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VÇSTISPreiļu 
Novada

Parakstīts līgums veselības uzlabošanas 
un rekreācijas kompleksa infrastruktūras izveidei

2018. gada 1. augustā tika
parakstīta Vienošanās starp Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru
un Preiļu novada domi par SAM
3.3.1. «Palielināt privāto investīci -
ju apjomu reģionos, veicot iegul-
dījumus uzņēmējdarbības attīs-
tībai atbilstoši pašvaldību attīstī -
bas programmās noteiktajai te -
ritoriju ekonomiskajai specializā -
cijai un balstoties uz vietējo uz-
ņēmēju vajadzībām» 2. kārtas
projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/043 «Prei-
ļu novada uzņēmējdarbības vides
attīstība» īstenošanu.  

Projekta galvenais mērķis – pa-
 lielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus ko-
mercdarbības attīstībai atbilstoši
Preiļu novada attīstības program -
mā noteiktajai teritoriju ekonomis -
kajai specializācijai un balstoties
uz komersantu vajadzībām.

Projekta konkrētais mērķis ir
uzlabot uzņēmējdarbības vidi, radīt
jaunas darba vietas, veicināt inves -
tīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot
degradētās teritorijas revitalizāciju
naktsmītņu nodrošināšanas, tūrisma,
veselības veicināšanas, citu dažādu
uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. 

Projektā paredzēts attīstīt in-
frastruktūru veselības uzlabošanas
un rekreācijas kompleksa Liepājas
ielā 46, Preiļos izveidei. Tas tiks
panākts, revitalizējot esošās ēkas,
kas šobrīd ir slēgtas un bez iegul-
dījumiem nevar tikt izmantotas ie-
cerētā mērķa sasniegšanai. Kom-
pleksa izveide radīs iespēju dažādu
uzņēmējdarbības veidu attīstībai:

viesmīlība, ēdināšana, rekreācijas
un aktīvās atpūtas pakalpojumi,
SPA un baseina pakalpojumi u.c.,
kas ir nepieciešami gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan pilsētas vie-
siem.

Projekta rezultātā tiks pārbūvēta
Preiļu novada domei piederošā ēka
Preiļos, Liepājas ielā 46 saskaņā
ar izstrādāto tehnisko projektu un
tiks radītās 18 darba vietas. 

Projekta attiecināmās izmaksas
ir 1 295 324,00 EUR, ERAF finan sē -
jums sastāda 1 033 867,71 EUR, paš-
valdības finansējums – 145 724,25
EUR, tai skaitā valsts dotācija paš -
valdībām 48 574,75 EUR. 

Projekta ilgums 27 mēneši. 

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Preiļu
novadu pārstāvēja 13 kolektīvi:

• Preiļu 1. pamatskolas deju kopa «Gaida», vadītāja Gaida Ivanova,
• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra

deju kopa «Gaida», vadītāja Gaida Ivanova, repetitors Viktorija Kondratjeva,
• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras

centra deju kopa «Dancari», vadītāja Ilze Broka,
• Preiļu novada Kultūras centra deju kopa «Talderi», vadītāja Silvija

Kurtiņa,
• Preiļu novada Skolotāju koris «Latgale», diriģents Edgars Znutiņš,
• Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris, vadītāji – Oļegs Koļes -

ņičenko, Jānis Livdāns,
• Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis, vadītājs

Alberts Vucāns,
• Preiļu novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis «Kaļi -

nuška», vadītāja Svetlana Stepanova,
• Preiļu novada Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis «Rjabi-

nuška», vadītāja Svetlana Stepanova,
• Preiļu novada Kultūras centra folkloras  ansamblis «Leiči», vadī -

tājs Romualds Kairāns,
• Saunas pagasta folkloras ansamblis «Naktineica», vadītāja Anita

Fedotova,
• Pelēču pagasta folkloras ansamblis «Pelēči», vadītājs Romualds Kairāns,
• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Kultūras centra folkloras

kopa «Rūtoj», vadītāja Ilze Rožinska.
Kopā ar preiliešiem svētkus kuplināja vieskolektīvs no Korejas,

kura sastāvā muzicēja un dejoja 17 dalībnieki. 
Raitu Preiļu novada kolektīvu darbu svētkos nodrošināja organiza-

toru-koordinatoru grupa, kurā darbojās Kultūras centra pārstāvji: Guntis
Skrimblis, Ināra Urča, Marija Lāce, Māra Pudnika, Aivars Indrikovs,
medmāsa Antonija Malnača, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve
Elita Kresse un tulks Zane Goiževska.

Visas nedēļas garumā kolektīviem palīdzēja pavadošās personas:
Ieva Babre, Lolita Adamoviča, Inita Pokšāne, Ilmārs Madelāns, Sanita
Bogdanova un Kristina Sauliša.

Dalībnieku nokļūšanu mēģinājumu un koncertu vietās nodrošināja
šoferi: Ainārs Kivriņš, Gunārs Spīķis, Andrejs Džeriņš, Jānis Sondors, Va -
lērijs Danivs, Vasilijs Leščovs, Artūrs Čodars, Valdas Martinkus, Aivars
Strods, Jānis Sparāns, Guntis Reinis, Georgijs Kovaļkovs un Andris Kurms.

7. jūlijā pateicībā par ieguldīto darbu Preiļu novada domes priekš -
sēdētāja Maruta Plivda pasniedzas Dziesmu un deju svētku suvenīrus
kolektīvu vadītājiem, organizatoru-koordinatoru grupas dalībniekiem,
pašdarbības kolektīvus pavadošajām personām un šoferiem.

Savukārt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalīb -
nieki pateicas pašvaldībai par finansiālu nodrošinājumu un iespēju pieda -
līties šajā grandiozajā un brīnišķīgajā Latvijas valsts simtgades pasākumā. 

Sakām ‘paldies’ ikvienam, kurš atbalstīja un bija kopā ar Preiļu
novada pārstāvjiem!

Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Parakstīts līgums par Preiļu pils atjaunošanas
2. kārtas būvdarbu uzsākšanu

ERAF programmas projekta
Nr. 5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas
vērtības» īstenošanas 5.5.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa «Sagla -
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmī -
gu kultūras un dabas mantoju -
mu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus» ietvaros Preiļu no-
vada dome kā viena no sešām pro -
jektā iesaistītajām Latgales paš -
valdībām ir noslēgusi līgumu par
Preiļu pils atjaunošanas 2. kārtas
būvdarbiem. 

Būvdarbu aktivitātes paredz
pils ēkas logu un durvju izgatavo-
šanu un uzstādīšanu, ēkas ārsienu
no iekšpuses žāvēšanu un siltinā-
šanu, sienu un ailu atjaunošanu,
jumta siltināšanu, mikrobioloģis -
kās analīzes, mūru žāvēšanas pro-
grammas un metodikas sastādīša -
nu u.c. specifiskos darbus. Tādējādi,
saglabājot kultūras pieminekļa au-
tentiskumu un veidojot jaunus pa-
kalpojumus katrā atsevišķajā objek -

tā, projekta īstenotāji paredzējuši
stiprināt Latgales kā tūrisma gala-
mērķa pievilcību. Būvdarbus, saska -
ņā ar projekta ieviešanas termiņu,
plānots pabeigt līdz 2019. gada
31. decembrim. 

Būvdarbus, iepirkumu konkursa
kārtībā, veiks SIA «Preiļu celtnieks»
par kopējo summu 418658,08 eiro. 

Projekta vadošais partneris ir
Daugavpils pilsētas dome (projekta
iesniedzējs) un sadarbības partneri –
Daugavpils novada dome, Krāslavas
novada dome, Ludzas novada paš -
valdība, Preiļu novada dome un
Aglonas bazilikas draudze Aglonas
novadā. 

Projekta mērķis ir saglabāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu Latgalē ar augstu sim-

bolisko vērtību un devumu vie tē -
jās, nacionālās un eiropeiskās iden-
titātes stiprināšanai, kā arī attīstīt
ar to saistītos pakalpojumus ilgtspē -
jīgai ekonomiskās izaugsmes vei-
cināšanai reģionā. Kopumā tiks at -
jaunoti 6 valsts nozīmes kultūras
pieminekļi Latgalē.

Preiļu novada domes projekta
budžets sastāda 599 872 eiro, no
kuriem 425 000 eiro ERAF finansē -
jums, 18 750 valsts budžeta dotāci -
ja, 56 250 pašvaldības līdzfinansē-
jums, 99 872 eiro publiskās neat-
tiecināmās izmaksas. Kopējā līgu -
ma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā
ERAF līdzfinansējums 4 695 000
eiro. Projekta īstenošanas termiņš –
2019. gada 31. decembris.

Bērnudārzā «Pasaciņa» septembrī 
tiks atvērta jauna grupa

Šajā mācību gadā pirmssko-
las izglītības iestādē «Pasaciņa»
tiks atvērta papildu pirms skolas
izglītības grupa piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībai. Šāds
lēmums tika pieņemts jūnija do-
mes sēdē.

Bērnudārza vadība informē, ka
2017./2018. mācību gadā iestādi

apmeklēja 379 audzēkņi, no kuriem
128 sastāda piecgadīgie un sešga-
dīgie bērni. 2018./2019. mācību
gada audzēkņu provizoriskais skaits
varētu sasniegt 390 (audzēkņi tiek
uzņemti visa mācību gada laikā),
no tiem 149 ir piecgadīgie un seš-
gadīgie bērni. 

Lai neveidotos rindas un lai

sekmīgi sagatavotu audzēkņus sko-
lai, dome iedalīja nepieciešamos
papildu līdzekļus 20623 eiro apmērā
pirmsskolas izglītības iestādes «Pa-
saciņa» budžetā grupas atvēršanai
Celtnieku ielā 10A. 

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes 

mājaslapas satura redaktore

Preiļu novads veiksmīgi piedalījies
Dziesmu un deju svētkos

Sveiciens Zinību dienā!
Sveicam visus, 
kuri iesākuši mācīties, 
kuri turpina iegūt izglītību un 
kuri dalās savās zināšanās.

Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!
Preiļu novada dome

Seminārs par Zaļo publisko iepirkumu
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

aicina pašvaldību speciālistus uz informatīvo semināru par Zaļo publisko iepirkumu.
Zaļais publiskais iepirkums ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt

preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas
produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju. Seminārā būs iespēja diskutēt ar ekspertu
pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu jomā. 

Seminārs notiks 30. augustā plkst. 11.00 – 14.00 
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva iela 6, (3. stāvs), Preiļos.
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5. augustā Preiļos norisinājās
tradicionālais holokausta upuru
atceres pasākums. To ar savu klāt-
būtni pagodināja Preiļu novada
Goda pilsonis Dāvids Zilbermans,
kurš šogad no savas mītnes zemes
ASV bija ieradies kopā ar dēliem
Emīlu un Gabrielu. Piemiņas brī -
dī Holokausta upuru memoriālā
piedalījās Preiļu ebreju pilsoņu
kapsētas sakopšanas iniciators Sa-
muels Latvinskis, memoriāla au-
tors arhitekts Sergejs Rižs, Preiļu
novada domes vadība un pārstāv -
ji, Preiļu novada vēstures un lie-
tišķās mākslas muzeja speciālisti,
izglītības iestāžu pārstāvji, novada
iedzīvotāji. 

