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VÇSTISPreiļu 
Novada

Plkst. 11.00 – 19.00 Preiļu KN 1. starp -
tautiskā autorleļļu festivāla «Leļļu vasara
Preiļos» izstāde. Plkst. 15.00 – Oficiālā
izstādes atklāšana. Ieeja izstādē par ziedo-
jumiem

Plkst. 10.30 – 13.00 Preiļu Mūzikas
un mākslas skolā Meistarklases bērniem
Leļļu festivāla mākslinieku vadībā

Plkst. 18.00 Preiļu KN terasē Preiļu 
2. vidusskolas audzēkņu teātra izrāde bēr-
niem «Muha Cokotuha» /līdzi vēlams
ņemt sēžamsedziņas/

Plkst. 19.00 Preiļu KN terasē Preiļu
pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
darbinieku teātra izrāde bērniem «Trīs lai-
mīgie zaķi» /līdzi vēlams ņemt sēžamse-
dziņas/

Plkst. 20.00 Preiļu KN terasē Salsas ap -
mācības meistarklase visiem interesentiem

Plkst. 19.00 – 22.00 Raiņa bulvāris 24
Ielu deju paraugdemonstrējumi «Royal
Sum mer Jam»

Plkst. 22.00 – 03.00 laukumā pretī kul -
 tūras namam Svētku ballīte. Piedalās mū-
zikas grupas «Migla» /Preiļi/, «Dabasu
durovys» /Daugavpils/, «Green novice»
/Preiļi/

22. augusts
Plkst. 7.00 – 11.00 Preiļu parka dīķī pie

pludmales Pludiņmakšķerēšanas sacensības 
Plkst. 9.00 Tirgus iela
No plkst. 9.00 stāvlaukumā aiz KN

DBS  autoskolas  aktivitāšu stacija

No plkst. 9.00 Raiņa bulvārī biedrības
«Laimes kalve» akcija «Pasaki paldies!»

No plkst. 9.00 Raiņa bulvārī AS «Ci-
tadeles banka» informācijas telts

No plkst. 9.00 Raiņa bulvārī Viduslat-
gales pārnovadu fonds piedāvā «Labdarības
Bumbu rallijs» stendu

Plkst. 9.30 – 12.00 Raiņa bulvārī Prei -
ļu un Riebiņu novada amatnieku radošās
darbnīcas bērniem

No plkst. 10.00 Raiņa bulvārī E–mo-
bilitātes veicināšanas stends piedāvā iespē -
ju apskatīt e-auto un e-velo. Plānots no-
drošināt iespēju veikt testa braucienu ar 
e-velo

No plkst. 10.00 bulvārī Preiļu Galve -
nās bibliotēkas informatīvā telts «Grāma -
tu aptieka». Darbosies radošā darbnīca
«Leļ ļu tirdziņš», grāmatu maiņas punkts,
mini konkursi, TIC ar informāciju par tū-
risma iespējām Preiļu novadā un Latgalē

No plkst. 10.00 Raiņa bulvārī Baltcom
interaktīvs autobuss

No plkst. 10.00 Raiņa bulvārī Piepū-
šamās atrakcijas bērniem

No plkst. 10.00 – 12.00 pie Preiļu KN
Jauniešu radošās meistardarbnīcas

No plkst. 10.00 pie Preiļu KN LAPAS
interaktīva telts ar radošo darbnīcu, filmu
demonstrēšanu, galda spēli bērniem un
pieaugušajiem

Plkst. 10.00 – 11.00 laukumā pretī KN
Preiļu novada tautas mākslas kolektīvu
koncerts

Plkst. 10.00 – 13.00 pa Raiņa bulvāri
Vizināšanās grāfu Borhu karietē

Plkst. 10.30 – 12.30 Preiļu Mūzikas un
mākslas skolā Meistarklases bērniem Leļļu
festivāla mākslinieku vadībā

Plkst. 11.00 – 19.00 Preiļu KN 1. starp tau -
tiskā autorleļļu festivāla «Leļļu vasara Prei -
ļos» izstāde. Ieeja izstādē par ziedojumiem

Plkst. 11.00 – 12.00 laukumā pretī KN
Katrīnas Paulas Dīringas koncertprogramma

Plkst. 12.00 – 13.00 laukumā pretī KN
Muzikāla rotaļprogramma bērniem ar lie-
lajiem pasaku tēliem

Plkst. 13.00 – 14.30 Aglonas ielā, Rai -
 ņa bulvārī, laukumā pretī KN Preiļu pilsē -
tas iestāžu, uzņēmumu, dienestu un orga-
nizētu iedzīvotāju Svētku gājiens. Viesu
uzrunas. Konkursa «Sakoptākais īpašums
Preiļu novadā» uzvarētāju apbalvošana.
Latvijas jaunatnes olimpiādes uzvarētāju
apbalvošana. 

Plkst. 14.30 – 15.30 Viktors Zemgals
un Roberts Gobziņš humoristiskā koncert -
programmā «Tikai Tev, mazāk pašam,
vairāk sev!»

Plkst. 16.00 Preiļu parkā pie mīlestī -
bas kalniņa «Labdarības bumbu rallijs»
izspēle un uzvarētāju apbalvošana

Plkst. 16.00 – 20.00 Zibensturnīri un
ūdens atrakcijas Preiļu pludmalē

Plkst. 16.00 Preiļu BJSS stadionā Lat-
vijas čempionāts futbolā (1. līga) Preiļi–
Liepāja

PREIĻU PARKA ESTRĀDĒ  
(maksas pasākumi)

Plkst. 21.30 Preiļu Goda pilsoņa zī mes
pasniegšana. Leļļu festivāla nominantu
apbalvošana

Plkst. 22.00 Pasaules populārāko kino
filmu un mūziklu brīvdabas koncertšovs
«Tā nav dzīve, tas ir kino»

Plkst. 24.00 Zaļumballe. Spēlē Dainis
Skutelis ar grupu

Biļešu cenas uz visu pasākumu ie-
priekšpārdošanā – EUR 3.00, pensionāriem
un sākumskolas vecuma bērniem – EUR
2.00, pasākuma die nā – EUR 5.00, pensio -
nāriem un sākumskolas vecuma bērniem –
EUR 3.00, tikai uz Zaļumballi – EUR 3.00.

23. augusts
Plkst. 9.00 Preiļu Vecticībnieku baznīcā

Svētku dievkalpojums «Aizlūgums par
Preiļu novada iedzīvotājiem»

Plkst. 10.30 – 13.00 Preiļu Mūzikas un
mākslas skolā Meistarklases bērniem Leļļu
festivāla mākslinieku vadībā

Plkst. 11.00 – 13.00 Preiļu KN 1. starp -
tautiskā autorleļļu festivāla «Leļļu vasara
Preiļos» izstāde. Ieeja izstādē par ziedoju-
miem

Plkst. 12.00 Preiļu Romas katoļu drau -
dzes baznīcā Svētku dievkalpojums
«Aizlūgums par Preiļu novada iedzīvotā-
jiem»

Plkst. 13.00 Preiļu pludmalē Pludma -
les futbola turnīrs

2. augustā Jasmuižas katoļu draudzes
un apkārtējo draudžu cilvēki uz dievkal-
pojumu baznīcā nāca īpašā noskaņoju -
mā – tika atzīmēta Jasmuižas dievnama
200 gadu jubileja. Svinīgo dievkalpojumu
vadīja Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīs -
kaps Jānis Bulis. Svētku misē piedalījās
Preiļu katoļu draudzes dekāns Jānis Ste-
piņš, Jasmuižas katoļu draudzes priesteris
Onufrijs Pujats un kaimiņu draudžu
priesteri. 

