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Būt skolotājam – tā ir ne tikai atbildība, skolotāja darbs
prasa īpašu talantu un dotības. Skolotājs rāda, kā celt tiltu
no cilvēka uz cilvēku, kā gūt zināšanas un augt pieredzē.

Sveicam skolotājus
profesionālajos svētkos!

Ņem visu, kā tas ir,
Un padari visu, kā tu gribi.

v v v

Preiļu novada dome

/Rainis/

Sveicu pedagogus Skolotāju dienā!

Novēlu, lai īstenojas radošās idejas, lai vienmēr ir pārliecība par saviem spēkiem un spēja būt aizrautīgiem!

Aldis Adamovičs,
LR 12. Saeimas deputāts

Deju kopa «Gaida» iegūst 1. vietu
folkloras festivālā «Svetoč – 2016»

Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra deju
kopa «Gaida» piedalījās IV Starptautiskajā folkloras festivālā «Svetoč – 2016», kurš notika no 25. līdz 28. augustam Pērnavā (Igaunija). Festivāla ietvaros norisinājās deju konkurss, kurā Preiļu dejotāji ieguva 1. vietu. Konkursā piedalījās dejotāji no Krievijas,
Baltkrievijas un Igaunijas.
Deju kopas vadītāja Gaida Ivanova pastāstīja, ka festivāla laikā dejotāji apmeklēja krievu un igauņu dejas meistarklases, piedalījās rīkotajos ielu koncertos, apmeklēja Svētās Jekaterinas baznīcu. Dejotājiem
bija gods piedalīties arī festivāla noslēguma koncertā.
Festivāla laikā deju kolektīva dalībniekiem tika piedāvāta arī lieliska iespēja atpūsties pie jūras un izbaudīt ūdens procedūras baseina
kompleksā. Gaida Ivanova atzīst, ka gan viņa, gan jaunieši bija patīkami pārsteigti par festivāla augsto norises līmeni un sirsnīgo attieksmi.
Deju kopa «Gaida» pateicas par atbalstu un iespēju piedalīties festivālā A/S «Preiļu siers», Preiļu novada domei un dejotāju vecākiem.
14. septembrī Preiļu novada pašvaldība saņēma vēstuli no festivāla
orgkomitejas priekšsēdētājas, Pērnavas mācību – attīstības centra «Järeleaitaja» direktores Natālijas Rafikovas, kura festivāla organizētāju
vārdā izsaka pateicību pašvaldībai par deju kopu «Gaida», kas ar panākumiem prezentēja Latviju IV Starptautiskajā slāvu kultūru festivālā
«Svetoč – 2016» Pērnavā.
Vēstulē teikts, ka deju kopa «Gaida» bija festivāla rota un mīluļi.
Deju kolektīvs parādīja augstu meistarības līmeni – bija redzams īpašs
dejas izpildījuma rokraksts, izcila meistarība, neatkārtojams horeogrāfiskais zīmējums, dinamika un kolorīts deju kompozīciju izpildījums.
Festivāla organizatori atzīst, ka deju kopai «Gaida» ir izstrādāta īpaša
izpildījuma maniere, kas dejotājus atšķir no pārējiem kolektīviem.
Festivāla deju konkursa žūrija īpaši atzīmē deju kopas «Gaida» vadītājas, horeogrāfes Gaidas Ivanovas talantu un profesionālo meistarību.
Vēstulē pavēstīts, ka draudzīgais deju kolektīvs «Gaida» aktīvi piedalījās visos festivāla pasākumos, ar entuziasmu apguva krievu tautas
deju horeogrāfijas īpatnības. Deju kopu «Gaida» festivāla organizētāji
iepazina kā disciplinētu, saliedētu, draudzīgu kolektīvu, kas prot priecāties arī par citu sasniegumiem.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Otro «Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas ainavu
glezniecībā» saņēmusi gleznotāja Silva Linarte

17. septembrī Preiļu Kultūras
nama lielajā zālē notika otrā Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā mākslas plenēra noslēgums un otrās
Jāzepa Pīgožņa balvas pasniegšanas ceremonija. Pasākums pulcēja
māksliniekus un mākslas pazinējus, Jāzepa Pīgožņa ģimeni, skolu
jaunatni, Latvijas ainavu glezniecības un Jāzepa Pīgožņa talanta
cienītājus gan no Preiļiem, gan
Rīgas, gan citiem novadiem. Kā
savā uzrunā norādīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, rīkojot šādu valsts
mēroga pasākumu, Preiļi ir uzdrīkstējušies un kā līdzvērtīgs
partneris nostājušies blakus Rīgas domei.
Šis notikums bija kulminācija
kopš pavasara notiekošajiem pasākumiem, kas tika ievadīti 19. martā ar izstādes «Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā» atklāšanu Rīgas Sv. Pētera baznīcā.
Šogad balvai tika iesniegti vairāk
nekā 130 mākslas darbi, kurus gleznojuši 73 autori. 18. martā žūrijas
komisija atlasīja 62 autoru 82 darbus, kas apskatāmi izstādē. Savukārt galvenās balvas saņemšanai
nominētas bija trīs mākslinieces –
Alise Mediņa par darbu «Dūmakains rīts», Vēsma Ušpele par darbu «Mana Latvija» un Silva Linarte
par darbu «Marts».
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, uzrunājot un
sveicot klātesošos, pateicās visiem,
kas piedalās šajā notikumā un popularizē Latvijas mākslu un kultūru,
īpašu pateicību izsakot arī Preiļu
novada domes deputātiem, kuri
saprata, cik svarīgi ir piešķirt līdzekļus šīs balvas nodrošināšanai.
Tāpat paldies tika teikts plenēra
dalībniekiem, kas nedēļu darbojās
Preiļos un strādāja arī ar jauniešiem,
kā arī Ingrīdai Burānei par atbalstu.
Domes priekšsēdētāja arī atklāja,
ka nākamgad trešā «Jāzepa Pīgožņa
balva Latvijas ainavas glezniecībā»
būs jau starptautisks pasākums.
Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas priekšsēdētāja,
mūsu novadniece Eiženija Aldermane pastāstīja, kā pirms pāris gadiem radās ideja par Jāzepa Pīgožņa
balvu un kā šī ideja tika realizēta,
un, pamatojot šīs balvas nepieciešamību, norādīja, ka «tāds cilvēks
kā Jāzeps Pīgoznis nedrīkst vienkārši aiziet. Ir nepieciešama situācija, kad viņš katru gadu var atgriezties pie mums.» Šogad izstādi «Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu
glezniecībā» apmeklēja 45 000 skatītāju, un Eiženija Aldermane atzina, ka tas šo izstādi padara par vie-