6. augustā viesi apmeklēja Prei -
ļu 2. vidusskolu, iepazinās ar sko -
las vēsturi. Pēc tam norisinājās tik -
šanās ar Preiļu novada domes
priekšsēdētāju Marutu Plivdu, iz-
pilddirektoru Vladimiru Ivanovu
un nekustamā īpašuma daļas vadī -
tāju Vitu Biezaiti, Preiļu novada
vēstures un lietišķās mākslas muzeja
vadītāju Teklu Bekešu un galveno
krājuma glabātāju Rihardu Sisoje -
vu, Preiļu 1. pamatskolas direktori
Noru Šņepsti, Preiļu 2. vidusskolas
direktori Nadeždu Hļebņikovu un
pedagoģi Valentīnu Maksimovu.
Domes priekšsēdētāja pastāstīja
par gaidāmajiem pilsētas svētkiem,
starptautisko autorleļļu festivālu
un Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas
ainavu glezniecībā. Klātesošie ap-
sprieda kopīgu radošu aktivitāšu
rīkošanu nākotnē. 

Galvenais tikšanās mērķis bija
pārrunāt turpmākās iespējamās dar-
bības holokausta upuru piemiņas

godināšanai Preiļos. Kā pastāstīja
Sergejs Rižs, esošā Holokausta upu -
ru memoriāla atrašanās vieta ir
drīzāk simboliska, jo Preiļu ebreju
tautības iedzīvotāju nošaušana no -
tika citviet. Teklas Bekešas veiktā
avotu, literatūras un aculiecinieku
atmiņu izpēte apliecina, ka nošau-
šana ir notikusi pļavā blakus ebreju
kapsētai otrpus ceļam, kas mūsdienās
ved uz garāžām. 1944. gadā, tuvo-
joties padomju karaspēkam, noga-
lināto cilvēku mirstīgās atliekas
tika atraktas un sadedzinātas. 

Uz šo brīdi šis purvainais ze -
mes gabals ir aizaudzis ar krūmiem
un, tā kā tas atrodas blakus Holo-
kausta upuru memoriālam, ko ap-
meklē gan skolēni izglītojošos pa-
sākumos, gan pilsētas viesi, klāte-
sošie vienojās, ka tas būtu jāsakārto.
Dāvids Zilbermans pauda redzēju-
mu, ka nošaušanas vietu nākotnē

vajadzētu iekļaut vienotā ansamblī
ar kapsētu un jau esošo Holokausta
upuru memoriālu. Savukārt S. Rižs
izteica priekšlikumu šajā Preiļu paš -
valdībai piederošajā zemes gabalā
veikt izpēti, izmantojot šurfēšanas
metodi.

Ceļš uz garāžām un arī grāvis
blakus ebreju kapsētai tika ierīkoti
jau pēc 2. Pasaules kara, tāpēc no-
zīmīgas var būt to cilvēku liecības,
kas piedalījās šajos darbos. Tāpēc
aicinām visus, kas var sniegt kādu
informāciju šajā jautājumā vai kam
saglabājušās atmiņas par Preiļu pil-
sētas ebreju tautības iedzīvotāju
nogalināšanu Nacistiskās Vācijas
oku pācijas režīma laikā, sazināties
ar Preiļu novada vēstures un lie -
tišķās mākslas muzeja speciālis-
tiem (tālr.: 65322731, e-pasts:
muzejs@preili.lv). 

Ilona Vilcāne

Preiļos godina Ebreju tautas genocīda upuru piemiņu

Lai kļūtu par nometnes dalībnieku, sko-
lēniem bija jāsagatavo radošais darbs par
tēmu «Dabai draudzīga ceļošana» jebkādā
no mākslas tehnikām.

Nometnes programma bija piesātināta
ar dažādām nodarbībām, aktivitātēm un pa-
sākumiem. Tās laikā tika novadītas 6 izglī-
tojošās nodarbības Upursalā, Cirīšu ezera
krastā, pie Velnezera, kā arī Aglonas vidus-
skolas telpās. Dalībniekiem tika piedāvātas
dažādas radošās nodarbības, bērni devās
ekskursijās un iepazina Aglonas novada in-
teresantākās vietas. 

Katru vakaru Aglonas vidusskolas die -
nesta viesnīcas zālē notika dienas izvērtējums.
Pēc pašu dalībnieku un viņu vecāku atsauks -
mēm, kā arī pēc aptaujas anketu rezultātiem
var secināt, ka nometne bērniem patika, tā
bija saturīga, interesanta un piedzīvojumu
pilna. Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem
dalībnieki un viņu vecāki minēja iespēju
attīstīt valodu prasmi un pozitīvās saskarsmes
veicināšanu starp vienaudžiem. 

Nākamgad projektā «Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus»
tiks organizēta piedzīvojumu nometne Lietuvā,
Gražutes reģionālajā parkā. Arī tajā būs aici -
nāti piedalīties Preiļu novada jaunieši
vecumā no 12 līdz 14 gadu vecumam. 

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. no-
vembrim. 

Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas
Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas
vietas pie ūdens objektiem un vei dojot jau -
nus ekotūrisma produktus un pakalpojumus,
tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvi -
jas 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 ap-
mērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfi-
nansējums – 24 973,20 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.lat-
lit.eu vai www.preili.lv.

Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieejams Preiļu novada domes
2017. gada publiskais pārskats

22. jūnija domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada
domes 2017. gada publisko pārskatu, kas sagatavots, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likumu «Par pašvaldībām» un Ministru
Kabineta noteikumiem «Noteikumi par gada publiskajiem pār-
skatiem».

Gada publiskā pārskata sagatavošanas un publicēšanas mērķis ir
sniegt informāciju pašvaldības iedzīvotājiem, nevalstiskajām or ga -
nizācijām, medijiem, studentiem, valsts pārvaldes ierēdņiem un citiem
interesentiem par pašvaldības darbu un rezultātiem, kā arī par budžeta
līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gada periodā.

Ar pārskatu elektroniskā formā var iepazīties Preiļu novada domes
mājaslapā www.preili.lv (sadaļas «Pašvaldība» apakšsadaļā «Publiskie
pārskati»), savukārt pārskata drukātā versija pieejama Preiļu Galvenajā
bibliotēkā. Tāpat arī pārskats ir publicēts Vides aizsardzības un reģio -
nālās attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv.

Jolanta Upeniece

Apstiprināts Preiļu novada domes
atbalstāmo profesiju saraksts

Domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes atbalstā -
mo profesiju sarakstu 2018./2019. mācību gadam.

Preiļu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai šogad tiks
atbalstītas sekojošas vienpadsmit profesionālās studiju specialitātes:
rehabilitologs, dietologs, klīniskais psihologs, endoskopists, oftalmologs,
pediatrs, anesteziologs, reanimatologs, ķirurgs, vecmāte, bērnu māsa
un audiologopēds.

Atgādinām, ka 2016. gada 26. maija domes sēdē tika apstiprināts
«Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikums», kura mērķis ir
sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā
potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības,
tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālis-
tiem.

Dome deleģēja stipendiju piešķiršanu un izmaksu nodibinājumam
«Viduslatgales pārnovadu fonds». Nodibinājums, saņemot domes lē -
mu mu ar atbalstāmo studiju programmām, stipendiju konkursu izslu -
dina no kārtējā gada 15. jūlija līdz 15. septembrim. Pretendentiem,
kuri vēlēsies piedalīties konkursā, būs jāiesniedz nolikumā noteiktie
dokumenti un jāatbilst kritērijiem, kas noteikti nolikumā.

Sīkāk ar stipendiju nolikumu var iepazīties Preiļu novada domes
mājaslapā www.preili.lv.

Jolanta Upeniece

Tikšanās laikā Preiļu 2. vidusskolā – Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda un Preiļu novada Goda pilsonis Dāvids Zilbermans

Preiļu novada Labklājības pār-
valde aicina Preiļu novada trū-
cīgās ģimenes un aizbildnībā no-
doto bērnu likumiskos pārstāvjus
pieteikties pabalstam mācību lī-
dzekļu iegādei. Jau daudzus ga -
dus pašvaldība sniedz materiālo
palīdzību vienām no sociāli maz -
aizsargātākajām iedzīvotāju gru-
pām – trūcīgajiem un aizbildņiem,
piešķirot vienreizēju pabalstu 
40 eiro apmērā vienam skolēnam.

Atbilstoši Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem «Par so-
ciālo palīdzību Preiļu novadā», tie-

sības saņemt pabalstu mācību līdzek -
ļu iegādei ir Preiļu novada pa mata
dzīvesvietu deklarējušai ģimenei,
kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes
statuss un kuras bērns (bērni) apmeklē
kādu no Preiļu novada vispārizglī-
tojošajām izglītības iestādēm, kā arī
aizbildnībā nodotam bērnam, ja par
bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu
pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa. 

Iesniegumam jāpievieno izziņa
no izglītības iestādes, kurā norādīts,
ka bērns mācās vai uzsāks mācības
konkrētajā izglītības iestādē. Ja pēc
pabalsta saņemšanas skolēns mācī -

bas uzsāk citas pašvaldības izglītības
iestādē, pabalsts mēneša laikā ir
jāatgriež. Ikviens, kas atbilst kādai
no augstāk minētajām sociālajām
grupām, aicināts griezties Labklā-
jības pārvaldes 1. kabinetā (pagastu
iedzīvotāji – pie sociālā darbinieka).
Iesniegumu pieņemšana ilgs līdz
septembra beigām. Aizvadītajā
gadā minētais pabalsts ticis piešķirts
28 ģimeņu 43 bērniem.

Anita Gāga, Preiļu novada
Labklājības pārvaldes direktora

vietniece administratīvi 
saimnieciskajos jautājumos

Preiļu novada bērni piedalās nometnē «Dabas pasaule mums visapkārt» Aglonā

No 15. līdz 21. jūlijam Aglonā projekta «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā
izmantojot ūdens resursus» ietvaros norisinājās biedrības «Spēkavots» rīkota piedzī-
vojumu nometne «Dabas pasaule mums apkārt». Tajā piedalījās 33 dalībnieki
vecumā no 12 līdz 14 gadiem no projekta partneru pašvaldībām – Preiļu, Riebiņu,
Aglonas novada Latvijā, Molētu, Anīkšču, Paņevežu pašvaldības, kā arī Gražutes un
Sartu reģionālā parka direkcijas Lietuvā.

Turpinās hidrobūves rekonstrukcijas darbi parka teritorijā.
Ierobežota gājēju kustība būvdarbu zonā

6. augustā iesākušies Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcijas
darbi – hidrobūves nr.4 pārbūve. 

Būvdarbi ilgs divus mēnešus, un sakarā ar pārbūves procesu hidro -
būves abās pusēs pašreiz ir izbūvēti aizsargdambji un nozāģēti koki,
kurus bija ieplānots nozāģēt  projekta ietvaros. 

Notiek hidrobūves demontāžas darbi, kā rezultātā būvdarbu zonā
nebūs iespējama gājēju kustība. 

Lūdzam iedzīvotājus un parka apmeklētājus būt saprotošiem, ievē -
rot uzstādītās drošības zīmes un pārvietošanās nolūkam izvēlēties citu
gājēju celiņu.

Pateicamies par sapratni!
Preiļu novada dome

Trūcīgajiem un aizbildņiem turpinās pieteikšanās
pabalstam mācību līdzekļu iegādei 
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Biedrības «Preiļu NVO centrs»
īstenotā projekta «Viduslatgales
NVO sektora vasaras akadēmija
attīstītai un stiprai Latvijai» ie-
tvaros no 28. līdz 29. jūnijam
Preiļu pagasta Jaunsaimniekos
«Dzeņu mājās» notika vasaras
aka dēmija, kurā piedalījās 25 pār-
stāvji no biedrības «Preiļu NVO
centrs» biedru organizācijām. 