Jasmuižas baznīcas jubilejas svinībās
piedalījās Preiļu novada domes priekšsē -
dētāja Maruta Plivda, domes izpilddirektors
Vladimirs Ivanovs, Preiļu novada domes
deputāts Juris Vucāns. Kā cieņas apliecinā-
jums bīskapam Jānim Bulim pašvaldības
vadība pasniedza ziedus. 

Domes priekšsēdētāja pateicās Jasmui -
žas draudzes prāvestam Onufrijam Pujatam,
kurš draudzē dievkalpojumus notur jau 
29 gadus. Paldies tika teikts ilggadējais drau -
dzes vadītājai Terēzijai Sinkevičai, kura spē -
jusi rūpēties par garīgo vērtību un tradīciju
saglabāšanu draudzē, mainoties dažādām
sabiedriskajām iekārtām.  

Krāšni dziedājumi dievkalpojuma laikā
skanēja baznīcas ērģelnieces Ilzes Rožins -
kas vadībā. Ilze skaistajam pasākumam bi -

ja sapulcinājusi ne tikai draudzes kora dzie -
dātājas, bet arī skanīgu balsu īpašniekus,
kuru dzimtā puse ir Aizkalnes pagasts un
kuri atbalsta pasākumus gan Aizkalnēs
pusē, gan visā Preiļu novadā.  

Pateicībā par ilggadējo darbošanos Jas-
muižas draudzes korī ziedus saņēma kora
dziedātājas Marta Rinča, Valentīna Gar -
kalne, Viktorija Sutugina un pēdējā lielākā

baznīcas projekta vadītāja Regīna Verze.
Par Jasmuižas baznīcas vēstures izpēti

sakām paldies Aizkalnes pagasta bibliotē -
kas vadītājai Ritai Džeriņai un sabiedriskā
centra «Aizkalne» darbiniecei Ingrīdai
Kampānei. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Aicinām uz Preiļu novada svētkiem un 1. starptautisko
leļļu festivālu «Leļļu vasara Preiļos» 21. – 23. augustā!

Jasmuižas Romas katoļu baznīca 
svin 200 gadu jubileju

Sakarā ar novada svētku pasākumiem dažās pilsētas ielās tiks slēgta satiksme
Sakarā ar Preiļu novada svētku pasākumiem  laika posmā no 21. augusta pulksten 8.00 līdz 22. augusta pulksten 19.00 Preiļu pilsētā tiek slēgta satiksme dažos ielu posmos:

• Raiņa bulvāris – visā ielas garumā, • 1. maija ielā – visā ielas garumā, • Talsu ielā – no viesnīcas «Preiļi» līdz Liepu ielai. 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni. 

Preiļu novada 
pašvaldības darbinieki
piedalās «Meža dienās»

13. augustā ar kociņu stādīšanu Preiļu
pilsētas ainavu parkā Preiļu novada paš -
valdība iesaistījās ikgadējā Latvijas Paš -
valdību savienības rīkotajā pasākumā
«Meža dienas 2015», kas šogad izskan zem
moto «Kopā nākotnes mežam!».

Lauku atbalsta dienesta apstiprinātājā
pro jektā «Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes
mežam» ietvaros Preiļu pilsētas parks tagad
ieguvis jaunas rotas – četras Maķedonijas
priedes, trīs Korejas priedes, trīs lapegles,
piecas Himalaju ciedru priedes un Balzāma
baltegli. 

Līdz septembra mēnesim tiks iestādītas
arī trīs kastaņas un pieci kazbārža stādiņi.
Stādījumi izmaksāja 220 eiro, ko finansēja
Meža attīstības fonds.

Meža dienu pasākuma mērķis Preiļos ir
popularizēt vides aizsardzības un atjauno -
šanas nozīmi un atjaunot kultūrvēsturiskā
Preiļu muižas parka koku daudzveidību, pa-
matojoties uz arhitektes un Latvijas mežu un
parku pētnieces Ilzes Māra Janelis iz strādāto
parka stādījumu atjaunošanas projektu. Laika
gaitā daudzas nozīmīgas par ka koku sugas ir
izzudušas, tai pat laikā parkā ir koki, kam
piešķirts dižkoka statuss.

Jolanta Upeniece
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Mūsdienu informācijas un
zināšanu sabiedrības laikmetā
prasmes izmantot datoru un in-
ternetu ir nākamās svarīgākās
aiz prasmēm lasīt, rakstīt un rē-
ķināt. Tās vajadzīgas ikkatram –
gan lielam, gan mazam. Tās no -
der darbā, sadzīvē un atpūtā, kā
arī paver iespējas iegūt aktuālo
informāciju par visu nepiecieša-
mo, sniegt informāciju par sevi,
ātri un viegli sazināties ar drau-
giem, firmām, oficiālām iestādēm.
Valstīs, kuras veiksmīgi iekļaujas
informācijas sabiedrībā, ir aug-
stāks iedzīvotāju labklājības lī-
menis un attīstītāka pilsoniskā
sabiedrība.

Pasaules prakse rāda, ka tie ie-
dzīvotāji, kuriem datorprasmes ir
nepietiekamas, arvien biežāk nonāk
sociālās atstumtības situācijās, jo

tiek atslēgti no savlaicīgas kritiskas
informācijas apguves iespējām,
nespēj savlaicīgi un efektīvi paust
savu viedokli un ir zaudētāji arī
darba tirgū. Viena no riska grupām
ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

Biedrība «Preiļu nevalstisko
organizāciju centrs», nodarbinā -
tības Valsts aģentūras koordinētā
atbalsta pasākuma «Subsidētā darba
vieta jauniešiem bezdarbniekiem
(pasākumi noteiktām personu gru-
pām)» ietvaros izveidojusi jaunu
darba vietu - interešu pulciņa «IT
prasmju iegūšana un pilnveidošana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām»
vadītājs.

Darbojoties pulciņā, cilvēki ar
īpašām vajadzībām var paaugstināt
biroja tehnikas lietošanas prasmes,
saņemt konsultācijas un papildināt
savas zināšana MS Office pro-

grammu lietošanā. Iespējams piln-
veidot savu ikdienu, lietojot internetu
un iepazīstoties ar tā drošiem lie-
tošanas paradumiem, reģistrēties
un izmantot sociālos tīklus, taupīt
savus līdzekļus un laiku, izmantojot
internetbanku.

