņa Pauniņa piemiņu, kā
arī popularizējot dambretes spēli bērnu un jauniešu vidū, norisinājās Jāņa Pauniņa XIX piemiņas
turnīrs 64 lauciņu dambretē.

Jaunie dambretisti no Preiļiem, Vārkavas, Sīļukalna
un Dravniekiem turnīru aizvadīja trīs vecuma grupās:
U-10 cerības (2008. gadā dzimušie un jaunāki), U-13
minikadeti (2005.–2007. gadā dzimušie) un U-16
kadeti (2002.–2004. gadā dzimušie), kopumā izspēlējot
158 individuālo spēļu partijas. Sacensības notika pēc
FMJD noteikumiem individuālā vērtējumā.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktore
Aija Caune informēja par sacensību rezultātiem, ar
ko var iepazīties www.preili.lv.
Sveicam šī gada labākos dambretistus no Preiļu
novada izglītības iestādēm: vidējā vecuma grupā (U13) zēniem 1. vietu pārliecinoši ieguva Markuss
Martinkus (Preiļu 1. pamatskola), vecākajā vecuma
grupa (U-16) zēniem 2. vietā ierindojās Rūdolfs
Pastars (J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), 3. vietu
ieguva Egīls Daukšte (J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), vecākajā vecuma grupā (U-16) meitenēm
1. vietu ieguva Santa Vojevodska, bet 2. vietā –
Solvita Ragauša (J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija).
Jaunie dambretisti no Preiļiem par iespēju apgūt
dambretes spēles labirintus pateicas treneriem – Jānim Ondzulim, Ainai Leikucei, Feliksam Pušņakovam.
Liels paldies Laumai Tumašovai par aktīvu iesaistīšanos turnīra norisē un galvenā tiesneša pienākumu pildīšanu!
Maija Paegle

Izskanēja Jāņa Ivanova dienas
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

Pateicība

Preiļu novada slāvu kultūras biedrības «Raduga»
valde pateicas Preiļu novada domei un Viduslatgales
pārnovadu fondam par projekta «Preiļu vecticībnieku
lūgšanu nama vārtu atjaunošana» atbalstu.
Paldies personīgi Viktoram Solovjovam, Vitālijam
Dektjarjovam, Nadeždai Hļebņikovai, Ivanam Ribakovam,
Jeļenai Lazarevai, Aldim Adamovičam, Arsenijam
Maksimovam, Valērijam Avdejevam, Žannai Ļeščinskai,
Galinai Trusovai, Jevstolijam Dudkinam, Marijai
Onufrijevai, Jūlijai Fjodorovai un Fjodoram Stepanovam
par ziedojumiem projekta īstenošanā.

Biedrība «Preiļu NVO centrs»

(LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde,
reģistrācijas apliecības numurs 4260800593)
Organizē sekojošus maksas kursus:
• Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Zalktis» (16 h)
• Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu «Krivulis» (8 h)
• Angļu valoda 1. līmenis (56 h)
• Angļu valoda 2. līmenis (72 h)
• Angļu sarunvalodas pulciņš (36 h)
• Fotografēšanas pamati (24 h)
• Šūšanas pamati (24 h)
Sīkāka informācija un pieteikšanās personīgi
Kooperatīva ielā 6, (3. stāvs) Preiļos,
vai pa tālruņiem 28340855 vai 29287410

Sakarā ar remontdarbiem slēgta
sociālā istaba

Preiļu novada Labklājības pārvalde informē, ka sakarā ar
remontdarbiem Sociālā istaba Preiļos, Rēzeknes ielā 26, uz nenoteiktu laiku slēgta. Iedzīvotājus aicinām mazlietoto apģērbu
un apavus nenest.
Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai par iespēju mantas nogādāt
citā adresē, kas būs zināms tuvākajā laikā.

Aicinām vingrot fizioterapeita vadībā

Pasākuma dalībnieki pie Jāņa Ivanova piemiņas akmens

Iecere atjaunot Jāņa Ivanova mūzikas dienas
Preiļos dzima jau pašā vasaras nogalē. Bieži vien
dzīvojam šodienai, aizmirstot par savām saknēm,
mūsu puses ļaudīm, kuri Latgali un Latviju nesuši
plaši jo plaši pasaulē. Tāds ir arī 1906. gada
9. oktobrī Preiļu pagasta Babru sādžā dzimušais
komponists Jānis Ivanovs.
Atcerēties un pieminēt mūsu izcilo novadnieku,
komponistu, simfoniskās mūzikas meistaru, krāšņu
kora vokalīžu autoru tieši viņa dzimšanas dienā –
9. oktobrī – devās Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
un Preiļu 1. pamatskolas pedagogi un audzēkņi. Klātesošos uzrunāja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
direktors Edgars Znutiņš un Preiļu 1. pamatskolas
direktore Nora Šņepste.
Fantastiskais laiks un zelta rudens ainavas raisīja
pārdomas arī citos pedagogos un audzēkņos. Komponista piemineklis tika rotāts ar rudens ziedu pušķiem
un kā muzikāls sveiciens izskanēja latgaliešu tautasdziesma «Aiz azara augsti kolni» mūzikas skolotāju
izpildījumā.
12. oktobrī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē
izskanēja Jāņa Ivanova kamermūzikas koncerts. Sko-