Nometnes dalībnieki praktiskās
nodarbībās apguva sadarbības pras-
mes, sociālo kontaktu izkopšanu,
nestandarta problēmu risināšanas
metodes, radošumu domāšanā. Ie-
guva zināšanas par pilsonisko līdz-
dalību interešu aizstāvībā, savas
organizācijas darba uzlabošanu.
Akadēmijā nodarbības vadīja lek-
tores Evija Caune un Ieva Vaine.
Dažādas meistarklases nodrošināja
Krīstīne Stašulāne, Zinaīda Mūr-
niece un Līva Norkārkle.

Skaistā un nomierinošā lauku
vide, profesionāli lektori un piere-
dzes bagāti kolēģi sniedza iedvesmu
biedrībām turpināt iesākto darbu,
gūt jaunas idejas un kontaktu turp -
mākajam darbam.

Nometnes dalībnieki atzīst, ka
divas dienas fantastiski pavadīja
laiku mācoties, kopā darbojoties,
smejoties, iedvesmojoties un arī
atpūšoties NVO vasaras akadēmijā.
Tika iegūti jauni draugi, pozitīvas
emocijas, spodrinātas sadarbības
un komunikācijas prasmes, izzināti
paši un kolēģi. Nometnes ieguvumi:
radošas idejas turpmākai darbībai,
inovatīva pieeja problēmu risinā-
šanai, jauni kontakti un atklāsmes
par savu līdzcilvēku talantiem,
pārliecība par saviem spēkiem, ie-
drošinājums darīt un gūt panāku -
mus, zināšanas, kā relaksēties pa-
šam, kā pārvarēt ikdienas rutīnu
un neizdegt, jaunas zināšanas par
ēterisko eļļu pasauli un ūdens ma-
ģiskajām spējām, zināšanas ne
gaļas ēdienu pasaulē.

Nometnes dalībnieki izteica
priekšlikumu šādas nometnes rīkot
katru gadu, lai saliedētu un izglītotu

cilvēkus, kuriem rūp darboties sa-
biedrības labā.

Pateicamies gleznaino «Dzeņu
māju» saimniecei Kristīnei Stašu-
lānei, kura uzņēmās rūpes par no-
metnes dalībnieku labsajūtu un pa -
vārei Inārai Liepiņai par veselīga-
jiem un gardajiem ne gaļas ēdie-
niem. 

Projekta mērķis – Preiļu, Ag-
lonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu
novadu nevalstisko organizāciju
institucionālās un cilvēkresursu ka -
pacitātes stiprināšana sadarbības
un pilsonisko prasmju attīstībai.
Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras
ministrijas un biedrības «Dienvid-
latgales NVO atbalsta centra» fi-
nansiālu atbalstu.

Artis Utināns,
Projekta vadītājs, biedrības

«Preiļu NVO centrs» valdes
priekšsēdētājs

Divas dienas tīra prieka. 
Viduslatgales NVO vasaras akadēmija Dzeņu mājās

Jau astoto gadu Preiļu novada bērni izmanto iespēju
piedalīties aizraujošā piecu dienu nometnē Zolvas ezera
krastā, kuru līdzfinansē Preiļu novada dome, un atbalsta
Preiļu 1. pamatskola. Šīs vasaras nometne bija īpaša, jo
tās aktivitātes bija vērstas uz  mūsu valsts – Latvijas
simtgadi.

Visas nedēļas garumā audzinātājiem Ilzei Brokai, Ievai
Babrei, Mārcim Adamovičam un Mikam Babrim palīdzēja
un bērniem lika justies labāk brīvprātīgā darba veicējas
Nikola Djubina un Ieva Adamoviča.

Nometnes saturs bija izzinošs, radošs, sportisks un
kādam arī  izaicinošs.

Diena sākās ar ikrīta sarunu apli, rīta rosmi un nometnes
himnu.

Sadarbojoties savās komandās, bērni iepazina apkārtni,
ugunskurā cepa kartupeļus, devās nelielā pārgājienā uz
«Silmalām», iemēģināja roku makšķerēšanā, DU mācībspēka
Aināra Pankjāna vadībā iepazina dzīvnieku dzīvi naktī –
klausījās putnu balsis, mēģināja pamanīt sikspārņus un pie-
vilināja nakts tauriņus izgaismotās lamatās.

Katrs dalībnieks aizveda mājās pašgatavotu māla pa liktni
zivs izskatā – paldies Raivo Andersonam, auduma maisiņu
izrotātu ar kādu no latvju zīmēm, draudzības rokassprādzes,
paša lolotu un greznotu fotorāmīti, katra meitene – ziedu
vainadziņu, kurš rotāja viņas galvu nometnes noslēguma
koncertā. Paldies par latvisko koncerta saturu un iestudējumu

– Ilzei Brokai. Līgo dančus iemācījās un izdejoja visi
nometnes dalībnieki.

Nometnē bērni varēja peldēt, laivot – paldies Sandim Šķē-
pam un SIA «Dēkaiņi» par sadarbību, piedalīties stafetēs,
spēlēt tīkla bumbu un kartupeli, savu radošo talantu dalīb -
nieki attēloja, zīmējot uz asfalta. Oksana Kitajeva lieliski
novadīja  iepazīšanās un vingrošanas nodarbības. Nometnē
arī šogad katrs dalībnieks varēja piedalīties talantu šovā un
modes skatē, kur bērni atklāja savas radošās spējas, sadar -
bību, izdomu un drosmi. Arī bilžu vakars ir nometnes neat-
ņemama sastāvdaļa, kur katrs ieraudzīja sevi un draugus
visdažādākajās situācijās.

Šogad bērnus pārsteidza Zolvas ezera pirāts, kura lomā
iejutās Nauris Vigulis un Valters Reinis. Pirāts nometnes pir-
majā dienā katram dalībniekam lūdza paveikt svarīgu uzde-
vumu, bet pēdējā – pārbaudīja to un palīdzēja no met nes va -
dītājai Lolitai Adamovičai izsniegt Apliecinājumus par no met -
nē paveikto. Vecāki varēja lepoties par savu bērnu veikumu,
jo katrs noslēguma koncertā gan dziedāja, gan dejoja.

Ieguvēji bija visi – gan bērni, gan viņu vecāki, gan nometnē
iesaistītais personāls. Paldies SIA «Zolvas» vadītājai Annai
Šņepstei un viņas komandai par iespēju būt piecas dienas
ezera krastā,  baudīt garšīgās maltītes, darboties, sadarboties,
mācīties uzklausīt, kustēties un priecāties par dabu.

Informāciju apkopoja un fotomirkļus iemūžināja 
nometnes audzinātāja Ieva Babre

Bērnu nometnes «Krāsainie sapņi» izsapņoti

4. augustā ar skanīgu sadziedāšanos «Cik jauki vosor’s laiceņā»
folkloras kopa «Naktineica» pulcēja folkloras draugus no vairākiem
novadiem. Šāds pasākums notika jau 3. reizi, šoreiz tā tēma bija
«Maize». Tika godinātas maizes cepējas, kuras arī mūsdienās cep
maizi mājas apstākļos – Līga Jermoloviča no Riebiņu novada un
In ta Plivda no Vārkavas  novada. 

Sadziedāšanās pasākums noritēja jubilejas zīmē, jo «Naktineica» svi nē-
ja kolektīva pastāvēšanas  65 gadu jubileju. Laika posmā kopš 1953. ga -
da, kad nodibinājās tolaik Ždanova vārdā nosauktā kolhoza etnogrāfiskais
ansamblis, ir mainījušies gan kolektīva nosaukums, gan dziedātāji, gan va -
dītāji, tomēr ansambļa darbībā nav bijis pārtraukuma. Ir saglabāts Saunas
pagastam raksturīgais muzikālais mantojums, ko pētījuši un pierakstījuši
gan Folkloras krātuves, gan Latvijas Universitātes folkloras pētnieki.

Svētku reizē Saunas pagasta atpūtas laukumā ciemojās folkloras
kolektīvi no Preiļu novada – «Leiči», Riebiņu novada – «Vydsmuiža»,
«Jumaleņa», Vārkavas novada – «Vecvārkava», «Dzeipurs», Līvānu
no  vada – «Turki», «Augusti», Daugavpils novada – «Speiga», «Vaba -
lis», dziedātāja Gunta Plociņa. Košs akcents Latgales folkloras kopu
tradicionālajā skanējumā bija divu slāvu kultūras kopu iesaistīšanās –
«Uzori» no Līvāniem un «Romaška» no Ambeļiem, jo mazākumtautību
kolektīvi kopā ar folkloras kopu «Naktineica» šobrīd darbojas projektā
«Nacionālo kultūras vērtību iepazīšana», ko atbalsta Latgales NVO
projektu programma 2018. Projekta ierosinātājs ir sabiedriskais centrs
«Nianse», kas darbojas Preiļu novada Saunas pagastā.

Pasākumu kuplināja meistardarbnīcas. Ikviens varēja uzzīmēt savu
redzējumu, kā top maize. To palīdzēja paveikt Santa Vojevodska. Savu-
kārt Anitas Mičules vadībā varēja noaust paliktnīti no doņiem – uz tā var
uzlikt krūzi, maizes klaipu, šķīvi – cik nu kuram pacietības pie tika. Bija
sagatavota arī filma, kā cep maizi Riebiņu novada «Liep kalnu» mājās.

Katra folkloras kopa bija sagatavojusi nelielu programmu par mai -
zes tēmu – dziesmas, stāstus, rotaļas. Pasākuma gaitā radās secinājums:
cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skatuvi, spēj tik sirsnīgi pasniegt
vēstījumu caur tautasdziesmu, ka nebūtu jāapšauba tautas pastāvēšana
nākotnē, jo katrā kolektīvā manījām arī jaunus cilvēkus.

Noslēgumā izskanēja kopdziesma «Seši reiti nedeļā», apsveikuma,
pateicības vārdi par piedalīšanos, cienasts, par ko parūpējās Saunas TN
vadītāja Irēna Kuzņecova, un kapellas «Augusti» danču mūzika Oskara
Bērziņa vadībā. Katrs ciemiņš kā pateicību aizveda mājās «Nia nses»
dalībnieču ceptos maizes klaipiņus un «Naktineicas» īpašo ievārījumu.

No 30. jūlija līdz 2. augustam
divām Pelēču pamatskolas sko-
lotājām – skolas administrācijas
pārstāvei Inārai Štagerei un angļu
valodas skolotājai Jolantai Ma-
cenko – bija iespēja aktīvi līdz-
darboties IAC organizētajā Va-
saras skolā  «Pedagoga profesio -
nālo un personīgo kompetenču
pilnveide skolēnu līdzdalības un
sadarbības sekmēšanai» atpūtas
kompleksā «Ratnieki»  Līgatnes
novadā.

Nodarbībās kopumā piedalījās
52 skolotājas no 26 dažādām Lat-
vijas skolām. Četru dienu garumā
dalībniecēm bija iespēja profesionālu
pasniedzēju vadībā piedalīties da-
žāda rakstura nodarbībās. Bija gan
teorētiskas nodarbības par kritisko

domāšanu, 21. gadsimta jaunieti,
gan arī darbnīcas par medijpratību
un piederības vietas izjūtu. Efektīvas
komandas veidošanas modeļa piln-
veidei ar entuziasmu piedalījāmies
Toma Urdzes vadītajās nodarbībās,
izmantojot gan Actionbound apli-
kāciju viedierīcēs, lai izpildītu no-
metnes teritorijā izvietotos uzde-
vumus, gan zoom attēlu metodi
kolektīva saliedēšanai. Uzskatām,
ka ļoti augstvērtīgas bija arī eksis-
tenciālās psihoterapeites un super-
vizores Nikolas Dzinas vadītās
lekcijas sevis iepazīšanai, pētot
cieņu pret sevi un citiem. Spilgti
atmiņā paliks arī izrāde «Piramīda»,
kurā bijām nevis pasīvi vērotāji,
bet gan aktīvi darbojāmies, labāk
izprotot savas iekšējās dzīles.