Aicinām cilvēkus ar īpašām
vajadzībām apmeklēt pulciņu «IT
prasmju iegūšana un pilnveidošana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām»
biedrībā «Preiļu nevalstisko orga-
nizāciju centrs» Kooperatīva ielā
6, Preiļos, darba dienās no plkst.
10.00 līdz plkst. 16.00. Interešu
pulciņa vadītājs - Andris Utināns.
Sīkāka informācija pa tālruni
28340855.

Artis Utināns, 
biedrības «Preiļu nevalstisko

organizāciju centrs» valdes
priekšsēdētājs 

Interešu pulciņš «IT prasmju iegūšana 
un pilnveidošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām»

9. augustā pie ieejas ebreju
kapsētā no Cēsu ielas puses svi -
nīgi tika atklāta arka ar vārtiem,
kas turpmāk kalpos kā piemi-
neklis ebreju kopienai Preiļos.
Baltā arka ar metāla vārtiem ta-
gad veido vienotu kompleksu
Preiļu holokausta memoriālā.

Idejas autors un finansētājs ir
Ņujorkā dzīvojošais tehnisko zinātņu
profesors, Preiļu novada Goda pil-
sonis Dāvids Zilbermans, savukārt
pieminekļa autors un arhitekts ir
Sergejs Rižs, kurš izveidojis Preiļu
holokausta upuru memoriālu 2004.
gadā. Arku būvēja SIA «Preiļu celt -
nieks» (komercdirektors Egils Sti-
kāns), metāla vārtus menoras veidā
izgatavoja SIA «LIA D» Dau -
gavpilī (būvdarbu vadītāja Tat jana
Pučinska, projektu vadītāja Svet -

lana Vansoviča, ražošanas meistars
Vladimirs Semjonovs, administra-
tore Jeļena Joča).

Svinīgajā atklāšanas ceremo -
nijā arhitekts Sergejs Rižs klāteso-
šajiem paskaidroja, ka arkas veidolā
saskatāmas seno ēģiptiešu arhi -
tektūras augšuptiecīgās formas, tā
vei dota kā atsauce uz stāstu par
pravieti Mozu, kurš ebreju  tautu
izveda no verdzības Ēģiptē. Uz ar -
kas metāla vārtiem ierakstīti lūg -
šanas vārdi «Lai viņu dvēseles tik -
tu iesietas dzīvības tīstoklī».

Svinīgo lentu pārgrieza Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Ma -
ru ta Plivda un Goda pilsonis Dā -
vids Zilbermans, pēc tam sekoja
vārtu aizslēgšana, simboliski lieci -
not, ka šeit nav tikai kapsēta, bet
piemiņas vieta, kurā aicināts ikviens,

lai nodotos pārdomām par pagātni
un nākotni. Vārtu atslēgta tika
nodota glabāšanā Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejā.

Pēc pieminekļa svinīgas atklā-
šanas norisinājās tradicionālais ho-
lokausta upuru piemiņas brīdis un
ziedu nolikšana memoriālā, pieminot
bojā gājušās dvēseles.

Preiļos holokausta atmiņas vēl
joprojām ir dzīvas, jo šeit pirms
otrā pasaules kara vairāk nekā pu -
se no toreizējā kopējā iedzīvotāju
skaita sastādīja ebreji, kuri līdz
1941. gadam bija miesta, vēlāk
pilsētas un Preiļu pagasta sociāle-
konomiskās dzīves neatņemama
daļa, kas aktīvi piedalījās pilsētas
dzīvē un darbojās  pašvaldības
valdē. 

Jolanta Upeniece

Atklāts piemineklis ebreju kopienai Preiļos

Sociālā dienesta telpās sācis darboties 
Žurnālu apmaiņas galds

Preiļu novada Sociālā dienesta telpās, Aglonas ielā 1a, dar bo -
jas Žurnālu apmaiņas galds. 

Aicinām atbalstīt ideju un jau izlasītos 2014., 2015. gada žurnālus
mainīt pret vēl nelasītiem!  

Preiļu novada domes jaunā arhitekte 
Anita Rumbiņa vadīs novada būvvaldi

21. jūlija ārkārtas domes sēdē tika skatīts
jautājums par izmaiņām Preiļu novada būvval -
des sastāvā. Sakarā ar to, ka izbeigušās darba
tiesiskās attiecības ar būvvaldes vadītāju Arvilu
Punduru, šobrīd būvvaldes sastāvā ir divas per-
sonas - būvinspektors Arturs Poplavskis un ne-
kustamā īpa šuma daļas vadītāja Vita Patmalnie -
ce. No šī gada 20. jūlija arhitekta amata pienā-
kumus novadā sākusi pildīt Anita Rumbiņa.
Tā kā Preiļu no vada būvvaldes Nolikuma
9.punkts paredz, ka novada arhitekts ir būvvaldes

sastāvā, deputāti pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Preiļu novada
būvvaldes sastāvā un tajā iekļaut novada arhitekti Anitu Rumbiņu.
Jaunā novada arhitekte ar domes lēmumu no šī gada 3. augusta tiek ap-
stiprināta arī par Preiļu novada būvvaldes vadītāju.

Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanās ar būvvaldes vadītāju
Arvilu Punduru, arī Preiļu novada zemes komisijas sastāvā deputāti
nolēma izdarīt izmaiņas un iekļaut tajā kā komisijas locekli novada
arhitekti Anitu Rumbiņu. Līdz ar jaunās arhitektes darba tiesisko at -
tiecību sākšanos, izmaiņas notiek arī Preiļu novada Teritorijas plāno -
juma darba grupas sastāvā. Pamatojoties uz «Teritorijas attīstības plā -
nošanas likumu», Ministru kabineta «Noteikumiem par pašvaldību
teritorija attīstības plānošanas dokumentiem» un Ministru kabineta
«Vispārīgiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteiku-
miem», domes sēdē nolemts apstiprināt izmaiņas Teritorijas plānojuma
izstrādes darba grupas sastāvā, izslēdzot no darba grupas bijušo novada
arhitektu Arvilu Punduru un iekļaujot teritorijas plānojums izstrādes
darba grupā Anitu Rumbiņu. 

Maija Paegle

Apstiprināts Preiļu novada 
Pašvaldības policijas priekšnieks 

Izskatot Preiļu novada domes izpilddirekto -
ra sniegto informāciju par vakanto Pašvaldības
policijas priekšnieka štata vietu un ņemot vērā
Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu
izpildītāja Riharda Romanovska piekrišanu
ieņemt Pašvaldības policijas priekšnieka amatu,
19. jūnija domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu
par Riharda Romanovska iecelšanu Preiļu
novada Pašvaldības policijas priekšnieka amatā. 

Domes lēmums stājās spēkā 2015. gada 
16. jūlijā pēc saskaņojuma saņemšanas no Lat -
vijas Republikas Iekšlietu ministrijas par Ri -

harda Romanovska atbilstību ieņemamajam amatam, ņemot vērā viņa
darba pieredzi, izglītību un prasmes.

Rihards Romanovskis pašvaldībā sācis strādāt 2004. gadā kārtības
nodrošināšanas inspektora amatā un, pakāpeniski kāpjot pa karjeras
kāpnēm, kopš 2008. gada bijis Preiļu novada Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks.