No labās: balvas saņēmēja Silva Linarte, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, mūsu novadniece Eiženija Aldermane un žūrijas komisijas priekšsēdētājs Roberts Muzis

nu no absolūtajiem rekordistiem.
Īpašu paldies viņa veltīja Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai.
Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne savā uzrunā atminējās pirmo
sadarbību ar Jāzepu Pīgozni – teju
pirms 40 gadiem tapušo publikāciju
un dalījās ar klātesošajiem savās
pārdomās, mēģinot rast atbildi uz
jautājumu – ko nozīmē būt māksliniekam. Ingrīda Burāne norādīja,
ka māksliniekiem vienīgajiem ir
spēja un vara likt mums saprast
pašiem sevi un pasauli, kurā dzīvojam, jo «ne jau velti viņi ir vienīgie, kurus mēs mēdzam uzrunāt
tajā pašā vārdā, kādā uzrunājam
Augstāko – Radītājs!»
17. septembrī noslēgums bija
arī otrajam Jāzepa Pīgožņa vārdā
nosauktajam mākslas plenēram
Preiļos, kurā piedalījās 14 mākslinieki un viens profesionāls fotogrāfs.
Pēc Jāņa Streiča ierosinājuma šogad plenēra dalībnieki vienu dienu
gleznoja kopā ar Preiļu novada jaunajiem talantiem. Par plenēra nozīmi, norisēm pārdomās dalījās ainavu glezniecības klasiķis un šī gada
jubilārs, kam 16. jūnijā apritēja 70
gadi, Juris Ģērmanis, kurš atzina,
ka šobrīd Latvijā plenēru kustība
atdzimst un tas veicina ainavu
glezniecības izaugsmi un attīstību.
Pasākuma svarīgākais mirklis
bija balvas ieguvējas paziņošana,
ko, uzturot nelielu intrigu, atklāja
žūrijas komisijas vadītājs, pagājušā
gada «Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā» ieguvējs,
Latvijas Universitātes profesors,
mākslinieks Roberts Muzis: «Ar
lielu prieku un godbijību paziņoju,
ka šī gada laureāte ir gleznotāja ar
lielo burtu – Silva Linarte!» Māk-

sliniecei par darbu «Marts» tika
pasniegta Jāņa Strupuļa veidotā
medaļa un naudas balva 3000 eiro
apmērā, ko nodrošina Preiļu novada dome.
Silva Linarte savā uzrunā uzsvēra darba nozīmi: «Galvenā doma gan Jāzepam Pīgoznim, gan
arī šī notikuma organizētājiem ir
bijusi, lai mēs strādātu, un arī uz
ekrāna [J. Strupuļa veidotās medaļas attēlā] mēs redzam Jāzepiņa steigu uz darbu. Darbs dod rezultātu,
bez darba mēs nebūtu atguvuši
valsts neatkarību, bez darba Preiļi
nevarētu uzsākt spodrināt savu lepnumu, atsākot pils restaurāciju. Un
katrs darbs ir prieks un katrs mēs
darām savu prieku!»
Šogad Jāzepa Pīgožņa balvas
«Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā» konkursa izstāde ir ceļojoša.
Līdz 12. novembrim tā vēl ir apskatāma Preiļu kultūras nama izstāžu
zālē Raiņa bulvārī 28, savukārt
otra izstādes daļa skatāma Latgales
kultūrvēstures muzejā Rēzeknē.
Konkurss notiek otro gadu, to rīko Preiļu novada dome, Rīgas dome,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs un Rīgas Sv. Pētera baznīca
ar Pīgožņu dzimtas atbalstu. Jāzepa
Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā tika iedibināta 2015. gadā,
lai glezniecībā turpinātu attīstīt un
popularizēt Latvijas ainavu, kā arī
vienotu Latvijas galvaspilsētas un
novadu kultūras procesus. 2015. gadā galveno balvu saņēma gleznotājs,
Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Roberts Muzis, savukārt Skatītāju simpātiju balvu ieguvusi jaunā māksliniece Kristīne Kvitka.
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

Aicinām pieteikt kandidātus apbalvošanai ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem

Sakarā ar Latvijas Republikas 98. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar domes
Atzinības rakstiem personas, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod īpašu ieguldījumu
Preiļu novada attīstībā. Iesniegtos piedāvājumus izskatīs dome, lemjot par katru kandidātu atsevišķi.
Priekšlikumus un informāciju par izvirzīto kandidātu darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes
apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 14. oktobrim.
Atzinības raksti iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā
18. novembrī. Noteikumi «Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību» apstiprināti
2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes sēdē (protokols Nr. 11, p. 31).
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Apstiprināts ceļu saraksts būvdarbu veikšanai

25. augusta Preiļu novada domes sēdē deputāti lēma par ceļu
saraksta apstiprināšanu būvdarbu konkursam «Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve». Izskatot sagatavotos būvprojektus un to
realizācijas aptuvenās izmaksas, tika pieņemts lēmums veikt ceļu
pārbūvi pa kārtām.
1. kārtas ietvaros paredzēts veikt ceļu Aizkalne – Maskavicišķi –
Zapori (Aizkalnes pagasts), Kurmi – Omolka (Pelēču pagasts), Anspoki
– Stolderi (Preiļu pagasts) un Lielo Anspoku ceļa (Saunas pagasts)
pārbūvi.
2. kārtā būvdarbi paredzēti ceļiem Rinči – Gorliški – Raudovka
(Aizkalnes pagasts), Aizkalne – Anenhofa – Maskavicišķi – Zapori
(Pelēču pagasts) un Purmaļi – Lielie Anspoki (Saunas pagasts).
3. kārtā ieplānots pārbūvēt ceļus Arendole – Pelēči (Pelēču pagasts),
Betišķi – Jašore (Saunas pagasts) un Daugavieši – Madaras (Preiļu pagasts).
Ceļu pārbūves būvprojektu izstrādi veica SIA «JOE». Lauku ceļu būvdarbi paredzēti Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros.
Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins informēja, ka projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota Preiļu novada pagastu ceļu infrastruktūras kvalitāte, iedzīvotāju un autobraucēju drošība uz ceļa, nodrošināta pakalpojumu sasniedzamība neatkarīgi no iedzīvotāju dzīves
vietas. Svarīgi ir arī veicināt uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšanos Preiļu novada Aizkalnes, Pelēču, Saunas un Preiļu pagastos.
Maija Paegle

Latgales fotogrāfu biedrība aicina piedalīties
fotokonkursā «Latgalietis 21. gadsimtā»