Vasaras skolas laikā bijām ap-
metušies atpūtas kompleksā «Rat-
nieki», kas atrodas Līgatnē gleznai -
nā teritorijā ar ainaviskām dabas
takām. Brīvo laiku izmantojām
kontaktu veidošanai, draudzīgām
sarunām, taku izpētei, kā arī lais-
kākai atpūtai pirtī un skanīgām
dziesmām ūdens baļļā. 

Uzskatām, ka Vasaras skolas
laikā ieguvām ne tikai vērtīgu pro -
fesionālās pieredzes bagāžu, bet
arī labus draugus, atsaucīgus ko -
lēģus un vērtīgu pieredzes apmai -
ņu, kas palīdzēs aktīvi uzsākt jau -
no mācību gadu, ar savu pieredzi
iedvesmot kolēģus un motivēt sko -
lēnus.

Jolanta Macenko,
Pelēču pamatskolas skolotāja

Pelēču pamatskolas skolotāju dalība Vasaras skolā

Folkloras kopai «Naktineica» –
65 darbības gadu jubileja

Jauniešus aicina pasākums
«Laukiem būt!»

28. septembrī Preiļos sāksies ikgadējais Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
rīkotais pasākums «Laukiem būt!».  

Pasākuma «Laukiem būt!» ietvaros notiks informa -
tīvā diena un pēc tam sekos 5 dienu mācības. Mācību no-
ri ses laiks tiks saskaņots ar jauniešiem. Mācībās jau-
nieši pētīs tirgu, konkurentus, veiks peļņas un zaudē-
jumu aprēķinus, kā arī noteiks potenciālo ieguvumu
no sava produkta. Tiks arī aplūkotas tādas tēmas kā

grāmatvedība, uzņēmumu reģistrs, mārketings. Pēc 
mācībām jaunie uzņēmēji izstrādās savus biznesa plā -
nus un startēs noslēguma konkursā, kur varēs iegūt vēr-
tī gas naudas balvas sava biznesa idejas īstenošanai.

Pasākumā «Laukiem būt!» tiek aicināti piedalīties
visi aktīvie un idejām bagātie jaunieši un jaunie
uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie LLKC
Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsul -
tantes Jolantas Augšpūles, tālr. 26788681 vai
jolanta.augspule@llkc.lv

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju centrs»
organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem

«Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā»
Kursus vada higiēnas ārsts – Valentīna Petrova. Kursi notiks 

29. septembrī plkst. 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos.
Maksa par kursiem – EUR 25. Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta
apliecība. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243.
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No 3. līdz 4. augustam Salas pamatskolā noti -
ka Lauku kopienu vasaras forums «Mana Latvija,
mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība». Pasākums
notika, sadarbojoties biedrībai «Latvijas Lauku
forums», biedrībai «Sabiedriskais centrs «Smelte-
riešu cimdiņš»» un Salas pamatskolai. Pirms
diviem gadiem šo godpilno uzdevumu – lauku ko-
pienu spēles Smelteros – izcīnīja Salas pamatskolas
komanda.

Uz pasākumu bija ieradušies lauku kopienu pār -
stāvji no vias Latvijas. Pirmajā dienā notika nopietni
pieredzes apmaiņas semināri, jaunāko zināšanu ap -
guve. Skolas zālē bija aplūkojama amatnieku biedrības
«Austra» dalībnieku darbu izstāde. 

Vakarpusē pēc intensīvā darba visas dienas garu -
mā notika neliela izzinoša pastaiga-ekskursija pa
Smel teriem, pa skolas teritoriju. Daudzi bija pirmo
reizi Latgalē, Preiļu novadā, Smelteros. Tika uzdoti
dažādi jautājumi par vietējo ciemu, par tradīcijām.
Daži no tiem lika aizdomāties un paskatīties uz pie -
rastām lietām «ar skatu no malas».

Vakarā kopienu pārstāvji pulcējās uz Kopienu ve-
čerinku, kurā uzstājās Zelta talants Dainis Skutelis,

postfolkloras grupa «Solys muzykanti», folkloras
kopas «Golūda» un «Dzeipureņš». Vakars tika aiz -
vadīts jautrās dziesmās un dejās, kurās tika iesaistīti
visi klātesošie.

Otrajā dienā notika Kopienu sporta spēles. Ko-
mandām bija iespēja piedalīties 12 jautrās sportiskās
aktivitātēs. Visvairāk uzvaru dažādās disciplīnās iegu -
va  komandas «Līdumnieki» un «Čiekuri». Tiesnešu
simpātiju balvu saņēma senioru komanda no Saldus
«Ciecerīte», kura lieliski pierādīja, ka svarīgi ir
vispirms loģiski izdomāt un tad izdarīt. Ceļojošo Ko-
pienu kausu saņēma biedrības «Kandavas rajona par-
tnerība» komanda «Dancotāji», kuru ziņā organizēt
nākošās kopienu spēles 2020. gadā. Pasākuma noslē-
gumā visi dalībnieki izveidoja sveicienu Latvijai tās
simtgadē.

Šīs divas dienas vēlreiz parādīja, ka arī laukos var
veiksmīgi strādāt, attīstīties, kvalitatīvi atpūsties, veidot
kontaktus ar jauniem sadarbības partneriem. Paldies
visiem Kopienu vasaras foruma un Kopienu spēļu orga-
nizatoriem, dalībniekiem, sponsoriem, atbalstītājiem!

Valentīna Madalāne, 
Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

Kopienu vasaras forums
Salas pamatskolā

Noslēgusies apgāda Zvaigznes ABC rīkotā «La-
sīšanas stafete 2018». Preiļu bibliotēku stafetē pār-
stāvēja 4 dalībnieki – Ritvars Vjakse, Gunita Vjakse,
Laura Grigule un Kristers Šņepsts. Lasī šanas ma ra -
tons aizsākās 14. maijā un noslēdzās 22. jūlijā. Taču
tas vēl nav viss. Zvaigznes ABC mā jas lapā bija jāiz -
veido savs profils, kurā jāatspoguļo viedoklis par iz-
lasīto. To varēja pievienot 4 va riantos – teksts ar zī-
mējumu, ar video youtube.com vai tikai video.

9. augustā dalībnieki tika aicināti uz kuģa «Ro-
mantika», kur notika noslēguma pasākums, tajā tika
sumināti uzvarētāji, bija iespēja noskatīties iluzionista
Edžus priekšnesumu, nofotografēties ar iemīļotajiem
rakstniekiem – Valdi Rūmnieku, Lauru Dreiži, Eviju
Gulbi, Dzintaru Tilaku un tulkotāju Aneti Konu – un
papildināt savu autogrāfu kolekciju.

Prieks, ka ieguldītais darbs tika novērtēts, un starp
uzvarētājiem ir:

Gunita Vjakse – balvā 50 eiro un grāmata «Ma -
zā ģeogrāfijas enciklopēdija. Latvija». Gunita izlasījusi
70 grāmatas, 

Ritvars Vjakse – veicināšanas balvā kompaktdiski
no sērijas «Mazā interaktīvā enciklopēdija», Ritvars
izlasījis 60 grāmatas.

Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras no -
da ļas kolektīvs saņēma dāvanu karti 50 eiro vēr tībā
un Pateicības rakstu par atsaucību un lasītprieka vei-
cināšanu. Pateicos visiem dalībniekiem par uzņēmību,
ko lēģēm un vecākiem par atbalstu! 

Vilhelmīne Jakimova,  Preiļu Galvenās 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 

Lasīšanas stafete veiksmīgi noslēgusies 

Zvaigznes ABC rīkotās Lasīšanas stafetes laureāti ar
Preiļu GB bibliotekārēm: (no kreisās) Laura Grigule,
Vilhelmīne Jakimova, Ritvars Vjakse, Gunita Vjakse,
Solvita Erta

Labklājības pārvaldes darbinieki –
aktīvi asinsdonori

14. jūnijs – Pasaules asins donoru diena tiek atzīmēta, lai vei ci -
nātu izpratni par nepieciešamību nodrošināt sabiedrību ar drošām
asinīm un pateiktos brīvprātīgajiem asins donoriem par cilvēku
dzīvības glābšanu ar asins nodošanu. 

Jūnija izskaņā ar mērķi iedrošināt līdzcilvēkus iesaistīties asins
donoru kustībā, kā arī sabiedrības solidaritātes vārdā Preiļu novada
Labklājības pārvaldes darbinieki nodeva savas asinis, lai tās nestu
labklājību kādam, kuram tās būs ļoti nepieciešamas.

Katram Labklājības pārvaldes darbiniekam ir savs stāsts, kāpēc
viņš iesaistījies asinsdonoru kustībā, bet visam vienojošais ir vēlme
palīdzēt līdzcilvēkiem. Kā atzīst donori, liels ieguvums ir iespēja veikt
asins analīzes, lai pārliecinātos par savu veselības stāvokli.

Labklājības pārvaldes darbinieki ar savu piemēru vēlas vērst uz -
manību, ka asins ziedošana nav sarežģīts un laikietilpīgs darbs, taču tā
rezultāts kādam var izšķirt likteni. Gluži kā Valsts asinsdonoru centra šī
gada kampaņā «Mirklis Tev – dzīvība kādam citam». 

Anita Gāga

Pirmajā ģimeņu pasākumā – krāsu meistarklasē
«Iepazīsti latvju zīmes», kas notika 15. jūlijā, bērni ar
vecākiem iepazina latvju zīmes un zīmēja tās uz koka
ripiņām. Apgleznotās koka ripiņas ar latvju zīmēm
tika dāvinātas Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļas
jaundzimušajiem bērniņiem. 

Otrajā ģimeņu pasākumā – krāsu meistarklasē «Ie -
pa zīsti krāsu pasauli», kas notika 22. jūlijā,  bērni tika
iepazīstināti ar jaunu dekorēšanas tehniku, mācījās
sērkociņu iespiedbloku pielietojumu un nostiprināja
prasmes trafaretu tehnikas pamatprincipu dekorēšanā.
Viņi kopā ar vecākiem apgleznoja koka dēlīšus, ku -
rus pēc tam var lietot kā telpu interjera dekorus. 

Trešajā ģimeņu pasākumā – krāsu meistarklasē
«Koka lādīšu dekorēšana», kas notika 29. jūlijā, da-
lībniekiem bija iespēja, pēc savām vēlmēm, ar  eko-
loģiskajām Annie Sloan Chall Paint krāsām  izdekorēt
koka lādīti. Katrs varēja izpausties un apgūt jaunu
aroda prasmi – mēbeļu dekorēšana. 

Krāsu meistarklases notika jaunizveidotajā studijā
«DiCraft», Preiļos, Mehanizatoru iela 2, meistarklases
vadīja eksperte, pedagoģe Dina Maksimova. Krāsu
meistarklašu dalībnieki strādāja ar ekoloģisko Annie
Sloan Chall Paint krāsu, kas ir droša bērna veselībai
un neizraisa alerģiju.

Ceturtajā ģimeņu pasākumā – keramikas meistar-
klase «Izveido savu latvisko krūzi», kas notika 5. au-
gustā, dalībnieki apguva latviskās zīmes, izveidoja
māla krūzi, kura tika dekorēta ar latviskajām zīmēm.
Izgatavotie trauki tika apdedzināti keramikas darbnīcā
«Jašas podi». Keramikas darbus palīdzēja radīt kera -
miķe Kristīne Nicmane, keramikas darbnīcas «Jašas
podi» vadītāja. Bērniem bija patiess prieks par savu
paveikto darbu un vēl lielāks prieks par kopā pava -
dīto laiku kopā ar vecākiem.