Jolanta Upeniece, 
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Darbojas Preiļu novada Sociālā istaba
Informējam, ka darbu iesākusi Preiļu novada Sociālā istaba, kas

turpmāk atradīsies Preiļos, Rēzeknes ielā 26, 2. stāvā (bibliotēkas
bijušajās tel pās). Sociālā istaba tapusi sadarbībā ar biedrības «Latvijas
Sarkanais krusts» Preiļu komiteju.

Trūcīgas un maznodrošinātas personas bez mak sas varēs
saņemt apģērbu un apavus katru trešdienu no 10.00 līdz 15.00.

Iedzīvotāji, kas vēlas atdot jau lietotas, bet tīras un nēsāšanai derī -
gas drēbes un apavus, tās var at stāt  Preiļu novada Sociālajā dienestā
Preiļos Aglo nas ielā 1a vai trešdienās Sociālajā istabā Rēzeknes ielā 26.

Paldies visiem, kas palīdzēja sakārtot telpas, paldies visiem, kas
atdod drēbes un apavus, pateicoties Jums, mēs varam palīdzēt grū-
tībās nonākušiem līdzcilvēkiem!

Preiļu novadā realizēti divi
Zivju fonda atbalstīti projekti,
kas tika īstenoti ar mērķi saglabāt
un aizsargāt zivju resursus Preiļu
novada ūdenstilpēs un veicināt
zivju atražošanu, pavairojot lī-
daku resursus Pelēču ezerā.

Preiļu novada Attīstības daļas
projektu vadītāja Sanita Meļko pa-
stāstīja, ka viens no projektiem
paredzēja zivju pavairošanu Preiļu
novada Pelēču ezerā, ielaižot ezerā
8000 gabalu līdaku mazuļu. Šis ir
ceturtais gads, kad Preiļu novada
dome realizē zivju mazuļu pavai-
rošanas projektu publiskajās ūdens-
tilpēs. Iepriekšējos gados, piesais -
tot projektu finansējumu, ezers ir
papildināts ar zandartu un līdaku
mazuļiem. 27. jūnijā līdaku mazuļi

tika ielaisti Pelēču ezerā, klāt esot
Preiļu novada domes kontrolierim
Ilmāram Ivdrim, zemes īpašniecei
Evitai Piļščikovai, kā arī Valsts
vides dienesta Daugavpils reģio -
nā lās vides pārvaldes inspektoriem,
kuri apmācīja pašvaldības speciā-
listus ar zivju resursu aizsardzības
pasākumu niansēm. Projekta ko -
pējā summa sastādīja 2320 eiro.
Līdaku mazuļus piegādāja zivju
audzētava «Rūja».

Savukārt, lai aizsargātu zivju
resursus pret nelikumīgu makšķe-
rēšanu, pašvaldība pirmo reizi star-
tēja Zivju fonda programmā ar
projektu «Materiāli tehnisko līdzek -
ļu iegāde zivju resursu aizsardzī -
bas pasākumiem Preiļu novada
ūdenstilpēs». 

Šī projekta ietvaros no SIA
«Nippon Auto» par summu 6041,55
eiro pašvaldība iegādājās piepū -
šamo gumijas laivu, laivas motoru
un laivas pārvadāšanas pie kabi.
Materiāli tehniskie līdzekļi ir no -
doti Preiļu novada Pašvaldības po-
licijas rīcībā, kuri novadā veic pa-
sākumus, lai novērstu nelikumīgo
zveju novada ūdenstilpēs. Uz doto
brīdi no ūdenstilpēm ir izvilkti di -
vi malu zvejnieku tīkli. Pašvaldī -
bas policija informē, ka arī turp -
māk policija kontrolēs un sastādīs
protokolus par makšķerēšanas no-
teikumu pārkāpšanu. 

Abu projektu finansējums ir
simtprocentīgs Zivju fonda finan-
sējums.

Jolanta Upeniece

Preiļu novada pašvaldība 
veicina zivju atražošanu un pavairošanu

Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» piedāvā
apmeklēt bērna emocionālās audzināšanas kursu vecākiem

Ja Tev ir bērns vecumā līdz 7 gadiem, nāc un piedalies! Nodarbībās
aplūkotās tēmas: Bērna attīstība un temperaments, drošas piesaistes vei-
došanās, disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta
sirdsapziņu un morālo uzvedību, bērna spēlēšanās un fantāzijas veici -
nāšana, bērna valodas un komunikācijas attīstība, bērna pozitīva paš -
vērtējuma veidošanās, ķermeņa paškontroles un pozitīva ķermeņa paš -
vērtējuma veicināšana, bērna psiholoģiskās drošības jautājumi, metodes
bērna koncentrēšanās spēju attīstībai, bērna sociālās kompetences, em -
pā tijas un gādīguma veicināšana.

Grupas dalībnieki tiekas 10 nodarbībās (grupai iespējams pievienoties
līdz otrajai tikšanās reizei, pēc tam grupa darbojas kā slēgta), vienas no-
darbības ilgums ~2,5h, tikšanās vienu reizi nedēļā. Pirmā nodarbība
notiks 8. septembrī plkst. 17.30. Norises vieta: biedrības «Ģimeņu at -
balsta centrs «Puķuzirnis»» telpās Daugavpils ielā 34 (Preiļu
1.pamatskolas vecā korpusa 1.stāvā), Preiļos. Pieteikšanās līdz 31. au-
gustam, papildu informācija pa tālruni: 29654796 (Anita)

Vietu skaits ierobežots!
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Preiļu Brīvā
skola ir klāt!

Preiļi bieži ir izcēlušies ar to,
ka te dzīvo cilvēki, kuri ne tikai
runā, bet arī dara un izdara. Viens
no pēdējiem ļoti spilgtiem piemēriem
ir jaunas, alternatīvas pamatskolas
dibināšana augustā. Īpaši jauki,
ka tas notiek laikā, kad ir tik daudz
neskaidrā, kad daudzas paš val -
dību mācību iestādes Latvijā tiek
reorganizētas vai slēgtas, kad Prei -
ļu novadā ir tik daudz skolas, kuras
savā star pā konkurē par bērniem,
kad nav skaidra jaunā izglītības
sistēma un tās finansējums maza -
jām un privātajām skoliņām. Sa-
rakstu varētu turpināt. 

Mūsu idejas pamatā. Latvijā
jau darbojas vairākas alternatīvās
skolas, piemēram, Ikšķiles Brīvā
skola, Māras Brīvā skola, Cēsu Jau -
nā sākumskola. Šo procesu pamatā
ir vecāku iniciatīva, kuri vēlas sa-
viem bērniem dot izglītības iespē -
jas citādākas, nekā to piedāvā vai-
rums tradicionālo mācību iestāžu.
Kas ir citādais? Vecāku galvenā

vēlme ir saistīta ar individuālu pie -
eju katram bērnam. 