Latgales fotogrāfu biedrība aicina ikvienu foto meistaru un interesentu piedalīties fotokonkursā «Latgalietis 21. gadsimtā». Fotokonkursa ideju atbalsta Latgales plānošanas reģiona Attīstības
padome un Preiļu novada dome.
Konkurss noritēs Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgades
pasākumu ietvaros, un viens no tā mērķiem – nākamajā gadā izveidot
krāšņu foto izstādi un izdot fotoalbumu ar Latgales reģiona visu
novadu cilvēku portretiem.
No 40 labākajiem darbiem tiks veidota izstāde, kuras laikā tiks
sumināti visi konkursa dalībnieki un apbalvoti labāko darbu autori.
Savukārt gala rezultātā 230 fotogrāfijas tiks apkopotas fotoalbumā
«Latgalietis 21. gadsimtā».
Lai būtu iespējas izvēlēties pašus kvalitatīvākos un saturiskākos
darbus, no katras Latgales pašvaldības fotogrāfiem tiek gaidīti vismaz
10 – 20 Latgales cilvēku portreti. Savu artavu topošās grāmatas izveidē aicinām ielikt arī pārējo Latvijas novadu foto meistarus, jo Igors
Pličs pastāstīja, ka viņš ir pārliecināts, ka arī ārpus Latgales dzīvojošiem foto meistariem arhīvos ir daudz atbilstošu fotogrāfiju, kuras
būs vērtīgs izstādes un fotoalbuma satura papildinājums.
Konkursa organizētāji gaida 21. gadsimta Latgales cilvēku portretus – fotogrāfijas, kuras uzņemtas no 2001. gada līdz šai dienai. Ar savu redzējumu katrs dalībnieks var nofiksēt kolorītākos portretus gan
pilsētas, gan lauku ļaužu ikdienā – gan darbā, gan atpūtā.
Konkursa ideja radās Latgales fotogrāfu biedrības vadītājam Igoram Pličam. Latgalē plaši pazīstamais fotomākslinieks ir izvirzījis
mērķi aktivizēt fotogrāfus, parādīt kolēģu meistarību un iemūžināt
Latvijas fotogrāfu labākos darbus unikālā fundamentālā izdevumā.
Igors Pličs aicina neaizmirst fotogrāfu misiju – kalpot cilvēkiem un
iemūžināt mūsdienu laika lieciniekus, atklāt Latgales reģiona katra
novada savdabību un bagātināt mūsu kopējo kultūrvēsturi. Fotomākslinieks
aicina neatlikt darbu iesūtīšanu līdz termiņa beigām – 1. decembrim,
kā tas norādīts nolikumā, bet sākt darboties jau šodien.
Ar fotokonkursa nolikumu varat iepazīties Preiļu novada domes
mājas lapā www.preili.lv .
Maija Paegle

Preiļu 1. pamatskolas skolēniem
iespēja piedalīties starptautiskā projektā
«Urban Explorers»

Oktobrī un novembrī Preiļu 1. pamatskolas skolēniem būs
iespēja piedalīties starptautiskā eTwinning projektā «Urban Explorers» («Pilsētas pētnieki»).
eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt
izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot IKT un projektu kā mācību
metodi.
Šī gada 8.–11. jūnijā Viļņā notika eTwinning starptautisks kontaktu
veidošanas seminārs «Spēļu elementu izmantošana mācību procesā».
Seminārā piedalījās skolotāji no 11 Eiropas valstīm. Latviju pārstāvēja
10 skolotāji, viņu vidū arī Preiļu 1. pamatskolas skolotāja Velta Danovska.
Lektori no dažādām Eiropas valstīm un starptautiskām organizācijām prezentēja savu pieredzi IKT izmantošanā stundās ar mērķi padarīt
stundas interesantākas un motivēt skolēnus darbam. Trīs dienas tika apgūtas sekojošas tēmas: spēļu aktivitātes klasē un spēle kā metode mācību procesā, mobilo ierīču izmantošana mācību procesā, kā izveidot
spēlēm draudzīgu klases vidi, TwinSpace virtuālās vides iespējas u.c.
Semināra dalībniekiem bija iespēja pašiem veidot uzdevumus un stundas, izmantojot IKT.
Vienlaicīgi semināra laikā bija iespēja izveidot un pieteikt eTwinning projektu. Tas sekmīgi tika realizēts: septembrī un oktobrī mūsu
skolas skolēni kopā ar Lietuvas, Čehijas un Horvātijas vienaudžiem
piedalīsies projektā «Urban Explorers» («Pilsētas pētnieki»). Tā būs
laba iespēja apgūt jaunas IKT prasmes, iegūt jaunus draugus, komunicējot un sadarbojoties tiešsaistē, uzlabot angļu valodas zināšanas,
uzzināt par vienaudžu dzīvi citās valstīs.
Velta Danovska, Preiļu 1.pamatskolas skolotāja

Preiļu novada pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu
ar Okņicas rajonu Moldovā

Šī gada 27. augustā Okņicā, Moldovas Republikas Okņicas rajona lielākajā pilsētā, tika noslēgts
sadarbības līgums starp Preiļu novadu un Okņicas
rajonu. Līgumu parakstīja Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda un Okņicas rajona
priekšsēdētājs Vasile Romaņuks.
Noslēgtais līgums paredz sadarbību starp abām
pašvaldībām vairākās jomās – sadarbības veicināšanā
starp uzņēmējiem, apkārtējās vides aizsardzībā un
enerģētikā, administratīvās vadības jomā, izglītībā,
kultūrā, sportā, kā arī informācijas apmaiņā jauniešu
darbā.
Sadarbības līguma noslēgšana notika Moldovai
nozīmīga notikuma ietvaros – Okņicā tika svinēta
Moldovas Republikas neatkarības 25. gadadiena.
27. augustā visas dienas garumā notika dažādi pasākumi, kas bija veltīti Moldovas neatkarības dienai,
kuru centrālais notikums bija sadarbības līguma parakstīšana. Pēc oficiālā pasākuma Okņicas viesi ap-

meklēja moldāvu rakstnieka Konstantīna Stamati
memoriālo māju, piedalījās jubilejas koncertā.
Nākamajā dienā – 28. augustā – tika piedāvāta
plaša programma ārpus pilsētas, lai gūtu priekšstatu
un iepazītos ar Okņicas rajona lauku teritorijām.
Ciemiņi apmeklēja Ungru ciemu, apskatīja Draudzības tiltu un «Zaļās Kernicas» avotus. Notika iepazīsānās ar Kalarašovas sieviešu klosteri, bērnu dārzu
Merešovkas ciematā, varēja skatīt arheoloģisko
ainavu Verežanu ciematā un iepazīties ar interesantām vietām Ļipniku ciematā, kā arī vērot moldāvu
tradīcijas.
Maruta Plivda pastāstīja, ka Okņicas vadība un
iedzīvotāji Latvijas ciemiņus uzņēma ļoti viesmīlīgi.
Vietējie iedzīvotāji ir atvērti cilvēki, un zeme ir viņu
bagātība. Lielākā daļa vietējo iedzīvotāju nodarbojas
ar lauksaimniecību – graudkopību un augļkopību,
apstrādājot nelielas zemes platības.
Maija Paegle

No 9. līdz 12. septembrim visā Latvijā notika
kultūras pieminekļu īpašnieku rīkoti Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi, kas šogad
veltīti kultūrvēsturiskajai ainavai, lai akcentētu
tās īpašo lomu cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā
un ceļā uz Latvijas simtgadi aicinātu pievērst uzmanību kultūrvēsturiskajai ainavai kā Latvijas
ilgtermiņa attīstībai nozīmīgai tēmai. Arī Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejs 10. un 11. septembrī aicināja iesaistīties Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumos.
Sestdien, 10. septembrī, bija iespēja iepazīties ar
Borhu dzimtas atstāto kultūras mantojumu Preiļu
muižas kapelā, iziet interaktīvo Preiļu parka tūrisma
maršrutu ar mobilā audiogida palīdzību, apmeklēt izstādi «Borhu dzimtas atspulgi», kas Raiņa bulvārī 28
skatāma vēl līdz decembrim, un uzspēlēt izglītojošo
spēli «Borhu mantojuma mozaīka». Savukārt muzeja
brīvdabas teritorijā bērni bija aicināti iemēģināt seno
slāvu spēli «lapta».
11. septembrī Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā pēc Svētās mises draudzes locekļiem un ciemiņiem bija unikāla iespēja apskatīt greznā, krāsainā

lielformāta albuma «Terra Mariana» («Marijas zeme»)
faksimilu, kas bija atceļojis uz Preiļiem no Daugavpils
Universitātes. «Terra Mariana» 1888. gadā tika dāvināts Romas pāvestam Leo XIII. Sadarbībā ar Vatikāna
bibliotēku pirmo reizi Latvijā ir sagatavoti šī albuma
pilna apjoma 10 faksimili, kas ir precīzi tā atdarinājumi. Albums vēsta par katoļticības izplatību Baltijā,
baznīcu būvniecību, pilīm un dižciltīgākajām dzimtām. Albumā krāsās attēlota arī Preiļu pils un Borhu
ģerboņi. Par albumu sīkāk pastāstīja «Terra Mariana»
zinātnisko komentāru izdevuma galvenais redaktors,
vēstures doktors Henrihs Soms no Daugavpils Universitātes.
Ilona Vilcāne