las aicinājumam iestudēt un atskaņot J. Ivanova skaņdarbus bija atsaukušies Staņislava Broka Daugavpils
mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, Daugavpils
Universitātes studenti un mūsu pašu mūzikas skolas
audzēkņi un pedagogi.
Ar lielu aizrautību klausītāji baudīja Jāņa Ivanova
klavierdarbu savdabību Nellijas Kursītes, Lauras Onzules un Ineses Orinskas sniegumā. Dziļi emocionāli
un pārliecinoši izskanēja komponista solo dziesmas
Diānas Laizānes, Daigas Koļesņičenko, Zitas Nitišas
un Sanda Ulpes sniegumā un nenogurstošā koncertmeistara Eduarda Zariņa pavadījumā. Koncerta noslēgumā neaprakstāmu saviļņojumu radīja «Otrā un
trešā daļa no Trio» izcilā Igora Ozuna, Olgas Gavrilovas un Elīnas Bambānes atskaņojumā.
Pasākuma vadītājs Edgars Znutiņš atzina: «Par Jāni
Ivanovu var runāt un vajag runāt daudz. Un ne tikai
par viņa mūzikas valodu, kompozīcijām, bet arī par viņa
patriotismu, nelokāmību un sava novada mīlestību.
Esam apņēmības pilni turpmāk katru gadu ieskicēt
Jāņa Ivanova personības savdabību un viņa daiļrades
specifiskās krāsas. Godināsim un cienīsim savus novadniekus!»

Preiļu novada kultūras centra pasākumi novembrī

v 3. novembrī plkst. 19.00 Preiļu KN uz ĀBOLU GARŠAS BALLI aicina Slāvu kultūras biedrība
«Raduga» un Preiļu novada kultūras centrs. Pasākumā
piedalās Čigānu ansamblis «ČARGER». Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Preiļu kultūras centra kasē. Biļešu cena – EUR 5
v 6. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN cikla Latvijas filmas Latvijas simtgadei – Pārpratumu
komēdija «HOMO NOVUS» pēc Anšlava Eglīša
romāna motīviem. Biļešu cena – EUR 3
v 9. novembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki «Dziesmas tinu
kamolā». Ieeja – brīva
v 9. novembrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN dis-

kotēka ar DJ MARTINS. Ieeja – brīva
v 11.–30. novembris Saunas TN RAIVJA
KONSTANTINOVA radošo darbu izstāde
v 11.–18. novembris – nedēļa «Manai LATVIJAI-100!» Preiļu novadā. Papildu informāciju par
pasākumu skatiet 1. lpp.
v 23. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Amatierteātru festivāls «SĪKO JOKU BIRUMS». Ieeja – brīva
v 24. novembrī plkst. 19.00 Pelēču KN rudenīgu noskaņu koncerts «Ej rudenī ar siltām zvaigznēm
acīs». Vakara turpinājumā balle kopā ar Oskaru.
Biļešu cena – EUR 2.
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!
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6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. un 29. novembrī aicinām iedzīvotājus uz vingrošanu fizioterapeita vadībā. 1. grupas nodarbības – no plkst. 16.00 līdz 17.00, 2. grupa darbosies no plkst. 17.00
līdz 18.00 SIA «Preiļu slimnīca» konferenču zālē (pagrabstāvā).
Dalība pasākumā bez maksas. Notiek dalībnieku reģistrācija. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 65307748 vai 26413288.

Par atbalstu politiski represētām
personām un Nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem

Augsti novērtējot un paužot cieņu politiski represētajiem un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Labklājības ministrija
informē, ka politiski represētās personas un nacionālās pretošanas
kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems 100 eiro vienreizēju atbalstu. Minētā atbalsta piešķiršanu
nosaka Ministru kabineta rīkojums Nr. 405.
Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētām personām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts
un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un
kuru dzīves vietas adrese deklarēta vai reģistrēta Latvijā.
Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA). Atbalstu izmaksās novembrī, taču ne vēlāk kā līdz
2018. gada 31. decembrim.
Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmēji, atbalstu izmaksās kopā ar pensiju, un šīm personām atbalsta
saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt personām, kuras
nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personu deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi Latvijā paziņojumu
par atbalsta pieprasīšanas kārtību.

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