Mazliet par to, ko tas nozīmē.
Tīri formāli mēs bieži runājam, ka
mums katrs bērns ir vērtība. Vismaz
Latvijā noteikti tā būtu jābūt. Bet,
vai ikdienā mēs par to strikti iestā-
jamies? Vai bērnudārzos un skolās
tā ir? Daudzi vecāki, sevišķi to bēr -
nu, kuriem nepieciešama mazliet
īpašāka uzmanība, varēs apgalvot,
ka pedagogi bieži dara savu darbu
formāli. Izplatītākie iemesli ir di -
vi: algas apmērs un nepietiekošās
kompetences, kas tam nepiecieša-
mas. Vēl ir daudz citi iemesli, bet
tas lai paliek turpmākai diskusijai,
jo mūsu skoliņa un biedrība «Prei-
ļi izglītotai Latvijai» vēlas aicināt
uz diskusiju par izglītību mūsdie -
nās Preiļu novada, Latgales un
Latvijas kontekstā. Mūsu darbības
liels balsts ir tieši vecāku lielā ie-
saistīšana bērnu audzināšanā un
izglītošanā, jo ģimene ir pamats
tam, kāds pilsonis, cik veiksmīgs
un galu galā laimīgs turpmāk vei -
dos Latvijas nākotni. 

Pamatbalsti, kurus esam iz-
vēlējušies mācību procesā. Skoli -
ņa, kura augustā ir reģistrēta ofi -

ciāli un saņēmusi no Izglītības Kva-
litātes Valsts dienesta licences īs -
tenot pamatskolas programmu un
paralēli pirmsskolas izglītības pro-
grammu, vēlas īstenot eksakto no-
virzienu (daba, loģika), paralēli
daudz un padziļināti bērnus attīs -
tot caur dažāda veida mūziku un
mākslu. Nepamatoti maz uzmanī -
bas esam veltījuši savai identitātei,
kura sevī ietver latgalisko sakņu ap -
zināšanos, Latgales vēsturi, valodu,
tādējādi vēl pamatīgāk bērnā attīstot
pašapziņu un patriotismu. Esam
pārliecināti, ka arī Saules gada ri-
tuma iedzīvināšana skolā iesaistī-
tajiem bērniem un vecākiem pavērs
interesantus atklājumus par sevi
un senču tradīcijām. 

Novēlējums. Tikai mēs paši vei-
dojam šo pasauli, kura ir tik jauka,
mīļa, atsaucīga, devīga, uz sadar -
bību vērsta, piedodoša, pamācoša,
ja nepieciešams. Mēs esam apvie-
nojušies skolā, lai radītu to vēl
spilgtāku, vēl izteiksmīgāku, vēl in -
teresantāku. Lai ļoti ražens jaunais
mācību gads! 

Ingūna Zīmele, 
biedrības «Preiļi izglītotai

Latvijai» valdes locekle, mamma

Pagājušajā gadā Preiļu novadā ir re-
ģistrēts jauns uzņēmums – SIA «BE un

BE», kas nodarbojas ar uztura bagāti-
nātāju ražošanu. Jaunais produkts –
tinktūra «Fonto de forto», kas tulkojumā
nozīmē ‘dabas spēks’, ir reģistrēta Pār-
tikas un veterinārā dienesta uztura ba-
gātinātāju reģistrā, tā ir vienīgā šāda
veida prece Latvijā un jau tiek piedāvāta
iedzīvotājiem.

SIA «Be un Be» runasvīrs un tinktūras idejas
autors Juris Želvis pastāstīja, ka tinktūras pamatbāze
ir bebra dziedzera uzlējums, kam klāt ir pievienoti
priežu un bērzu pumpuri. Recepte ir dabūta no
dziednieka, laika gaitā no 2008. gada līdz 2014. ga -
dam tā ir uzlabota, lai atbilstu medicīniska jām pra -
sībām. Uzlabojumus veikuši ārsti, palīdzējuši dzied -
nieki, kuri konsultēja izstrādes procesu. Ļoti sarežģīts
un dār ga ir bijusi produkta piereģistrē šana. Pirmie
soļi tika veikti jau 2009. gadā, bet tikai tagad – pēc
pieciem gadiem – uzņēmums ir dabūjis atļauju tās
ražošanai un tirdzniecībai. 

Tinktūras ražotne pašlaik ir Aizkalnes pagastā,
visu procesu uzrauga viens darbinieks. Kā stāstīja
Juris Želvis, visas nepieciešamās izejvielas tiek vāk -
tas no Latgales ārēm – sākot no bebru dziedzeriem,
un beidzot ar bērzu pumpuriem un Latgales pusē iz-
audzētajiem graudiem. Tinktūras sagatavošanas pro-
cesam  nepieciešami divi mēneši – no uzlējuma sa-
gatavošanas līdz iepildīšanai pudelītēs. Visu sastāv -
daļu iegūšanai ir oficiāli noslēgti līgumi.

Ja meklējam interneta vietnē informāciju par
šādu uztura bagātinātāju, tad varam atrast daudz un
dažādus piedāvājumus, bet SIA «BE un BE» ražo -
tais produkts šobrīd ir vienīgais Latvijā, kas ir le -
gāls. Produkta reģistrēšana uztura bagātinātāju re -
ģistrā bija svarīgs pierādījums tam, ka preparāts
palīdz cilvēkiem, ka to var droši lietot, jo, kā atzīst
Juris Želvis, viņš pats nekad nepirktu medikamen -
tus, kas nav reģistrēti. 

Pamatinformācija par jauno uztura bagātinātāju
atrodama www.tinkturas.lv.

Maija Paegle

7. un 8. augustā Raiņa muzejā
«Jasmuiža» jau 17. reizi keramiķi
no TLMS «Rēzeknes apriņķa
podnieki» rekonstruētajā And -
reja Paulāna darbnīcā kurināja
cepli. Paldies Andrim Ušpelim
un Aigaram Lielbārdim par mu-
zicēšanu un jautrajām dzies-
mām!

Savukārt 8. augustā, piedaloties
vairākiem simtiem interesentu un
viesu, tika atklāta atjaunotā muzeja
ēka – Latgales tradicionālās kultū -
ras un amatu māja, kura tapusi īs-
tenojot ES ELFLA atklāta projektu
iesnie guma konkursa Latvijas Lau -

ku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam pasākuma «Lauku
man tojuma saglabāšana un atjau-
nošana» projektu «Latgales tradi-
cionālās kultūras un amatu mājas
izveide Raiņa muzejā «Jasmuiža»».
Projektu realizēja Memoriālo mu-
zeju apvienība un VAS «Valsts ne-
kustamie īpašumi». 

Latgales tradicionālās kultū  ras
un amatu mājā ir skatāma Latgales
keramikas ekspozīcija, kur var ie-
pazīties ar dažādu Latgales pod -
nieku darinātajiem māla priekš-
metiem. Īpašs eksponāts ir restau -
rētā podiņu krāsns, ko savulaik ra-

dījis keramiķis Ādams Kāpostiņš
(1905–1987). 