Piektajā ģimeņu pasākumā – keramikas meistark -
lase «Ģimenes plaukstu nospiedumi», kas notika 
18. augustā, ģimenes varēja darboties ar mālu, veidot
plaukstu nospiedumus uz māla un to izrotāt, kā sirds
kāro. Izveidotie darbi tika apdedzināti keramikas
darbnīcā «Jašas podi» un pēc tam tiks nogādāti dar -
bu autoriem. Keramikas meistarklases vadīja keramiķe
Kristīne Nicmane.

Projekta «No ģimenes – ģimenei – mācīties, ra dīt,
dāvināt!» ietvaros tika realizēti pasākumi, kas palīdz
mums ikvienam – gan tiem, kas veido un rada, gan
tiem, kas piedalās un dara. Ir patīkami apzināties, ka
izveidotais pasākums kādam ir devis prieku un gan-
darījumu, kādam mieru un sajūsmu. Prieks, ka var
atrast laiku bērniem, atrast laiku, ko var kopīgi
pavadīt, jo ikvienam bērnam pavadītais laiks kopā ar
vecākiem ir ļoti svarīgs, un nozīmē ļoti daudz. Mēs
palīdzam augt un pilnveidoties, un palīdzam par
cilvēku būt.

Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»»
pateicas par atbalstu keramikas  darbnīcas «Jašas
podi» vadītājai, keramiķei Kristīnei Nicmanei un stu -
dijas «Di Craft» vadītājai Dinai Maksimovai, krāsu
ekspertei, pedagoģei. Sirsnīgs paldies visiem vecā -
kiem, kuri kopā ar saviem bērniem piedalījās šajās
radošajās meistarklasēs. 

Ģimeņu pasākumi tika organizēti projekta «No
ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt!» ietvaros.
Projekta kopējais budžets: 1200,00 EUR un tas ir
100% Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas fi-
nansējums.

Inese Matisāne,
projekta vadītāja, biedrības «Ģimeņu atbalsta

centrs «Puķuzirnis»» valdes priekšsēdētāja 

Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» veiksmīgi ir īstenojis
projektu «No ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt!»

2018. gada jūlijā – augustā Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» ir īstenojusi dažādas radošās darbnīcas projekta
«No ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt!» ietvaros. Kopumā
tika noorganizētas 2 keramikas meistarklases un 3 krāsu meis -
tarklases ģimenēm ar bērniem. Projekta  ietvaros organizētajos pa-
sākumos bērni ieguva jaunas amatu prasmes (keramikas pamati,
zīmēšana uz koka, koka dekorēšana), zināšanas par latvju zīmēm,
jaunus draugus un apzinājās ģimenes vērtību, labdarības un sav-
starpējās palīdzēšanas tikumu. Projekta ietvaros organizētās meis-
tarklases tika plaši apmeklētas, bērniem un vecākiem šīs nodarbības
sniedza patiesu gandarījumu. 

Miķeļdienas tirgus Preiļos notiks 
29. septembrī no plkst. 9.00 līdz

15.00 Raiņa bulvārī un Paulāna ielā.
Sīkāka informācija pa tālr. 26636243. Pieteikšanās

tirgotājiem www.preili.lv vai Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6.



5

Preiļu novada VÇSTIS 2018. gada augusts

No 17. līdz 19. augustam
preilieši un pilsētas viesi

svinēja Prei ļu kā apdzīvotas vie -
tas 670. pastā vēšanas gadadienu
un Preiļu pilsētas 90. gadskār -
tu. Svētku dienās valdīja burvīgi
laika apstākļi un pilsētā norisi-
nājās dažādas kultūras, sporta
un atpūtas aktivitātes dažādām
gaumēm un interesēm. 

Pateicoties Preiļu novada paš -
valdības veiksmīgai sadarbībai ar
Leļļu galerijas mākslinieci Vladlenu
un pasaulē pazīstamiem leļļu māk-
sliniekiem, Preiļu pilsētas svētku
ietvaros norisinājās arī 4. Starptau -
tiskais Autorleļļu festivāls. Trīs die -
nu garumā Preiļu Kultūras namā sa -
vus radošos veikumus demonstrēja
39 leļļu mākslinieki no 13 pasaules
valstīm, ļaujot ikvienam interesen -
tam ienirt pasaku valstībā, apskatot
izstādītos unikālos mākslas darbus.
Turpat Lielajā zālē uz skatuves
bija izvietotas arī mākslinieku vei-
dotās eņģeļu un spoku figūras, kas
sasaucās ar leģendām un vēsturis-
kajiem nostāstiem par Preiļu pili.  

Svētkus pilsētā ievadīja Preiļu
Grāmatu svētku programma, kura

piedāvāja lasītājiem tikties ar grā-
matu autoriem, apskatīt izstādes un
piedalīties konkursos. Kultūras na -
mā tika atklāta mākslinieka Jāņa
Plivdas personālizstāde «Mani Prei-
ļi», savukārt viesu mājā «Pie Pli ča»
notika nupat klajā nākušās Preiļu
fotomākslinieka Igora Pliča grāma -
tas «Latgales ainava» prezentācijas
pasākums, pēc kura klausītāji bau -
dīja Daugavpils Universitātes asociē -
tās profesores Ilonas Bageles vokā -
lās klases studentu noskaņu koncertu. 

Aktīvā dzīvesveida piekritēji
17. augusta dienu aizvadīja, atbalstot
preiliešus jaunatnes čempionāta fut -
bolā spēlē Preiļi-Gulbene, savukārt
pievakarē uzmundrinot mūsu no-
vadnieku, stiprinieku Arti Plivdu
Latvijas spēkavīru čempionāta pos-
mā. Dienas noslēgumā pilsētas par -
ka estrādē, kupli apmeklēts, izskanē -
ja nakts disko ar grupām «Dabasu
durovys», «Tranzīts» un «Oranžās
brīvdienas». 

Svētku pasākumu kulminācijas
diena – 18. augusts – iesākās ar rīta
copi Preiļu parka dīķī un jestro pil-
sētas iedzīvotāju modināšanu mik-
rorajonos. Preiļu 2. vidusskolas sta -

dions svētkos pārtapa par Tirgus
ielu, kur amatnieki, zemnieki un
mājražotāji piedāvāja iegādāties pa -
šu audzētas un ražotas pārtikas pre -
ces, gatavotus mākslas un daiļamat -
niecības izstrādājumus.

Rīta koncertprogrammā izska-
nēja XXVI Vispārējo dziesmu un
XXVI Deju svētku dalībnieku svei-
cieni pilsētai svētkos, mazākajiem
skatītājiem sajūsmu radīja aizraujo -
šais burbuļšovs ar pasaku tēliem.
Svētkus kuplināja un savus priekš-
nesumus demonstrēja Glubokoje pil-
sētas folkloras ansamblis «Kriničen -
ka» (Baltkrievija), Bleihahas pilsē -
tas Mūzikas grupa (Vācija), Lipniku
ciema Folkloras ansamblis (Moldo -
va) un Utenas pilsētas deju grupa
«Levindra» (Lietuva). Dienas gaitā
tika sumināti Preiļu novada sakop-
tāko māju īpašnieki, kuriem īpašus
sveicienus savās dziesmās izdziedā -
ja mūzikas grupa «Baltie lāči».

Tajā pat laikā sportiskā garā par
godalgotām vietām cīnījās tenisisti
Preiļu novada atklātajā čempionātā
galda tenisā un volejbolisti Plud-
males volejbola turnīrā, savukārt
mākslīgā seguma laukumā tika aiz-

vadīts meiteņu futbola turnīrs.
Visas dienas garumā pilsētas

laukumos darbojās piepūšamās at-
rakcijas bērniem, 1. Maija ielā bija
aplūkojama Vēsturisko spēkratu
parāde, Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja atklātajā mācību
krātuvē ikviens bija aicināts aust
Tamakuru, spēlēt lielformāta šaha
spēli, likt kopā lielformāta puzli
«Borhu mantojums» un piedalīties
Viduslatgales pārnovadu fonda rī-
kotajā «Labdarības Bumbu rallijā».

Vakarpusē preilieši vienojās tra -
dicionālajā Svētku gājienā uz Preiļu
parka estrādi, kura devīze šogad
bija «Ziedi». Katrs kolektīvs bija
ieguldījis radošu izdomu noformē-
jumos, priecējot gan svētku gājiena
skatītājus, gan pašus dalībniekus.
Gleznainajā Preiļu pilsētas parka
estrādē gājiena dalībnieki vienojošo
elementu – ziedus – ievietoja kopī -
gā svētku rotā. Estrādē svētku uz-
runas un apsveikumi mijās ar Ap-
vienotā pūtēju orķestra (Polija, Lat-
vija, Igaunija) muzikālo sveicienu,
pēc kura sekoja koncertprogramma
ar Svētku orķestra un Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas operteātru solistu

piedalīšanos. Pasākuma turpināju -
mā sekoja atraktīvā Māra Grigaļa
vadīta koncertprogramma «Par va-
saru, puķēm un mīlestību» ar Andra
Ērgļa, Kristīnes Zaharovas, Daiņa
Skuteļa, Oranžo meiteņu trio un
deju grupas Ievas Kemleres vadībā
piedalīšanos. Vakara izskaņā – gru -
pas «Tekila band» pavadījumā, rīta
gaismai austot, norisinājās zaļum-
balle. 

19. augusta rītā Preiļu baznīcās
tika aizvadīti Svētku dievkalpojumi,
savukārt pēcpusdienā Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolas
stadionā preilieši juta līdzi Preiļu
puišiem 1.līgas čempionāta futbolā
spēlē Preiļi-Skonto. Svētku izskaņā
Kultūras nama terasē pulcējās leļļu
mākslinieki, preilieši un viesi uz
4. Starptautiskā Autorleļļu festivāla
izstādes noslēgumu un festivāla
autordarbu izlozi. 

Izstādes apmeklētāji trīs dienu
garumā balsoja par sev tīkamāko
lelli un noteica Skatītāju simpātiju
ieguvējus – 1. vietu ieguva Alek-
sandrs Ņesterjuks /Preiļi/, 2.vietu
– Vladlena /Preiļi/ un 3. vietu – Je -
ļena Tuminskaja /Krievija/. Nomi-
nācijā «Par eņģeļiem un spokiem»
1.vietu ieguva Marina Norta /Nīder -
lande/, 2.vietu – Vladlena /Preiļi/,
3.vietu – Anna Fadejeva /Krievija/.

Šogad svētku programma un
aktivitāšu apjoms bija bagātīgs –
mēs esam apliecinājuši to, ka pro -
tam svinēt, radīt prieku citiem un
priecāties paši! Pateicamies brīv-
prātīgajiem, atbalstītājiem, ikvienam
preilietim un viesim, kurš ar savu
apņēmību un pozitīvu attieksmi
iesaistījās svētku noskaņas radīšanā. 

Sirsnīgs paldies jums par jūsu
smaidiem un mirdzošajām acīm –
tā mums ir lielākā dāvana šajos svēt-
kos! Uz tikšanos nākamajos svētkos!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes 

mājaslapas satura redaktore

Krāšņi aizvadīti Preiļu pilsētas svētki 
un 4. Starptautiskais Autorleļļu festivāls

Svētku gājiens uz Preiļu parka estrādi   Preiļu novada sakoptāko māju konkursa laureāti

4. Starptautiskā Autorleļļu festivāla izstāde (attēlā pa kreisi) un priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada Goda pilsonis, kinorežisors Jānis Streičs un fotomākslinieks, grāmatas autors 
Igors Pličs prezentē grāmatu «Latgales ainava» (attēlā pa labi) 

Jāņa Plivdas personālizstādes «Mani Preiļi» atklāšanās pasākumā klāt -
esošie kopā ar mākslinieku veido svētku darbu 

Novadnieks Artis Plivda – Latvijas Spēkavīru čempionāta uzvarētājs
Preiļu posmā
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20. jūnijā radinieku lokā zelta kāzas svinēja un
uz kopdzīves 50 gadiem atskatījās preilieši Jenafa
un Roberts Raciborski. Ar pagājušo skaisto noti-
kumu pāri svētkos sveica Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda, novēlot gaviļniekiem
stipru veselību un izturību arī turpmāk.