Jau par tradīciju kļuvis, ka katru gadu oktobra pirmajā sestdienā Preiļu novada pensionāri
pulcējas uz kopīgu pasākumu. Šogad uz Starptautiskās senioru dienas sarīkojumu «Lai gadiem
proti ziedēt līdzi» Preiļu kultūras namā aicinām
novada pensionārus 1. oktobrī. Tematiskais sarīkojums sāksies plkst. 13.00.
Par aktīvu darbošanos novada sabiedriskajā un
kultūras dzīvē tiks sveikti vairāki seniori. Preiļu novada domes Pateicības šogad saņems: Anfisa Abramova, par aktīvu un ilggadēju darbošanos Preiļu novada Pensionāru biedrības valdē un senioru vokālajā
ansamblī «Kaļinuška», Vladislavs Bogotais, par
atsaucību un aktīvu darbošanos Saunas pagasta pensionāru sabiedriskajā un kultūras dzīvē, Valentīna
Dzene, par aktīvu darbošanos Preiļu pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē, Valentīna Fiļimonova, par
aktīvu darbošanos senioru vokālajā ansamblī «Kaļinuška», Olga Kivko, par ilggadēju darbošanos vokālajā ansamblī «Virši» un Preiļu novada dramatiskajā
kopā, Larisa Koroļova, par aktīvu darbošanos vokālajā ansamblī «Kaļinuška», Marija Madelāne, par
aktīvu un ilggadēju darbošanos Preiļu novada Pensionāru biedrības valdē, Leontīna Manuilova, par
ārstnieciskās vingrošanas bezmaksas nodarbību va-

dīšanu Preiļu senioriem un darbošanos deju kolektīvā
«Brūklenājs», Leontīna Matvejeva, par aktīvu iesaistīšanos Pelēču pagasta sabiedriskajā dzīvē, Santa
Karina Oša, par ilggadēju un veiksmīgu vokālā ansambļa «Virši» vadīšanu, Monika Putāne, par aktīvu
līdzdalību Aizkalnes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē, Pēteris Skutels, par aktīvu iesaistīšanos
Saunas pagasta sabiedriskajā dzīvē, Valentīna Smaģiņa, par aktīvu darbošanos Jasmuižas Romas katoļu
baznīcā, Anna Smane, par aktīvu iesaistīšanos Pelēču pagasta sabiedriskajā dzīvē, Paulīna Stafecka,
par aktīvu dalību biedrības «Mūsmājas» rīkotajās aktivitātēs, Aleksandrina Upeniece, par aktīvu līdzdalību Saunas pagasta sabiedriskajā dzīvē, Janīna Upeniece, par aktīvu un ilggadēju darbošanos Pensionāru biedrības valdē, Valentīna Višņevska, par ilggadēju
darbošanos vokālajā ansamblī «Virši», Preiļu katoļu
baznīcas korī un Riebiņu pagasta folkloras ansamblī,
Bronislavs Zalāns, par aktīvu darbošanos Saunas pagasta pensionāru sabiedriskajā un kultūras dzīvē,
Tekla Ziemele, par aktīvu līdzdalību Aizkalnes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
Esat sirsnīgi gaidīti pasākumā!
Maija Paegle

25. augustā, kārtējā Preiļu novada domes sēdē,
deputāti nobalsoja par Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu no šī gada 1. septembra un, aizklāti
balsojot, amatā apstiprināja Vitāliju Plivdu.
Domes darbinieku amatu sarakstā Preiļu pagasta
pārvaldes vadītāja likme paredzēta jau vairākus gadus, bet līdz šim tā netika izmantota. No 2009. gada
1. jūlija Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus
veica Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs
Ivanovs, kaut gan tas neietilpa viņa tiešajos amata
pienākumos.
Vitālijs Plivda līdz šim pildīja Preiļu pagasta pār-

valdes saimniecības vadītāja pienākumus. Saskaroties
ikdienā ar vairāku problēmu risināšanu, kas neietilpa
saimniecības vadītāja pienākumos un neatbilda noteiktā amata pilnvarām, iedzīvotājiem vajadzēja griezties domes izpildinstitūcijā. Ieceļot pagasta pārvaldes
vadītāju, iedzīvotāji jautājumus varēs risināt, griežoties
tieši pie pārvaldes vadītāja, kā to paredz Preiļu pagasta pārvaldes nolikums.
Par Preiļu pagasta pārvaldes saimniecības vadītāja
amata turpmāko nepieciešamību deputāti lems kādā
no nākamajām domes sēdēm.
Maija Paegle

Preiļos aizvadīti Eiropas
kultūras mantojuma
dienu pasākumi

Starptautiskās senioru dienas pasākumā
sveiks aktīvākos pensionārus

Apstiprināts Preiļu novada Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs
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Preiļu novada VÇSTIS

Domicela un Jānis Kozuļi svin zelta kāzas

6. augustā savas kopdzīves 50 gadu jubileju
svinēja Domicela un Jānis Kozuļi Preiļu novada
Saunas pagastā. Nedaudz vēlāk jubilārus viņu mājās Saunas pagastā sveica Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins.
Domicelas un Jāņa laulība pirms pieciem gadu
desmitiem tika reģistrēta Bindaru ciema padomē,
jaunā ģimene laulājās Preiļu baznīcā, bet zelta kāzu
jubilejas svinīgā ceremonija notika Pieniņu baznīcā.
Klāt bija ap piecdesmit kāzu viesu – gan kuplā radu
saime, gan abiem jubilāriem tuvi cilvēki.
Domicela un Jānis nāk no kuplām ģimenēm. Domicelas vecākiem bija sešas meitas, Jāņa vecāki izaudzinājuši piecus dēlus un divas meitas. Domicela un