Latgales tradicionālās kultūras
un amatu mājā ir skatāma izstāde
«Četri stūri – Latgales amatu pa-
mati», kur aplūkoti četri tradicio-
nālajā amatniecībā izmantotie ma-
teriāli: māls, lins, dzelzs un koks.
Izstādē skatāmi priekšmeti no
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzeja, Rakstniecības un mūzikas
muzeja krājumiem, fotoattēli no
Latvijas Vēstures muzeja, kā arī
amatnieku Arvīda Mežinska, Jura
Kivlenieka, Staņislava Geidas, Sa-
ļimona Kipļuka, Valda Pauliņa da-
rinātie priekšmeti. 

Jau no septembra Latgales tra-
dicionālās kultūras un amatu mājā
muzejs piedāvās dažādas program-
mas: «Latgales lini», «Svecniek,
lej sveces!», «Māla pika un kas no
tā tika», «Sieru sēju sviestu kūlu»,
«Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu
un apdziedāšanās dziesmas».

Nākamais pasākums Jasmuižā
plānots 11. septembrī, kad notiks
jaunās izstādes «Raiņa dzejas ro-
taļas» atklāšana, vēlāk arī Dzejas
dienas un 18. – 20. septembrī Jau-
niešu Etno dienas. Būsiet mīļi gai -
dīti Raiņa 150. jubilejas gadā dzej -
nieka jaunu dienu zemē!

Solvita Brūvere,
memoriālo muzeju apvienības

Raiņa un Aspazijas muzeja 
vadītājas vietniece

Jasmuižā atklāta Latgales tradicionālās 
kultūras un amatu māja

Šogad Preiļu novada pašvaldībai bija gods uzņemt savā novadā
Latvijas ordeņu brālības 17. salidojuma dalībniekus. 

18. jūlijā tikties ar domubiedriem, dalīties izjūtās un baudīt svētkus
Preiļos bija pulcējušies ap 130 Ordeņu brālības biedru un uzaicināto
ciemiņu. Svētību salidojuma dalībnieki saņēma Preiļu Romas katoļu
baznīcā, pie pieminekļa «Latgales mātei» baznīcas dārzā un pie pie -
minekļa politiski represētajiem skanēja svinīgas uzrunas.

Ordeņu brālības pasākuma dalībnieki apmeklēja Raiņa jaunu dienu
zemi Jasmuižu, kur iestādīja pasākuma piemiņas osi, P.Čerņavska māju
– muzeju, iepazinās ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vei-
dotajām izstādēm, baudīja novada pašdarbības kolektīvu sniegumu.

Maija Paegle

Preiļi uzņēma Latvijas Ordeņu brālības
17. salidojuma dalībniekus

Zelta kāzas svin 
Terēzija un Boļeslavs Sinkeviči

7. augustā Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Ma-
ruta Plivda zelta kāzās
sveica aizkalniešus Terēziju
un Boļeslavu Sinkevičus. 

«Jā» vārdu jaunais pāris
viens otram teica 1965. gada
7. augustā Aizkalnes ciema
padomē. Kāzas tajā dienā
pirms 50 gadiem nebija no-
doma rīkot, bet ciemiņu bija
sanācis krietns pulciņš, bijis
arī muzikants. Cienastam
veikalā tika iegādātas špro -
tes un ķilavas, bija arī kāds
lauku labums, un svinības
notika. Kāzas «pa īstam» ti -
ka svinētas oktobra svētku
laikā, kad Terēzija un Boļes-
lavs laulājās baznīcā un kā-
zinieku pulks bija varen
kupls.

Terēzija darba mūžu vadīja kā pastniece, izņemot divus gadus, kad
strādāja kolhoza dārzniecībā, jo baznīcas apmeklējuma dēļ bija atlaista
no darba pastā. Boļeslavs Aizkalnē ienāca līdz ar darba gaitām linsēklu
stacijā, kur strādāja par šoferi, vēlāk darbs pie auto stūres turpinājās
Raiņa kolhozā.

Tagad jubilāri dzīvo Terēzijas dzimtas mājās, kur saimniekošanu ir
pārņēmis dēls Jānis ar sievu Inu un mazbērniem Māri un Madaru. Meita
Ilze savu mūziķa un pedagoga talantu nodod tālāk, darbojoties izglī -
tības jomā, vadot tautas mākslas kolektīvus un organizējot pasākumus.
Terēzijas un Boļeslava prieks ir meitas Ilzes bērni – Māra un Edgars,
Edgara sieviņa Aija un viņu dēliņš Edvards.  

Novēlam Terēzijai un Boļeslavam Sinkevičiem skaistus turpmākos
kopdzīves gadus!

Simbolisko atklāšanas lenti pārgriež (no kreisās) Memoriālo muzeju apvie -
nības direktore Rita Meinerte, Jasmuižas muzeja vadītāja Solvita Brūvere,
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs
Jānis Garjāns un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

2. septembrī tiks uzsākta 
tautas mikroskaitīšana

2. septembrī Centrālā statistikas pārvalde uzsāks tautas mik-
roskaitīšanu, kuras mērķis ir noskaidrot, cik precīzi oficiālā
statistika atspoguļo iedzīvotāju skaitu Latvijā, republikas nozīmes
pilsētās un novados.

CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus mājokļu Latvijā, no tiem 183 Preiļu
no vadā, un 2015. gada tautas mikroskaitīšanā noskaidros, cik pastā -
vīgo iedzīvotāju dzīvo šajos mājokļos. Aptaujā piedalās to mājokļu
iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties 2015.
gada tautas mikroskaitīšanā.

No 2. septembra līdz 15. septembrim iedzīvotāji varēs aizpildīt ap -
taujas anketu elektroniski vietnē https://eintervija.csb.gov.lv. Ja anke -
ta netiks aizpildīta elektroniski, līdz 15. decembrim CSP intervētājs
aptaujās mājokļa iedzīvotājus telefonintervijā vai klātienē.

Plašāka informācija par 2015. gada tautas mikroskaitīšanu pieeja -
ma vietnē csb.gov.lv/skaitisana, tautas mikroskaitīšanas bezmaksas
konsultatīvais tālrunis: 80000320, E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv.

Konsultantu darba laiks: no 2. septembra līdz 15. septembrim
katru dienu no plkst. 8.30 līdz 20.00; no 16. septembra līdz 15. de-
cembrim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Preiļu novada uzņēmums sācis ražot uztura bagātinātāju
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Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
Preiļu novada sportistiem 

2 zelta un 1 sudraba medaļa
Trīs dienu garumā, no 3. līdz 5. jūlijam, Valmierā

un Cēsīs Latvijas labākie jaunie sportisti Latvijas Jau -
natnes olimpiādē cīnījās par 236 medaļu komplektiem
26 olimpiskajos sporta veidos. Olimpiādē piedalījās
2637 sportisti no 83 pašvaldībām. Lai tiktu uz Olim -
piādi, sportistiem vajadzēja izpildīt kvalifikācijas nor-
matīvus. Medaļu kopvērtējumā līdera pozīcijas saglabā -
ja Rīga, otrajā vietā ierindojās Daugavpils komanda
(29 zelta, 31 sudraba un 28 bronzas me daļas), bet
trešo vietu ieņēma Jūrmalas jaunie spor tisti (15 zelta,
16 sudraba un 15 bronzas medaļas). Preiļu novada
galda tenisisti un vieglatlēti komandu vērtējumā
izcīnījuši 22. vietu (2 zelta un 1 sudraba medaļa).