Viens otrā ‘ieskatījušies’ pavisam nejauši. Roberts,
strādājot par smagās mašīnas šoferi, pievedis Jenafas
mājas celtniecībai nepieciešamos materiālus, šī
negaidītā pazīšanās izrādījusies liktenīga.

Jenafa un Roberts laulību slēdza 1968. gada 20.
jūnijā. Raciborsku ģimenē izaudzināti dēls un meita,
kas nu jau izauguši par patstāvīgiem un krietniem cil-
vēkiem. Prieks un lepnums ir par diviem mazbērniem.
Jubilāri no sirds priecājas par draudzīgajām un
siltajām attiecībām ar saviem tuvākajiem.

Sieviņa Jenafa darba gaitas pavadījusi, strādājot
bērnudārzā, vies nīcā un Preiļu siera rūpnīcā, savukārt
Ro berts aktīvos darba gadus pavadījis šofera amatā.
Brīvās dienas pavadītas lauku darbos. Atsaucot at -
miņā aizgā  ju šos gadu desmitus, pāris atzīst, ka esot
bijuši sabie driski aktīvi un regulāri apmeklējuši pa-
sākumus pilsētā. 

Liktenis ģimenei uzlika pārbaudījumu, pirms des -

mit gadiem Ro berts zaudēja redzi. Jenafas kundzes
dzīves rūdījums ir tik liels, ka viņa nebaidās nekādu
grūtību un drosmīgi uzņemas visus ģimenes pienā -
kumus. Neskatoties ne uz ko, pāris nav zaudējuši dzī-
vesprieku un ar nepacietību gaida katru jaunu dienu.
Piemājas dārziņā saimniece daudz laika pavada dārz-
kopībā, tikmēr Roberts laiku kavē pagalmā savā ērti
iekārtotajā garāžā, klausoties radio. 

Jenafa un Roberts izstaro enerģiju un labestību,
ar optimismu uztver ikvienu notikumu, ar nepacietību
gaida ģimenes pulciņā mazmazbērnus. Roberts ar savu
veselīgo humora izjūtu spēj paraudzīties uz lie tām
citādi, kā arī uzlabot garastāvokli arī pārējiem. Par
laulības dzīvi vīra kungs teic tā: “Bija mākoņi, lietus
un pērkons, bet vējš mākoņus izdzenāja un pie skaid-
rajām, zilajām debesīm spīdēja saule un apsildīja
mūsu ģimenes ligzdu». 

Piecu gadu desmitu laikā ir bijuši prieka un rūpju
brīži, tomēr apziņa, ka būtiski ir ieklausīties otrā, pie-
kāpties un palīdzēt grūtos brīžos, vadījusi zelta pāri
visus kopdzīves piecdesmit gadus.

Novēlam jubilāriem stipru veselību, savstarpējo
cieņu un mīlestību arī turpmākajos kopdzīves gados!

Jolanta Upeniece

Zelta kāzas svin
Raciborsku ģimene

Preiļos

22. jūnijā Preiļos tuvāko radinieku lokā Glu -
žinu ģimene – Anastasija Lūcija un Francis – svi -
nēja savu 60 gadu kāzu jubileju. Ar aizvadīto skais -
to notikumu dimanta pāri svētkos sveica Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Tik-
šanās reizē pakavējāmies atmiņās par Glužinu ģi-
menes kopā piedzīvoto laiku, kas piepildīts ar jau-
kiem līdzcilvēkiem, darbiem un ar rūpēm vienam
par otru un saviem mīļajiem. 

Rēzeknes puses jaunietis Francis savu mūža mī-
lestību Anastasiju Lūciju no Preiļu pagasta Ivanānu
sādžas saticis uz ceļa – būdams šoferis, ceļā satikto
jauno meiteni puisis savā smagās automašīnas ka bīnē
aizvedis līdz galamērķim, iemīlējis un apņēmis par
sievu. 

Anastasija Lūcija un Francis ‘jā’ vārdu viens otram
teica 1958. gada 22. jūnijā Preiļu rajona Gai līšu
ciema padomes izpildkomi tejā. Tā paša gada augusta
mēnesī laulībai svētība dota Vidsmuižas baznīcā.

Darba mūžs 40 gadu garumā Anastasijai pavadīts
pedagoga amatā, mācot jaunajai paaudzei latviešu
valodu. Francim darba gaitas aizvadītas, strādājot par
šoferi. Brīvajā laikā ģimene steigusi palīgā saviem

vecākiem lauku darbos. Sirdslieta laulātajiem ir
bijusi lietderīga laika pavadīšana un rušināšanās savā
mazdārziņā, audzējot dārzeņus un iekopjot plaukstošu
puķu dārzu.

Glužinu ģimenē izaudzināts divas meitas, kuras
profesionāli gājušas mammas pēdās un kļuvušas par
latviešu valodas skolotājām. Dzimtas turpinājums ir
četri mazbērni, īpašs prieks ir par sagaidītiem diviem
mazmazbērniem. Dimanta pāris uzsver, ka visos
laikos viņu ģimenes dzīves dārgums ir bijusi viņu
ģimene – vērtība, kas tikusi rūpīgi sargāta un kopta.

Klausoties pāra stāstījumā, it visā teiktajā izstaro
optimisms un harmonija – viņi papildina viens otru.
Taujājot par būtiskākajiem stūrakmeņiem ilgas un
veiksmīgas kopdzīves saglabāšanā, jubilāre teic:
«Dzīve nav rožu ieleja vai plata asfaltēta šoseja, pa
kuru var traukties, bet parasts lauku ceļš ar saviem
pacēlumiem un kritumiem. Ja būs vēlēšanās palikt
kopā, viss būs kārtībā.»

Vēlam gaviļniekiem veselību dimanta stiprumā
un mīlestības piepildītus turpmākos kopdzīves ga-
dus!

Jolanta Upeniece

Līgo svētku noskaņās 22. jūnijā uz kopdzīves
50 gadiem atskatījās preilieši Faņa un Deonisijs
Novikovi. Nedaudz vēlāk zelta pāri apciemoja un
nozīmīgajā dzīves jubilejā godināja Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Jubilāri mūs sagaidīja sirsnīgā un viesmīlīgā no-
skaņā savās ģimenes mājās Preiļos. Sarunām ritot, zelta
pāris mūs izveda cauri savas kopdzīves līkločiem,
kas saturējuši abus kopā nu jau pusgadsimta garumā.

Lai gan abi dzimuši un auguši Preiļu pagastā, viens
otrā tā pa īstam ‘ieskatījušies’ ballītes laikā, neilgi pirms
Deonisija dienēšanas armijā. Esot šķirtiem, jau nieši
trīs ar pus gadu garumā sarakstījās un ar ne pa cie tību gai-
dīja atkalsatikšanos. Kad Deonisijs atgriezās, jaunie
cilvēki pieņēma lēmumu mīt gredzenus un 1968. gada
22. jūnijā tika dots ‘jā’ vārds un solīta mū žīga mīles -
tība. Kāzas tika svinētas jautrā draugu un radu pulkā
un kā tolaik bija pieņemts – pa abu laulāto mājām. 

Faņa 43 darba gadus aizvadījusi pedagoga lomā,
nododot sākumskolas audzēkņiem savas zināšanas,
savukārt Deonisijs visu mūžu strādājis par šoferi da -
žādās darba vietās. Pāršķirstot kopdzīves lappuses,
jubilāri teic, ka nekad nav sēdējuši mierā – katru no
darba brīvu brīdi izmantoja darbiem laukos, aktīvi ie-

saistījās sabiedrisku pasākumu apmeklēšanā, tostarp
paspējuši uzcelt savu ģimenes māju. Vīra kungam kopš
skolas laikiem labi veicies sportā, viņš aktīvi pieda -
lījās starporganizāciju sacensībās un sieva allaž viņu
atbalstījusi klātienē. Vēl joprojām Deonisijs sevi
uztur labā fiziskā formā un katru dienu rūdās aukstā
ūdenī.

Ģimenē izaudzināti un izskoloti divi dēli. Vecmā-
miņu un vectētiņu ikdienā un svētkos priecē divas
mazmeitiņas. Gandarījums jubilāriem ir par saviem
tuviniekiem, ar kuriem dzīves ceļā ir izveidojušās
ciešas un draudzīgas saites.

Jautājot par būtiskākajiem noteikumiem laimīgas
laulības saglabāšanā, gaviļnieki atzīst, ka kopdzīve ir
sarežģīta lieta. Veiksmīgas savienības veidošanā ir jā-
ielāgo sapratne, pacietība, savstarpēja cieņa, grūtākos
brīžos ir jāpasniedz sava roka palīdzībai. Ikdienas sa -
dzīvē jāsaglabā optimisms un veselīga humora izjūta.

Pusgadsimtu iet kopā soli solī, saprast, pieņemt un
mīlēt vienam otru ne tikai baltās, bet arī nebaltās die -
nās, – tā ir dzīves grūtākā un arī skaistākā mācība. Vēlam
gaviļniekiem stipru veselību, lielu gara spēku un lai
turpmākie gadi rit labestības un sapratnes gaisotnē! 

Jolanta Upeniece

Dimanta kāzas
Anastasijai Lūcijai 

un Francim Glužiniem
g

50 gadu kopdzīvi svin 
Faņa un Deonisijs

Novikovig

g

30. jūlijā Preiļu novada domes priekšsēdē-
tāja Maruta Plivda kopdzīves jubilejā sveica prei-
liešus Hritiniju un Klimentiju Stoļarovus. Savu
kāzu gadadienu jubilāri jau bija nosvinējuši, un
kārtējo reizi pakavējās atmiņās par kopdzīves ga-
diem. 

Hritinijas un Klimentija Stoļarovu laulība reģistrēta
Preiļu dzimtsarakstu nodaļā 1968. gada 29. jūnijā.
Ģi menē izaudzināti un izskoloti divi dēli, tagad prieks
par trim mazbērniem, par viņu centību, talanta iz-
pausmēm un patstāvību.

Abi jubilāri dzimuši un auguši tepat Preiļu ap kai -
mē. Klimentija dzimtā puse – Rudzātu pagasts, un
viņi ģimenē bijuši 9 bērni. Hritinija nāk no Preiļu
pagasta, kur augusi 7 bērnu ģimenē. 

Abi iepazinās jaunībā, un, kad Klimentiju iesauca
armijā, draudzība turpinājās ar vēstuļu starpniecību.
Pēc obligātā dienesta beigām abu jauniešu mīlestība
uzplauka vēl krāšņāk, un pavisam drīz tika nodibināta
ģimene. 

Darba mūžu Klimentijs pavadījis celtniecībā, Hri  -
tinija strādāja tirdzniecībā gan Preiļos, gan Rie biņos. 

Ģimenes saimnieciskumu, čaklumu un pozitīvo
attieksmi uz dzīvi tikšanās reizē Preiļos varēja manīt
ik uz soļa. 

Kā apstiprinājums tam bija Klimentija at ziņa –
«Ja mājā laba saimniece, tad arī dzīve ir laba».
Jubilāre labprāt gatavo, cep tortes, savukārt abi rūpē -
jas par ģimenes māju laukos. Kad iesākās pensijas
gadi, Preiļu pagastā, kur iepriekš bija nopirkta māja,
tika iekopta saimniecība – ar gotiņām, lielu dārzu un
dīķi ar zivīm. 