Jānis mācījās Priekuļu pamatskolā, bija klases biedri
un pēc skolas beigšanas, kad jau bija sāktas darba gaitas vietējā kolhozā, ieskatījās viens otrā, iemīlējās un
izveidoja ģimeni. Jānis sākotnēji strādāja par krāvēju,
vēlāk ilgu laiku par traktoristu. Domicela bija nodarbināta lauku brigādē un fermā kopa teliņus. Abi kopā
gāja uz ballēm – uz slaveno Jezufinovas parku, ziemā
piedalījās kultūras pasākumos Priekuļu pamatskolā.
Ģimenei visus gadus bija arī neliela saimniecība –
savai iztikšanai. Tagad zemi apsaimnieko dēls Jānis –
nopietns, strādīgs savas dzimtas tradīciju turpinātājs.
Dēls ar ģimeni – sievu Raisu un meitām Sintiju un
Justīni – dzīvo atsevišķi turpat pagastā, bet apsaimniekojamā zeme atrodas netālu no bērnības mājām, tāpēc biežas ir tikšanās un sarunas ar vecākiem.
Domicela atzīst, ka visus kopdzīves gadus abi ir sadzīvojuši labi, mierīgi, neviens no viņiem īsti nav
mācējis bārties. 50 gadi ir aizvadīti sapratnē un cieņā,
un, dod, Dieviņ, lai varētu vēl garāku mūžu kopā nodzīvot.
Jaunajām ģimenēm jubilāri novēl iemācīties piedot un pieņemt vienam otru. Atziņa ir tā pati, kas
daudziem zelta pāriem – ģimenē ir jābūt saprotošiem,
un tad kopdzīve izveidosies skaista.
Arī mēs novēlam Domicelai un Jānim Kozuļiem
veselību, ilgus un skaistus kopdzīves gadus, jo
draudzība, izpalīdzīgums un optimisms, kas valda jubilāru ģimenē, nes gandarījumu pašiem un par to
priecājas arī bērni un mazbērni.
Maija Paegle

Vai zinājāt, ka brīvprātīgo jauniešu darbs ir
ļoti populārs Eiropā? Latvijā, īpaši Latgalē, par
to zina retais. Pagājušajā gadā, kad viesojāmies
Ikšķiles Brīvajā skolā, kā lielu ieguvumu ikdienas
dzīves dažādošanai, vadītāji norādīja uz fantastisku iespēju piesaistīt jauniešus no citām valstīm.
Arī noteikumi, kā tas panākams, izrādījās paveicami. Rezultātā biedrība «Preiļi izglītotai Latvijai»
šī gada pavasarī tika akreditēta kā uzņemošā un
nosūtošā organizācija.
Projekts ietvēra daudzus posmus: brīvprātīgo uzrunāšana sociālajos tīklos un lielākajās mājas lapās,
pretendentu izvērtēšana, sarunas ar galvenajiem kandidātiem Skypā, projekta rakstīšana, rezultātu gaidīšana. Bijām ļoti priecīgi, ka mūsu projektu apstiprināja! No 105 pieteikumiem strādāt «Preiļu Brīvajā
skolā» un biedrībā vairākās atlases kārtās izraudzījāmies ļoti jaukas un motivētas jaunietes: Elsi no Holandes, kas tikko ir beigusi augstskolu un kas grib
uzlabot savas prasmes darbā ar pirmsskolas bērniem,
kā arī paaugstināt konkurētspēju darba tirgū, un Leni
no Vācijas, kuras motivācija doties uz Preiļu Brīvo

skolu bija izzināt, kādas jomas, aktivitātes viņu saista
pirms stāties universitātē.
Brīvprātīgo jauniešu piesaiste ir viens veids, kā
dažādot ikdienu skoliņā, kā dabiskā veidā bērniem
rādīt citas kultūras un valodas. Meitenes un bērni jau
pēc 2 nedēļām ir ļoti sadraudzējušies. Neskatoties uz
to, ka mazie bērni nerunā angliski, ķermeņa valodas
iespējas tiek izmantotas 100%. Vajag tikai redzēt, kā
viņi visu sarunā! Un bērni, kuri mazliet kautrējas,
mācās no pārējiem, kā uzdrīkstēties, kā pieiet klāt,
paņemt pie rokas, parādīt savu vēlmi.
Else labi spēlē vijoli, Lene – ģitāru. Viņas labprāt
arī vadīs pagarināto grupu bērniem, kuru vecāki pēcpusdienās nevar savus mazos izņemt no skolas un
pieskatīt. No oktobra šī grupa darbosies Preiļos, biedrības Vides reģionālajā resursu centrā. Par iespējām piedalīties Eiropas Brīvprātīgā darba programmā, uzzināt Vides reģionālā resursu centra piedāvājumu,
sīkāk var www.preililatvijai.lv vai rakstot pilbiedriba@
gmail.com, kā arī zvanot Aijai tālr. 26385873.
Aija Vanaga, Biedrības Vides reģionālā resursu
centra vadītāja, projektu koordinatore

Septembrī noslēgušies vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa – Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nama – fasādes sienu atjaunošanas darbi, ko
finansiāli atbalstīja Rietumu Bankas Labdarības
fonds, Preiļu novada dome, kā arī ziedotāji.
Moskvinas draudzes priekšsēdētājs Pēteris Romanovs pastāstīja, ka tika veikta fasādes sienu vecās
krāsas noņemšana, tīrīšana, gruntēšana un krāsošana,
tāpat tika nomainīti fasādes dekoratīvie koka elementi,
logu koka kārbas, pamatu skārds un veikti citi sīki
kosmētiskie darbi, tostarp logu un durvju krāsošana,
vēl turpinās tikai nelieli pamatnes uzlabošanas darbi.
Darbi nebija tik ātri veicami, kā iecerēts, jo tos apgrūtināja lietainie un mitrie šīs vasaras laikapstākļi.
Arī krāsu nācās izlietot vairāk, nekā bija plānots, jo
sausais un iztīrītais koks uzsūca to kā sūklis. Taču
draudzes locekļi cer, ka pēc šiem darbiem krāsa
kalpos vēl nākamos 25-30 gadus.
Veicot darbus, atklājās arī interesanti vēsturiski
fakti – ekspertīzē tika konstatēts, ka dievnams gandrīz 150 pastāvēšanas gados ir krāsots četras reizes –

sākotnēji dzeltenā, tad zilā, pelēkā un gaiši pelēkā
krāsā. Sākotnējā krāsa, lai gan citas kvalitātes, līdzinās šī brīža tonim, īpaši augšējā ēkas daļā.
Draudze izsaka lielu paldies par sniegto atbalstu
Rietumu Bankai, Preiļu novada domei, ziedotājiem,
draudzes locekļiem un visiem, kas atbalsta Moskvinas
lūgšanu namu un palīdzēja atjaunošanas darbos.
Draudze pateicas arī SIA «EVROMASTER.LV» par
veiktajiem darbiem un palīdzību lūgšanas nama fasādes atjaunošanā. Projekta kopējās izmaksas bija ap
7000 eiro – tas bija guvis atbalstu vairāk nekā 4700
eiro apmērā Rietumu Bankas fonda rīkotajā projektu
konkursā «Latvijas sakrālais mantojums», Preiļu
novada dome bija piešķīrusi projektam līdzfinansējumu
15% apmērā (994 eiro), un atlikušo summu sedza
ziedotāju atbalsts.
Moskvinas vecticībnieku draudze iecerējusi ar
ziedotāju atbalstu veikt arī gaiteņu siltināšanu, jo, kā
paskaidroja draudzes priekšsēdētājs, dievkalpojumu
laikā vecāka gadagājuma cilvēki mēdz atpūsties, pasēžot gaiteņos, taču tur ir caurvējš un auksti. Savukārt gatavojoties 290. draudzes pastāvēšanas jubilejai,
kas tiks svinēta 2019. gadā, draudze plāno atjaunot
kritiskā stāvoklī esošo žogu apkārt lūgšanu namam.
Tāpat ir nepieciešams izbūvēt auto stāvlaukumu pie
lūgšanu nama, jo dievkalpojumu vai izvadīšanu laikā
dievnamu apmeklē daudz cilvēku, savukārt garām
kursē gan sabiedriskais transports, gan vieglās un
smagās automašīnas. Draudzes priekšsēdētājs norādīja,
ka jau ir sagatavota projekta skice un tāme autostāvvietas izbūves darbiem. Lai viss iecerētais izdotos, paredzēts lūgt arī pašvaldības, Saeimas deputātu
un ziedotāju atbalstu.
Ilona Vilcāne