3. jūlijā pirmo (sudraba) medaļu komandu cīņā
izcīnīja galda tenisisti: Diāna Afanasjeva, Darina Pis-
kunova, Valērija Mihailova (treneris Anatolijs Isajevs).
4. jūlijā cīņu par medaļām turpināja galda tenisistes
individuālajā spēlē. Ļoti sīvā finālcīņā uzvarēja mūsu
sportiste Diāna Afanasjeva, iegūstot Preiļu komandai
pirmo zelta medaļu. Tajā pašā dienā J.Daliņa stadionā
uzsāka sacensības vieglatlēti, un ar skaistu uzvaru un
zelta medaļu kārtslēkšanā iepriecināja Rūdolfs Vucāns
ar personīgo rezultātu 3,85 (treneri Ārijs Vucāns un
Ronalds Vucāns). 

Pirmās dienas rezultāti mūsu sportistiem: 9. vieta
2000 m kavēkļu skrējienā Raineram Trubačam (tre -
nere Viktorija Neištadte) ar rezultātu 7:25,04, 10. vie -
ta lodes grūšanā (5kg) Iljam Martinovam (trenere
Olga Borisova) ar rezultātu 10,63. Pārējie rezultāti:
Anastasija Nikitina (trenere O. Borisova) 2000 m ka-
vēkļu skrējienā rezultāts 8:58,72, Mārcis Adamovičs
(treneris Leonīds Valdonis) 1500 m skrējienā – 5:00,00,
Katrīna Pauniņa (trenere V.Neištadte) lodes grūšanā
– 8,64 un tāllēkšanā – 4,18, Jekaterina Ba ranova
(trenere V. Neištadte) tāllēkšanā – 4,33, Mak sims Si-
lionovs (trenere O. Borisova) tāllēkšanā – 5,14.

Arī otrajā dienā vieglatlētikā uz goda pjedestāla
ar personīgo rezultātu 1,78 augstlēkšanā un izcīnīto
6. vietu kāpa Rūdolfs Vucāns (treneris Ā. Vucāns), 
8. vieta – Raineram Trubačam (trenere V. Neištadte)
800 m skrējienā – 2:13,47. Pārējie otrās dienas re zul -
tāti:  Anastasija Nikitina (trenere O. Borisova) 800 m
skrējienā – 2:49,25, Jekaterina Baranova (trenere 
V. Neištadte) 200 m – 29,17, Irina Belova (trenere 
O. Borisova) 3000 m soļošanā – 22:24,72.

Preiļu novada BJSS audzēknis Miks Babris, kurš
pārstāvēja Tukuma komandu, Latvijas Jaunatnes olim -
piādē izcīnījis arī zelta medaļu futbolā.

Liels paldies vecākiem un treneriem par atbalstu
un ieguldīto darbu augstvērtīgo rezultātu sasniegša-
nā!

Viktorija Neištadte,
Preiļu novada BJSS trenere 

Lai katra diena – atslēga priekam, Lai Tu redzi – pat mazākā niekā
Lai katrā asnā – cerību rīts, Dieva dzīvības brīnums ir vīts.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS jūlijā un auguStā dzimušoS penSionāruS: 
Līviju Kolesnikovu, Vladimiru Muņkovu, Mariju Spiridonovu, Valentīnu
Akmani, Zoju Mihailovu, Evgeniju Pastari, Aloizu Želvi, Leontīnu Gavari,

Aneļu Aleksejevu, Janīnu Dimperi, Aleksandru Fadejevu, Valentīnu
Maksimovu, Alevtinu Alimovu, Jevgeņiju Boreiko, Konrādu Dinvieti,
Jāzepu Ondzuli, Ivanu Vuškānu, Sofiju Beiči Preiļos, Romualdu Timmu
Aizkalnes pagastā, Viktoru Filipovu, Raisu Medvedjevu, Moniku Kurmi,
Antoņinu Strodi, Viktoriju Abaroni Pelēču pagastā, Olgu Pastari, Jāni
Pastaru Saunas pagastā, Jāni Sudniku, Pēteri Romanovu, Albertu Cepli,
Zinaidu Patašniku un Pēteri Trubiņu Preiļu pagastā.  

SVEI CIENS VI SIEM PÂRÇJIEM PEN SI ONÂRIEM, DZI MUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!
Preiļu novada Pensionāru biedrība

SPORTS

Preiļu 
Novada VÇSTIS
Preiļu novada domes informatīvais

izdevums latviešu valodā.
Adrese: Rai ņa bulvāris 19,

Preiļi, LV–5301. 
Metiens – 5000 eks.

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka», 
Rē zek nē, Baz nīcas ielā 28. 

Atbildīgā par izdevuma
sagatavošanu – Maija Paegle, 

tālr. 65322766,
maija.paegle@preili.lv
Laikraksts internetā:

www.preili.lv

Saunas pagasta svētki
24. – 31. augustā – Saunas TN mazajā zālē Raivja Konstan -

tinova radošo darbu izstāde
27. augustā plkst. 14.00 – Saunas TN atpūtas laukumā zie -

du paklāja «Ziedkrāsu spēle» veidošana
28. augustā

• Piedzīvojumu dienā Saunas pagasta bērnus apciemos mult-
filmas «Luneiks» varoņi: plkst. 11.00 – Saunas TN atpūtas lau -
kumā, plkst.15.00 – Salas pamatskolas pagalmā, 

• plkst. 19.00 – Saunas TN atpūtas laukumā Lustīga dzīvo -
šana kopā ar pagasta pašdarbniekiem

• plkst. 20.00 – sakoptāko sētu godināšana,
• plkst. 20.30 – koncerts «Mana zeme, mana sēta»
• plkst. 22.00 – zaļumballe, spēlē grupa «Ilūzija», darbo sies

bufete.

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes
Vidusskola turpina audzēkņu uzņemšanu

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
turpina audzēkņu uzņemšanu jaunajam 2015./2016. mācību ga -
dam 7. – 12. klasēs. 

Dokumentus var iesniegt darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00
Preiļos, Celtnieku ielā 2. Nepieciešami: dokuments par iepriekšējo
izglītību, medicīniskā izziņa. Līdzi jābūt pasei, identifikācijas kartei
vai dzimšanas apliecībai. Pamatskolā realizējam pedagoģiskās ko -
rekcijas programmas latviešu un krievu valodā. Vidusskolas klasēm
neklātienes apmācība. No 2015./2016. mācību gada būs iespēja skolā
apgūt teoriju «B» kategorijas autovadītāju apliecības iegūšanai. 

Sīkāku informāciju var iegūt pa telefoniem 65321401,
26241558, rakstot uz e-pastu preiluvakvsk@pvg.edu.lv

AIcInA DARBĀ
fARMAcEITU

SIA «A APTIEKAS» APOT-
HEKA aptieku tīkls, kurš sastāv
no vairāk nekā 84 aptiekām, ir
pārstāvēts visā Latvijā. Šobrīd ai-
cinām savai komandai pievieno -
ties Farmaceitu/-i vai Farmaceita
asistentu/-i darbam aptiekā Preiļos
(Rīgas ielā 4D). 