Kaut gan tagad arvien vairāk laika tiek veltīts at -
pūtai, abus jubilārus arvien saista dzīve laukos – var
veldzēties iekoptajā dārzā, makšķerēt un brīvo laiku
pavadīt kopā ar mazbērniem, kuri vasarās labprāt
dzīvo pie vecvecākiem. 

Kad nosvinēta Zelta kāzu jubileja, var pateikt
‘paldies’ par skaistajiem kopdzīves gadiem un roku
rokā doties tālāk – mīlestībā, saticībā un rūpēs vie -
nam par otru – līdz Dimanta kāzām.

Lai gaišs kopīgais ceļš!
Maija Paegle

Hritinija un Klimentijs
Stoļarovi svin 

kopdzīves zelta jubileju
g
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SPORTS
Preiļu riteņbraucēji piedalās 

velobraucienā no Zilupes līdz Rīgai

No 27. līdz 29. jūlija vakaram norisinājās vērie nīgais, Lat-
vijā vēl nebijušais garās distances velobrauciens «Velorea -
litāte», kura laikā dalībnieku uzdevums bija mērot ceļu no
Zilupes uz Rīgu, iekļaujoties 48 h kontrollaikā. Kopumā
piektdienas vakarā ceļā no Zilupes uz Rīgu devās 99 ap ņē -
mības pilni riteņbraucēji, bet finišu sasniedza 91 dalībnieks.
Braucienā piedalījās arī trīs Preiļu novada sportis ti – Anita
Vilcāne, Normunds Patmalnieks un Voldemārs Me luš-
kāns. Pasākumu rīkoja SIA «Gandrs». 

Dalībnieki varēja veidot katrs savu maršrutu, taču bija
jāapmeklē 4 kontrolpunkti – Liepukalnā, Teirumieku purvā,
Gaiziņkalnā un Elku kalnā. Anita Vilcāne atzīst, ka distance
sākotnēji tika saplānota uz 370 km, bet beigās preilieši
nobrauca 395 km, jo daži posmi tika pārplānoti, dodot
priekšroku asfalta segumam, nevis taisnākam, bet sliktākam
grants ceļam.

No preiliešiem ātrākais bija Voldemārs, kurš ar pavisam
mazām atpūtas pauzēm finišu Rīgā sasniedza 21 stundā un
30 minūtēs, ierindojoties 35. vietā. Savukārt Anita un
Normunds izvēlējās ik pēc kāda ceļa posma apstāties uz
ilgāku atpūtas pauzi un finišēja kopā, garo distanci pievarot
33 stundās un 59 minūtēs.  

Anita atzīst, ka tas bija izturības un sevis izzināšanas
brauciens, nevis ātruma sacensības. Izbraukšana notika
naktī, tāpēc, plānojot braucienu, bija jāsagatavo arī labs
nakts ekipējums. Bija iespēja pārbaudīt ne vien savu fizisko
spēju robežas, bet arī emocionālo izturību, izbaudīt riteņ-
braukšanas prieku, jaunatklāt un iepazīt Latvijas dabu,
pilsētas un nomales. Braucot gar Rāznas ezeru, pieredzēts
tika Mēness aptumsums. Kā norāda Normunds, šāda veida
braucienos ļoti noder iepriekšējā pieredze dažāda veida pa-
sākumos ar ilgstošāku fizisko slodzi, jo brīžiem, īpaši ja
cilvēks nav labā fiziskā formā, ķermenis labprāt gribētu
ātrāk padoties, nevis turpināt.

Atklātajā turnīrā pludmales volejbolā
spraigas cīņas

Atklātais Preiļu novada turnīrs pludmales volejbolā
aizritēja spraigu cīņu gaisotnē. Spēkošanos vīru konku-
rencē uzsāka deviņas komandas, kuras tika sadalītas divās
apakšgrupās, lai pēc tam divas labākās no katras turpinātu
cīņu par uzvaru. «A» apakšgrupā kā līdere savstarpējās
cīņas noslēdza Rolanda Nagļa/Ivana Daņilova komanda,
bet kā otrie apakšgrupu atstāja Ronalds Vucāns/Artūrs Liv-
manis, kuriem trijos setos sanāca piekāpties iepriekš
minētajiem līderiem un sev pretiniekos iegūt  «B» apakš -
grupas līderus Aināru Rumaku/Juri Stocki. Spraigo cīņu
galotnē B grupā kā otrie no apakšgrupas izkļuva Kārlis 
Vilcāns/Atis Litavnieks – trešajā pozīcijā atstājot savus 
pāri darītājus – turnīra vecāko pāri – brāļus Andri un Aldi
Pastarus.

Pusfināla cīņu rezultātā noskaidrojās, ka par uzvaru
turnīrā spēkosies Rolands/Ivans pret Ronaldu/Artūru. 
Spēkojoties par bronzas godalgām, Ainārs/Juris piespieda
kapitulēt Kārli/Ati. Uzvilkušies par pāridarījumu grupas
cīņā, uz galveno spēli Ronalds/Artūrs devās apņēmības
pilni cīnīties par uzvaru, kas gados jaunākajiem censoņiem
arī izdevās.

Dāmām četras komandas spēkojās katra ar katru pēc
klasiskajiem pludmales volejbola noteikumiem. Ar uzvaru
visās spēlēs turnīru noslēdza Jekaterina Akentjeva/Inga
Ivanova. Vienāds punktu skaits turnīra noslēgumā divām
komandām un tikai labāka setu attiecība uzvaras kausus
noslieca par labu Jelenai Kozerei/Aismai Ziemelei, bet
trešajā vietā Inta Rumaka/Anita Gudrika. Lai arī vēl
pagaidām uzvaras garšu neizbaudīja turnīra jaunākās da -
lībnieces Zaiga un Ieva Kalvānes, turnīra pieredzējušāka -
jām dalībniecēm katra punkta izcīnīšana prasīja nopietnu
piepūli pret jaunajām – ar «uguntiņu» spēlējušajām volej-
bolistēm. 

Jūnijs bija labvēlīgs mēnesis pludmales
volejbolam

Par pludmales volejbola turnīriem sāka runāt jau va-
sa ras pirmajā nedēļā. Vēlāk Vecumniekos notika pirmais
posms U13 grupas (2006.dz.g.un jaunākas) meitenēm. Šajā
vecuma grupā Preiļu novada BJSS pārstāvēja Enija Rumaka
un Megija Rumaka, Viktorija Ivanņikova un Laine Līga
Elste. 18 komandu konkurencē Viktorija Ivanņikova un
Laine Līga Elste ierindojās 4. vietā, bet Enija un Megija
Rumakas izcīnīja 1. vietu.

26. jūnijā Liepājā U13 grupas meitenēm notika otrais
posms LJČPV. Šajā posmā piedalījās māsas Rumakas.
Liepājā, salīdzinot ar pirmo posmu, bija divtik lielāka kon-
kurence – 30 komandas. Preiļu jaunās volejbolistes izturēja
arī šo posmu un uz mājām atgriezās ar uzvaru.

Ar medaļām no Latvijas čempionāta
vieglatlētikā

Siltajās dienās jūlija nogalē «Daugavas» stadionā pul -
cējās valsts spēcīgākie vieglatlēti, lai sadalītu Latvijas čem-
pionāta pieaugušajiem un U-23 medaļas. Preiļu novada
BJSS pārstāvēja trīs vieglatlēti, un visi savā īpašumā iegu -
va arī pa medaļai. Ar uzvaru tāllēkšanā atzīmējās Dairis
Rinčs – 7 m 18 cm un 100 m distance veikta 11,09 se -
kundēs. 

Divās distancēs startēja arī Anita Kažemāka – uzvara
sutīgajos laika apstākļos 5000 m distancē – 18.33,29 un
ceturtā vieta 3000 m – 11.04,83.  Sudraba medaļu iz cīnīja

RTU studējošais Kārlis Sondors, 110 m/b distanci veicot
15,38 sekundēs. 

Interesenti rezultātiem var piekļūt: www.lat-athletics.lv

«Rīta copē» visu izšķir meistarība

18. augusta rītā pilsētas pludmalē pulcējās vīri, kuri
makšķerēšanu uztver ne tikai kā izklaides veidu, bet ir
nopietna nodarbe ar sporta pieskaņu. 

Savus kātus dīķa krastā «štellēja» gan novadā atzīti
spēcīgi «copmaņi», kuru pieredze neaprobežojas tikai ar
startiem Latgales reģionā, bet iemaņas pārbaudītas pa -
spēkojoties ar citu reģionu šīs nodarbes cienītājiem, gan arī
sacensībās mazāk  manīti debitanti, kā arī ciemiņi no Mēt-
rienas.

Spriedze pieauga, kad sākās lomu svēršana. Kaut arī
kausu savā īpašumā ieguva trīs meistarīgākie, gribas pie -
minēt visus «olimpiskā sešinieka» dalībniekus: 6. vieta –
Juris Spēlmanis (1 kg 20 grami), 5. vieta – Aivars Žugris 
(1 kg 280 grami), 4.vieta – Elgasts Dimants (1 kg 323
grami). Principiāls duelis izvērtās brāļu Plivdu starpā par
vietu sadali godalgotajā trijniekā. Šoreiz ar trešo vietu
nācās samierināties Vitālijam (1 kg 477 grami), kuram, lai
aizsniegtos līdz Broņislavam (1 kg 505 grami) pietrūka 
28 gramu. Pārliecinoša uzvara Kazimiram Anspakam (2 kg
10 grami) un gandrīz par 2g «apķerti» copes sacensību pasta -
rīši. Jauniešu vērtējumā uzvara Dināram Ķemzānam, bet
lielākā zivs brekšuka izskatā trāpījās Jānim Priekulim.

Spiningošanas entuziastus gaidīsim oktobra sākumā
novada čempionātā spiningošanā.

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Inta Rumaka,
Ilona Vilcāne 

Latgales reģionālais karatē klubs «SATORI»
UZŅEM JAUNUS DALĪBNIEKUS

Ja vēlaties, lai Jūsu bērni aug stipri, veseli un ak-
tīvi, tad droši nāciet pie mums.

NODROŠINĀSIM:
• individuālu pieeju katram bērnam,
• jautru un atraktīvu treniņu procesu,
• vispārēju bērnu attīstību,
• koriģējošo vingrošanu,
• vasaras nometnes bērniem.
Mēs garantējam pozitīvas izmaiņas Jūsu bērnos jau

pēc pirmā treniņu mēneša! 

Visiem ir iespēja:
• iziet jostu atestāciju,
• piedalīties dažādu līmeņu sacensībās, 
• uzlabot garīgo, fizisko stāvokli un palielināt

izturību, 
• atbrīvoties no liekā svara un ikdienas stresa.

Nāciet paši un ņemiet līdzi savus bērnus, 
pievienojieties mūsu draudzīgajam 

klubam «SATORI»!
Nodarbības vada sertificēts treneris Oļegs Komars

(melnā josta, 4 dans).
Organizatoriskā sapulce notiks 
14. septembrī, plkst. 18.00 

Preiļu 1. pamatskolas sporta zālē (1. stāvā). 
Tālrunis uzziņām: 274 274 52.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta
skolas informē, ka

28. septembrī Preiļos notiks 
Latvijas skolēnu 72. spartakiāde

rudens krosa stafetēs 
zēniem un meitenēm vecuma grupā –

1999. gadā dzimušie un jaunāki.
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6. augustā Preiļu Galvenajā bibliotēkā tika
atklāta Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu
un domrakstu konkursa darbu izstāde «Mana Sat -
versme». 