Brīvprātīgās no Holandes un Vācijas palīdz «Preiļu Brīvajā
skolā» un biedrībā «Preiļi izglītotai Latvijai»

Atjaunota Moskvinas vecticībnieku
lūgšanu nama fasāde
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SIA «Preiļu slimnīca» ir iegādājusies jaunu
kardiotokogrāfijas un ultraskaņas aparātu

SIA «Preiļu slimnīca» ir iegādājusies jaunus
kardiotokogrāfijas un ultraskaņas aparātus, lai
uzlabotu Ginekoloģijas un dzemdību nodaļas darbu,
kā arī fizikālās terapijas pakalpojumu kvalitāti.
Ar kardiotokogrāfijas aparātu ir iespēja reģistrēt augļa sirdstoņus
grūtniecēm, kas ir viena no augļa stāvokļa diagnostikas metodēm. Tā ir
nepieciešama, lai reģistrētu un novērtētu augļa sirdsdarbību, kustības
un dzemdes tonusa aktivitāti. Tādā veidā tiek precīzāk novērtēts bērniņa veselības stāvoklis un savlaicīgi diagnosticētas novirzes no normas.
Ultraskaņas terapija ir fizikālās terapijas metode, kas darbojas, US
viļņu enerģiju pārveidojot siltuma enerģijā. Tādējādi audu sasilšana aktivizē organisma bioķīmiskos un fizioloģiskos procesus. Tiek nostiprināti saistaudi un paplašināti asinsvadi, uzlabojot mikrocirkulāciju un
šūnu vielmaiņu, tiek veicināta iekaisuma mazināšanās, šķīdināti rētaudi, uzlabota audu reģenerācijas un uzsūkšanās procesi, kā arī samazinoties receptoru jūtībai, tiek mazinātas sāpes.

Papildināts atbalstāmo profesiju saraksts
pašvaldības stipendiju saņemšanai

25. augusta domes sēdē deputāti nobalsoja par atbalstāmā profesiju saraksta 2016.- 2017. mācību gadam papildināšanu pašvaldības stipendiju saņemšanai.
13. jūlijā pašvaldībā tika saņemts iesniegums no SIA «Preiļu slimnīca» ar lūgumu papildināt jau apstiprināto sarakstu ar radiologa
asistenta profesiju, jo, kā skaidroja arī citi medicīnas darbinieki, šāds
speciālists Preiļu slimnīcā ir nepieciešams.
Šobrīd ar šī gada 30. jūnija Preiļu novada domes lēmumu noteiktas
vairākas atbalstāmās profesijas: acu ārsts – oftalmologs, internists, ķirurgs, traumatologs, dermatologs, ginekologs, rehabilitologs, vecmāte,
bērnu māsa, vetārsts, ģimenes ārsts, stomatologs, arhitekts, būvinženieris,
inženieris – enerģētiķis, kam pievienojas radiologa asistents.
Kā informējām iepriekš, stipendijas tiks piešķirtas saskaņā ar Preiļu novada domes 2016. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.2016/01. «Par Preiļu novada 2016. gada pamatbudžetu» studentiem,
kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās
izglītības programmās.
Maija Paegle

Par sasniegumiem Latvijas olimpiādē pašvaldība
sportistiem piešķir naudas balvas

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma par sasniegumiem «Latvijas olimpiādē 2016» apbalvot Preiļu novada sportistus. Par augstiem rezultātiem naudas balvas tika piešķirtas
veiksmīgākajiem, kuri šoreiz parādīja labākos rezultātus.
Kārtslēkšanā naudas balva par 2. vietu tika piešķirta Ronaldam Vucānam, par 3. vietu – Rūdolfam Vucānam, par 2. vietu 10 000 m skrējienā – Anitai Kažemākai, par 5. vietu 1500 m skrējienā – Anastasijai
Caicai. Par iegūto 3. vietu soļošanā naudas balva piešķira Normundam
Ivzānam, par 3. vietu tāllēkšanā – Dairim Rinčam, savukārt naudas
balva par 4. vietu 110 m barjerskrējienā tika piešķirta Kārlim Sondoram, par 6. vietu 400 m barjerskrējienā – Santai Prikulei.
Priecājamies par sportistu labajiem rezultātiem Latvijas mērogā!
Maija Paegle

Preiļu novada Pelēču ezerā ielaisti līdaku mazuļi

21. septembrī, klātesot Preiļu novada domes deputātam Jurim Kovaļevskim, Attīstības daļas vadītājam Zigmāram Ertam un projektu
vadītājai Sanitai Meļko, pašvaldības policijas priekšniekam Rihardam Romanovskim, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvei Solvitai
Kravalei, kā arī Valsts vides dienesta pārstāvjiem, Preiļu novada Pelēču ezerā tikai ielaisti kopsvarā vairāk nekā 100 kg līdaku mazuļu.
Zivju mazuļus piegādāja zivju audzētava «Rūja» no Rūjienas novada.
Zivis ezerā ielaistas projekta «Zivju resursu pavairošana Preiļu novada Pelēču ezerā» ietvaros, pateicoties Zivju fonda finanšu atbalstam
2032 eiro apmērā. Projekta mērķis ir saglabāt zivju daudzveidību un
veicināt zivju atražošanu, pavairojot līdaku resursus Pelēču ezerā.
Pelēču ezera zivju krājumu pamatmasu veido plauži, raudas, līņi un
asari, mazāk ruduļi, pliči un karūsas. Zivis tiek zvejotas un makšķerētas,
izmantojot pašatražošanos. Pelēču ezeru ļoti daudz izmanto makšķernieki,
tiek rīkoti makšķerēšanas čempionāti gan vasaras, gan ziemas sezonā.
Lai saglabātu zivju resursu daudzveidību un daudzumu, nepieciešams
veikt zivju resursu pavairošanu. Tāpēc, pamatojoties uz Pelēču ezera
ekspluatācijas noteikumiem, tika pieņemts lēmums pakāpeniski un regulāri atjaunot zivju resursus Pelēču ezerā. Šis ir jau piektais gads, kad
Preiļu novada dome realizē zivju mazuļu pavairošanas projektu publiskajās ūdenstilpēs. Iepriekšējos gados, piesaistot projektu finansējumu,
ezers ir papildināts ne tikai ar līdaku, bet arī ar zandartu mazuļiem.
Ilona Vilcāne

Iedzīvotājus aicina dalīties ar senām Preiļu pils fotogrāfijām

Šobrīd norit Preiļu pils atjaunošanas darbi, un atsevišķu elementu
atjaunošanai būtiskas ir vēsturiskās foto liecības. Tāpēc Preiļu esošie
un kādreizējie iedzīvotāji tiek aicināti ieskatīties savos personīgajos
arhīvos, vai tajos neglabājas fotogrāfijas ar pils ārskatiem vai iekštelpām no laika, līdz pili nopostīja ugunsgrēks 1970. gadu beigās. Īpaši
aicinām pārskatīt savus ģimenes albumus tos, kas paši vai kam vecāki
mācījās vai strādāja skolās un iestādēs, kas atradās pils telpās.
Fotogrāfijas varat nosūtīt ieskenētas uz e-pastu zigmars.erts@preili.lv
vai nogādāt ieskenēšanai uz Preiļu novada domes Attīstības daļu Raiņa
bulvārī 19. Papildu informācija: Preiļu novada domes Attīstības daļas
vadītājs Zigmārs Erts, tālr. 29433146 vai e-pasts zigmars.erts@preili.lv.
Priecāsimies par jūsu atbalstu!

Preiļu novada VÇSTIS
Skaiti savu dārzu pēc ziediem,
Nekad ne pēc lapām, kas krīt.

Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,
Bet ne pēc asarām.

Aicina uz amatu grāmatas prezentāciju

Preiļu novada Amatnieku biedrība «Austra»
30. septembrī plkst. 12.00 Salas pamatskolas zālē
aicina uz amatu grāmatas «Saiminīka Prāca» prezentācijas pasākumu.
Būsiet mīļi gaidīti!

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS Septembrī
dzimušoS penSionāruS:

Andreju Onufrijevu, Lidiju Ananjevu, Lūciju Sunepu, Gitu Dzintru
Dinvieti, Raisu Medvedevu Preiļos, Jāni Daini Māziku, Ļubovu Nikitinu,
Teklu Pastori, Jāni Proveju Preiļu pagastā, Irēnu Ančevu, Albertu
Rūsiņu un Valentīnu Kadiķi Pelēču pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

Kultūras centra pasākumi oktobrī

v 1. oktobrī plkst. 9.00– 14.00 Preiļos, Raiņa
bulvāris 19, MIĶEĻA DIENAS TIRGUS.
v 1. oktobrī plkst.13.00 Preiļu KN Starptautiskajai senioru dienai veltīts sarīkojums «Lai gadiem
proti ziedēt līdz!». Programmā: aktīvāko senioru
godināšana, mūzikas grupas «Latgales DĀMU
POPS» koncerts. Ieeja – brīva.
v 3. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN Francijas
institūts Latvijā un Preiļu novada Kultūras centrs
piedāvā – Peirani & Parisien «Belle Epoque» Vincent Peirani – akordeons, Emile Parisien – saksofons.
Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN un «Biļešu Paradīze» kasēs un www.bilesuparadize. Biļešu cenas:
EUR 7,00, EUR 5,00, EUR 4,00, EUR 3,00.
v 8. oktobrī plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa
«RJABINUŠKA» 20 gadu jubilejas koncerts. Ieeja – brīva.
v 8. oktobrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN Aizkalnes TN vokālo ansambļu koncerts – sadziedāšanās
svētki «Ceļojums dziesmā». Ieeja – brīva.
v 8. oktobrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN Rudens
balle. Spēlē Māris Leidums. Ieeja – EUR 3,00,
pieejami galdiņi.
v 9. oktobrī plkst. 17.00 Preiļu KN Koncertprogramma «Kungi uzlūdz dāmas» – ar populārākajām estrādes zelta dziesmām un pirmatskaņojumiem. Piedalās: Dainis Porgants, Guntis Skrastiņš,
Andris Skuja, Artis Robežnieks, Raivo Stašans,
Žoržs Siksna. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama un «Bilešu Paradīze» kasēs un www.bi-

lesuparadize. Biļešu cenas: EUR 15,00, EUR 12,00,
EUR 10,00, EUR 7,00.
v 13. oktobrī plkst. 19.00 Preiļu KN Muzikāla
izrāde pieaugušajiem – komēdija «Ezītis miglā» pēc
Sergeja Kozlova pasakas motīviem, režisori: Mārtiņš
un Zane Vilsoni, komponists – Niks Matvejevs. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama un
«Bilešu Paradīze» kasēs un www.bilesuparadize.
Biļešu cena – EUR 7,00.
v 22. oktobrī plkst. 19.00 Pelēču KN Pelēču
pagasta vokālā ansambļa «IEDVESMA» 5 gadu jubilejas koncerts «Pastāvēs, kas pārvērtīsies». Noslēgumā – balle kopā ar grupu «Nakts ekspresis».
Ieeja – brīva.
v 23. oktobrī plkst. 14.00 Preiļu KN Baltkrievu
kultūras nedēļas sarīkojums. Piedalās: Preiļu slāvu
biedrības «Raduga» un kultūras centra vokālie ansambļi «Rjabinuška» un «Kaļinuška», Līvānu slāvu
biedrības ansamblis «Uzori», Dagdas baltkrievu
dziesmu ansamblis «Akolica». Ieeja – brīva.
v 28. oktobrī plkst. 20.00 Saunas TN Saunas
TN pašdarbnieku, bijušo, esošo pagasta darbinieku
atpūtas pasākums «Atmiņas vienmēr liesmo un
kvēl». Ieeja – brīva.
v 30. oktobrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas
deju ansmbļu «Dancis», «Līgo», «Daiļrade», «Jampadracis» (vidējā paaudze) koncerts «DEJA LATVIJAI!». Ieeja – brīva.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam
sekot pasâkumu afiðâm!

SPORTS

1. oktobrī Jauniešu centrā «ČETRI»
norisināsies novusa turnīrs
1. oktobrī plkst. 13.00 Jauniešu centrā «ČETRI»
norisināsies novusa turnīrs. Sacensībās var piedalīties
jebkurš novusa cienītājs bez vecuma ierobežojuma.
Pieteikšanās: pirms sacensībām zvanot Armandam
Rusiņam (tel. nr. 29789577), kā arī turnīra dienā
norises vietā līdz plkst. 12.45.
Turnīra rīkotāji aicina dalībniekus ņemt līdzi
savu lielo spēles kauliņu un nūju jeb kiju. Taču, ja inventārs nav pieejams, tas tiks nodrošināts arī uz
vietas. Nolikums pieejams www.preili.lv.

Preiļos notiks sacensības galda tenisā
«Vakara līga»
Kā katru gadu arī šoruden Preiļos notiks sacensības
galda tenisā «Vakara līga», kas aicina piedalīties visa
vecuma Preiļu novada galda tenisa cienītājus.
Sacensības notiks 5 kārtās trešdienās plkst. 18.00
Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas mazajā zālē.
Sacensību grafiks:
•
1. kārta – 5. oktobrī,
•
2. kārta – 19. oktobrī,
8. oktobris
plkst. 12.00
plkst. 13.00
plkst. 14.00
plkst. 15.00
plkst.16.00

8. oktobris
plkst. 11.00
plkst. 11.50
plkst. 12.40
plkst. 13.30
plkst. 14.20

•
•
•

3. kārta – 9. novembrī,
4. kārta – 23. novembrī,
5. kārta – 7. decembrī.