2017. gadā rīkotajā konkursā 6. klašu skolēni ga-
tavoja un iesūtīja zīmējumus par tēmu «Mana Satver-
sme», savukārt 9. un 12. klašu skolēni – domrakstus
par tēmu «Mana Latvija un Satversme». Izstādes at-
klāšanā piedalījās Satversmes tiesas padomnieks
Kristaps Tamužs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda, bibliotēkas kolektīvs un novada iedzī-
votāji. Pasākumu vadīja Preiļu Galvenās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova. 

Izstādē apskatāmi 50 labākie darbi no dažādiem
Latvijas novadiem. Galvenās godalgas šoreiz ir iegu -
vuši mūsu kaimiņi – Līvānu novada bērni. Kā ievad -
vārdos norādīja V. Jakimova, izstādes darbi apliecina,

ka bērni pasauli redz daudz gaišāku, krāsaināku un
spilgtāku nekā pieaugušie, savukārt notikumus viņi
lieliski ietērpj simbolos, tāpēc darbos var redzēt Lat -
vijas karogu, himnu, ģerboni, ozolu, latvju rakstu zī -
mes u.c. 

Kā vienu no svarīgiem Satversmes tiesas pamat -
uzdevumiem K. Tamužs minēja sabiedrības izglītošanu
par Satversmes jautājumiem. Tāpēc arī šis konkurss
tika rīkots tieši jauniešiem, lai mudinātu viņus domāt,
kas ir labi un taisnīgi, kā mūsu valstij būtu jāizskatās
un kādā virzienā jādodas, aicinot aizdomāties par
vērtībām, ko aizsargā Satversme. 

Konkursa zīmējumu izstāde Preiļu Galvenās bib-
liotēkas 3. stāvā ir apskatāma līdz 31. augustam,
savu kārt ar 10 labākajiem domrakstiem var iepazīties
bibliotēkā pieejamā izstādes pavadošajā bukletā.  

Ilona Vilcāne

Pateicība
Preiļu pilsētas senioru pašdarbības kolektīvu «Kaļinuška», «Virši», «Brūklenājs» da-

lībniekiem, vadītājām – Svetlanai Stepanovai, Santai Karīnai Ošai un Valentīnai Bricei
par ieguldīto darbu, sagatavojot svētku repertuāru Latgales senioru dižkoncertam «Lobs
ar lobu sasatyka!», kurš 11. augustā izskanēja Riebiņu parka estrādē. 

18. augustā Dobeles novadā Kārļa Ulmaņa dzimtas muzejā «Pikšas» kopā ar pārē-
jiem Latvijas pensionāriem Latgali, Latvijas simtgadei veltītajā pasākumā, pārstāvēja

Preiļu senioru ansamblis «Virši». Paldies par to, ka dziedātāji izturēja šo tālo ceļu!
Sirsnīgus vārdus pelnījuši mūsu novada šoferi – Jānis Sparāns, Ainārs

Kivriņš, Andris Džeriņš un Gunārs Spīķis. 
Sakām paldies Preiļu novada domei un  Kultūras 

centram par sapratni un atbalstu.
Preiļu novada Pensionāru biedrības valde

Atsākam Preiļu novada uzņēmēju sarunu ciklu
Preiļu novada uzņēmēji tiek aicināti izbaudīt aizejošās vasaras

krāsu un garšu buķeti zemnieku saimniecībā «KALNI», kur būs
iespēja  uzklausīt uzņēmējas Irenas Koledas dzīvesstāstu, uzzināt
vīna darināšanas noslēpumus, izbaudīt dažādu ogu vīna garšu,
uzzināt piparkūku darināšanas noslēpumus un atkal redzēties pēc
saulainās un notikumiem bagātās vasaras.

Tiekamies 11. septembrī pulksten 15.00 
Preiļu novada Pelēču pagasta Kotleros! Obligāta pieteikšanās

pa tālruni 26636243, zvanot Inetai Liepniecei.

8. septembrī – PREIĻU PAGASTA SVĒTKI
Programmā:
• Plkst. 6.30 – tiekas makšķernieki Feimankas ūdenskrātuvē
• Plkst. 16.00 – tiekamies Līčos uz auto orientēšanās sa-

censībām 
• Plkst. 20.00 – Līčos sasaucas saimnieces ar savām garšu

izjūtām un dziesmām (degustācija, kopīgais viriens lielajā
katlā uz ugunskura).

Tu taču arī kaut ko garšīgu esi pagatavojusi ziemai vai
ikdienas galdam, nāc dalies ar mums un izstāsti recepti, varbūt
tieši Tu iegūsi skatītāju simpātijas balvu vai vienkārši pie da -
lies kopīgā viriena pagatavošanā.

• Plkst. 21.00 – Līčos  viesu sveiciens pagasta svētkos. Pa -
gasta Goda ābola pasniegšana. Labākās saimnieces godināšana.
Auto orientēšanās, sacensību uzvarētāju apbalvošana.

Līdzi ņemiet groziņus un labu garastāvokli! Ballēsimies
līdz rītam kopā ar grupu «Hameleoni»!

Preiļu 
Novada VÇSTIS

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766

e-pasts: maija.paegle@preili.lv 
Metiens – 5000 eks.

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka», Rē zek nē, Baz nīcas ielā 28. 
Laikraksts internetā: www.preili.lv

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

v 3. septembrī plkst. 15.00 – 18.00 Preiļu KN
kinofilma «Bille»

v 9. septembrī plkst. 13.00 – 15.00 pie Preiļu
KN Tēvu dienas pasākums

v 15. septembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Jāzepa
Pīgožņa balvas «Latvijas ainavu glezniecībā» pas -
niegšanas ceremonija

v 29. septembrī plkst. 9.00 – 15.00 Raiņa bul -
vārī un A.Paulāna ielā Rudens gadatirgus 

v 29. septembrī plkst. 13.00 Preiļu KN Starp-
tautiskajai senioru dienai veltīts sarīkojums

Plâ nâ ir ie spç ja mas iz mai òas, lû dzam
se kot pa sâ ku mu afi ðâm!

Preiļu novada kultūras centra pasākumi septembrī

PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 
(Kooperatīva ielā 6, Preiļos)

UZŅEM AUDZĒKŅUS 2018./2019. MĀCĪBU GADA 
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

Darbnīca «ES PROTU!» – DIZAINA studija – KERAMIKA –
Vokālā studija «MAZĀS LĀSĪTES» – ZĪMĒŠANAS pulciņš –
Angļu valoda – Angļu valoda «1» – Teātra grupa «KĀJĀM GAI -
SĀ» – Tehniskā modelēšana – MAZMOTO tehniskā jaunrade

Bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 20 gadiem tiek aicināti ie-
pazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu, vei dot
savu talantu, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot jaunas zi-
nāšanas un prasmes 23 dažādās interešu izglītības programmās.

Skolēnu uzņemšana PREIĻU 2.VIDUSSKOLĀ
2018./2019. mācību gadā 

Preiļu 2. vidusskola uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību
10. klasē bez iestājpārbaudījumiem: 

4 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā (kods 31011011), licence Nr.V- 4236,

4 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklā -
tienes) programmā (kods 31011013), licence Nr.A109,

4 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmā -
cības) programmā (kods 31011014), licence Nr.A110. 

Tiek komplektētas arī 11. un 12. klases neklātienes un tālmācības
programmās.

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums,
• apliecība par pamatizglītību,
• fotokartiņas (2 gab. 3 x 4 cm),
• skolēna medicīniskā karte.

Preiļu 2. vidusskola uzņem skolēnus: 
1. klasē pamatizglītības mazākumtautību programmā (kods

21011121), licence Nr.A98, 
7. klasē pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) mazākumtautību

neklātienes programmā (kods 23011123), licence Nr.A108. 
Tiek komplektētas arī 8. un 9. klases neklātienes programmā.

Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00
Preiļu 2. vidusskolas kancelejā, A. Paulāna ielā 2. Preiļos.

Sīkāka informācija pa tālr. 65322184.

Līdz 31. augustam Preiļu Galvenajā bibliotēkā
apskatāma izstāde «Mana Satversme»

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir uzsākusi
trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības fondu
pieaugušo izglītības projektā «Nodarbināto perso -
nu profesionālās kompetences pilnveide» visā Lat -
vijā. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinā -
tais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām,
līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā
no 70 izglītības iestādēm, tostarp 8 nozarēs un 
7 izglītības iestādēs Preiļu novadā. 

Preiļu novadā ir pieejamas 43 izglītības program -
mas, taču pilsētas un tuvējo novadu iedzīvotāji var
pieteik ties mācīties arī citās Latvijas vietās, ja var to
savie not ar darbu un dzīvi savā pilsētā vai novadā.

Preiļu novadā mācības pieejamas tādās nozarēs
kā elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT,
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, transports
un loģistika, kokrūpniecība, ēdināšanas pakalpojumi
un tūrisms, enerģētika, būvniecība, tekstilizstrādājumu,
apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana. 

Nozaru klāstā Preiļu novadā ir izglītības program -
mas, kurās var ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī
pārkvalificēties, piemēram, – apgūt lokmetinātāja, lo -
ģistikas darbinieka, noliktavas darbinieka vai ēku
būvtehniķa profesiju. 

Preiļu novadā mācības piedāvā Rīgas Tūrisma un

radošās industrijas tehnikums, Latgales mācību centrs,
Mācību centrs plus, mācību centrs AUSTRUMVIDZE -
ME, Mācību un konsultāciju centrs ABC, VILLAS D
un Dauseb.  

Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sa-
sniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašno-
darbinātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri at -
rodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot dar ba
attiecības. 

Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmak-
sājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem
ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu
pilnā apmērā sedz ES fondi un valsts, un ir iespēja sa -
ņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmak -
sas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar in-
validitāti var saņemt kompensāciju asistenta vai sur-
dotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.

Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot
mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot
to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību program -
mām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un
citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast viet -
nē www.macibaspieaugusajiem.lv. vai pie projekta
koordinatores Preiļos Genovefas Miglānes, rakstot
genovefam@inbox.lv mob. 25999592.

Preiļu novadā sākusies trešā pieteikšanās 
ES fondu mācībām pieaugušajiem

8. septembrī plkst. 14.00 Preiļu Romas katoļu baznīcā ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS
Koncertā «Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē» uzstāsies ērģeļu duets no Rīgas – RIGA ORGANUM

DUO. Ērģeļmūziku četrrocīgi un pat četrkājīgi spēlēs sava instrumenta meistares – Ilona Birģele
un Diāna Jaunzeme-Portnaja.

Koncerts Preiļu Romas katoļu baznīcā izskanēs Vissv.Jaunavas Marijas dzimšanas dienā, kurā
klausītāji dzirdēs arī šai dienai piemērotu repertuāru. Programmā: V.A.Mocarts, G.Merkels, D.Bedarts,
kā arī latviešu komponisti – R.Jermaks, A.Vecumnieks, Dz.Kurme-Gedroica u.c.

Koncertu līdzfinansē Valsts Kultūrkapitālfonds. Muzicēšanai pie ērģelēm četrrocīgi ir savas
priekšrocības – ērģeļu krāsas un varenība skan ar dubultenerģiju, pie tam, salīdzinoši nelielas ērģeles
spēj skanēt kā koncertinstruments.

Koncertu cikls šogad norisinās, pieminot prof. Ilmu Grauzdiņu – ērģeļkultūras un vēstures
ilggadēju pazinēju un lolotāju, kuras dzīvesbiedrs Romualds Jermaks joprojām ir ražens ērģeļmūzikas
komponists un ērģeļbūves entuziasts.

Ieeja – par ziedojumiem dievnamam.