Noslēgusies Preiļu novada atklātā
čempionāta galda tenisā otrā kārta
3. septembrī noslēdzās Preiļu novada atklātā čempionāta galda tenisā 2. kārta. Kā pastāstīja sacensību
organizētājs Voldemārs Limanis, šoreiz sacensībās piedalījās 41 dalībnieks. Sportisti bija ieradušies no Rīgas, Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, Līvāniem, Lietuvas, un protams, pārstāvēti bija arī Preiļi.
1. vietu kopvērtējumā izcīnīja Jānis Svīķis (Mazsalaca), 2. vietā atstājot Vjačeslavu Gedroicu no Daugavpils un 3. vietā – Anriju Bergu no Rīgas. No mājiniekiem šoreiz labākais bija Ainārs Mūrnieks, kas
ierindojās augstajā 5. vietā. Savukārt sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja mājiniece, trenera Anatolija
Isajeva audzēkne Darina Piskunova.
Pēdējā, noslēdzošā kārta gaidāma 9. oktobrī, kad
būs zināmi uzvarētāji kopējā ieskaitē un veterāni pa
grupām.
Ilona Vilcāne

SVEcīšU DIENAS PREIļU NOVADĀ

Saunas pagasta kapsētās
JAKUŠU kapi
SKUTEĻU kapi
ORĪŠU kapi
SMELTERU kapi
BETIŠĶU kapi
Pelēču pagasta kapsētās
SOLKAS kapi
VECUMA kapi
KRASNOGORKAS kapi
GORNIJAŠU kapi
BRAMAŅU kapi

Biedrības «Preiļi izglītotai Latvijai»
piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem

No septembra darbu sāk Vides reģionālais resursu centrs.
Būtu vērts iegaumēt mūsu interneta adresi preililatvijai.lv vai
kļūt par biedrības sekotājiem Facebook, jo Preiļos ir vēl viena
vieta, kurā bērniem un pieaugušajiem piedāvās aktivitātes,
kuras noteikti būs vērts apmeklēt.
Ceturtdienās jauniešiem un pieaugušajiem mazās grupās darbu
sākušas angļu valodas grupas, kur galvenais uzsvars ir runāšana.
No oktobra – tematiskā trešdiena, pagarinātā grupa bērniem,
kā arī daudz interesantu un izaicinošu personību un aktivitāšu.
Gribētos akcentēt, ka biedrība ir atvērta tipa organizācija, kuras
piedāvājumi pieejami jebkuram interesentam. Ja vēlaties pierakstīties
jaunumiem, lūdzam to izdarīt mūsu mājas lapā. Ja vēlaties uzdot
jautājumus vai uzzināt vairāk, rakstiet pilbiedriba@gmail.com vai
zvaniet Aijai tālr. 26385873.
Baudot rudeni,
Aija Vanaga, Resursu centra vadītāja

Jauniešu centrā «ČETRI» apskatāma
jauniešu FOTO IZSTĀDE

Preiļu novadā vairāk kā mēnesi Jauniešu centra «ČETRI» organizēta jauniešu foto amatieru grupa piedalījās foto meistarklasēs,
kuras vadīja jaunietis, fotogrāfs Elmārs Lauskis. Foto meistarklases
norisinājās projekta «Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei»
ietvaros.
Projekts norisinās IZM Jaunatnes politikas valsts programmas
2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta mērķis ir
jauniešu vidū veicināt izpratni par Latvijas vēsturi, tās nozīmi un
vērtību mūsdienu kontekstā, stiprināt jauniešu piederības apziņu Preiļu
novadam, Latvijai, kā arī gūt praktisku pieredzi novada vēstures liecību dokumentēšanā, fiksēšanā, apkopošanā un analizēšanā.
Foto meistarklasēs bija pieteikušies 6 jaunieši, bet aktīvi iesaistījās
un meistarklases apmeklēja 4 jaunie fotogrāfi: Elmārs Lauskis (grupas
vadītājs), Ilze Ciša, Juris Jevdokimovs un Lāsma Eriņa. Meistarklašu
laikā jaunieši dalījās pieredzē, apmainījās ar pieredzi un apguva jaunas
zināšanas. Viņi apmeklēja un iemūžināja fotogrāfijās gan Preiļu
pilsētas, gan Pelēču, Saunas un Aizkalnes pagastu vēsturiskās vietas.
No visām fotogrāfijām noslēgumā tika atlasītas 25 labākās un izteiksmīgākās fotogrāfijas «ar stāstu», kuras tika izstādītas foto izstādē
Jauniešu centrā «ČETRI», Kārsavas ielā 4, Preiļos.
9. septembrī norisinājās Foto izstādes atklāšanas pasākums, kur neformālā gaisotnē ar kafiju un uzkodām, un protams, labu mūziku
jaunietes Sintija Vojevodskas izpildījumā plašākai publikai tika izstādīti 25 labākie jauno fotogrāfu darbi, kuros atainoti «stāsti par Preiļu novadu». Skatītāju simpātijas balvu saņēma jaunais fotogrāfs un
meistarklašu grupas vadītājs Elmārs Lauskis par foto darbu «Preiļu
parka estrāde».
Izstāde vēl būs apskatāma līdz 9. oktobrim Jauniešu centrā «ČETRI», Kārsavas ielā 4, Preiļos. Nāciet un apskatiet skaistākās Preiļu
novada vietas, kuras iemūžinātas jauno foto mākslinieku fotogrāfijās.
Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI» saka lielu paldies visiem,
kas palīdzēja, lai izstāde veiksmīgi tiktu atklāta un būtu apskatāma, kā
arī, paldies saka galvenajiem šī stāsta varoņiem – jaunajiem fotogrāfiem. Uz tikšanos Foto izstādē un citās projekta «Preiļu novada
stāsti Latvijas simtgadei» aktivitātēs!
Projekta vadītāja: Santa Ancāne
(tālr. 29327010)

plkst. 15.20
plkst. 16.30

DŽERIŅU kapi
PELĒČU kapi

plkst. 16.00
plkst. 17.00

15. oktobris
plkst. 13.00
plkst. 14.00
plkst. 15.00

Aizkalnes pagasta kapsētās
GĀGU kapi
RAIPOLES kapi
DAUGAVIEŠU kapi

22. oktobris Preiļu kapsētās
plkst. 15.00 JAUNIE kapi
plkst. 17.00 LIELIE kapi

15. oktobris
plkst. 12.00
plkst. 13.00
plkst. 14.00
plkst. 15.00
plkst. 16.00

Saunas pagasta kapsētās
PAUNIŅU kapi
PRĪKUĻU kapi
LAKAUSKU kapi
AIZUPIEŠU kapi
ANSPOKU kapi

4

15. oktobris
plkst. 12.00
plkst. 13.00
plkst. 14.00
plkst. 15.00
plkst. 17.00
plkst. 18.00

JASMUIŽAS kapi
BLEIDENES kapi

Preiļu pagasta kapsētās
SEIĻU kapi
PUPĀJU kapi
IVDRĪŠU kapi
RIBUĻU kapi
DZEŅU kapi
ŠOLDRU kapi

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.
Adrese: Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV–5301.
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Atbildīgā par izdevuma
sagatavošanu – Maija Paegle,
tālr. 65322766,
maija.paegle@preili.lv
Laikraksts internetā:
www.preili.lv