Interesentus ar atbilstošu izglī -
tību farmācijas jomā un vēlmi pa-
stāvīgi mācīties un apgūt jaunas
zināšanas aicinām sūtīt savu pie-
teikumu uz cv@magnum.lv vai
sazināties telefoniski: 67718765.

Jūsu Apotheka

Organizē «B» kategorijas autovadītāju kursus
SIA «Satiksme-Z» autoskola organizē «B» kategorijas autovadī -

tāju kursus Preiļos, Rīgas ielā 6. Ja ir vēlme iegūt autovadītāja ap-
liecību, tad zvaniet vai rakstiet uz e-pastu Klaudijai Zarānei,
tālrunis 26241558, e-pasts klaudija65@inbox.lv

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta
skola uzņem audzēkņus 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola uzņems audzēkņus
2015./2016. mācību gadam sekojošās sporta programmās:
‚ volejbolā meitenes un zēnus (2007.–2009. dzimšanas

gads), trenere – Inta Rumaka, tālr. 26725611,
‚ futbolā zēnus (2006.–2007. dzimšanas gads), treneris –

Jevgēnijs Nesterovičs, tālr. 29846591,
‚ futbolā zēnus (2008.–2010. dzimšanas gads), treneris –

Viktors Martinovs, tālr. 26121365,
‚ BMX meitenes un zēnus (2005.–2009. dzimšanas gads),

treneris – Artis Upenieks, tālr. 25900775.
Audzēkņu uzņemšana sāksies 1. septembrī. 

Biedrība «Preiļu nevalstisko organizāciju
centrs» aicina pieteikties maksas kursos:
Grāmatvedība «No 0 līdz bilancei» – 72 h, Grāmatvedības kār -

tošana ar datorprogrammu «Zalktis» – 12 h, Grāmatvedības kār to -
šana ar datorprogrammu «Krivulis» – 8 h, Projektu izstrāde un vadī -
ba – 36 h, Lietvedības pamati – 36 h, Biznesa ekonomikas pamati –
36 h, Angļu valoda 1. līmenis – 56 h, Angļu valoda 2. – 3. līmenis –
72 h, Vācu valoda – 56 h, Franču valoda – 36 h, Šūšanas pamati – 24
h, Apstādījumu ierīkošana – 36 h, Zīda apgleznošana – 36 h, Telpu
interjera dizains – 36 h, Dāvanu iesaiņošanas pamati – 24 h, Flo -
ristikas pamati – 36 h, Stila ābece – 24 h.

Sīkāka informācija www.preilunvo.lv, 
pieteikšanās personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos, elektroniski

preilinvo@inbox.lv, telefoniski 28340855.

Figura Line salons sveic pilsētas svētkos
No 17. augusta līdz 23. augustam 3 reižu limfas stimulācijas

masāžas abonements par īpašu cenu - 16,50 EUR. Nāciet uz salonu
Aglonas iela 1, 2. stāvs, Preiļi, tālrunis pierakstam – 22011150. 

FIGURA LINE - VESELĪGS SKAISTUMS IKVIENAI!

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes pateicība
Šogad XIV Latgales senioru Dziesmu un deju svētki izskanēja 20. jūnijā Dagdā.

No mūsu novada svētkos piedalījās divi senioru vokālie ansambļi – «Virši», vadītāja 
K. S. Oša, un «Kaļinuška», vadītāja S. Stepanova, folkloras kopa «Leiči», vadītājs 
R. Kairāns, un deju kolektīvs «Brūklenājs», vadītāja V. Brice. Ar saviem izstrādājumiem
svētkos piedalījās arī daiļamatnieki – S.Geida, A.Ancāne, Monika un Antons Salīši.
Mūsu novada domi svētkos pārstāvēja tās izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.

Pateicamies visiem kolektīviem un to vadītājiem par ieguldīto darbu svētku reper -
tuāra apguvē un par sekmīgu līdzdarbību visos svētku pasākumos. Īpaša pateicība mūsu

novada domei, kas nodrošināja svētku dalībniekiem gan transportu, gan sarūpēja viņiem
arī ceļamaizi un dāvanas svētku organizatoriem. Tas bija patiess cieņas apliecinājums

aktīvajiem senioriem. Par to esam ļoti pateicīgi un ceram uz sadarbību arī turpmāk.
Irēna Timošenko, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Latvijas stāstnieku 
Vasaras skola Preiļos

Mūsdienās, kad sociālā ikdiena tiek pavadīta in-
formācijas tehnoloģiju vidē un virtuālajā komunikācijā,
stāstniecība ikvienā Latvijas reģionā ir nozīmīga tieši
kultūras mantojuma vērtību apzināšanā, saglabāšanā,
reģiona kolektīvās atmiņas stiprināšanā, vietējās
kopienas saliedēšanā un starppaaudžu dialoga veici-
nāšanā. Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2009. gadā izvei -
doja bibliotēku tīklu «Stāstu bibliotēkas», kurā starp
33 Latvijas bibliotēkām aktīvi darbojas Preiļu Galvenā
bibliotēka.

Ik gadu tiek rīkoti izglītojošie semināri, Stāstnieku
festivāli un vasaras skolas, veicinot vietējo kopienu
savstarpējo komunikāciju. Vasaras skola šogad svin
savu piekto dzimšanas dienu, un par tā norises vietu
tika izvēlēti Preiļi.

No 20.–22. jūlijam Preiļu Galvenā bibliotēka kļu -
va par mājvietu vasaras skolas dalībniekiem no visas
Latvijas. Vasaras skolas  atklāšanas pasākumā pieda -
lījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda, Galvenās bibliotēkas direktore Sigita Trūpa,
Unesco LNK Komunikācijas un informācijas sektora
vadītāja Evija Maļķeviča.

Trijās saspringtajās darba dienās dalībniekiem
bija iespēja dzirdēt arī starptautisku pieredzi, jo vasa -
ras skolas darbā piedalījās visā pasaulē pazīstamais
īru izcelsmes skotu stāstnieks Kolins Makkalisters.
Pirmās dienas vakarēšanas pasākumā skanēja stāsti
par dzimtu senajiem kultūrvēsturiskajiem priekšmetiem,

kā arī piedalījās Riebiņu vidusskolas folkloras kopa
«Jumalāni», kuras atraktīvais sniegums pārsteidza
visu klātesošos.

21. jūlija rīts sākās ar tradicionālās kultūras biedrī -
bas «Aprika» vadītājas Māras Mellēnas lekciju,  bib-
liotēkas prezentēja savu darbu stāstniecības un vietē -
jā kultūrmantojuma pazināšanas jomā, vērtīga bija
Latgales vēstniecības «Gors» mārketinga nodaļas va-
dītājas Edītes Husares lekcija «Attēls un informācija:
bibliotēkas tēls un iekšējās kvalitātes zīme», Latviešu
folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns vadīja stāstu
darbnīcu «Ko es varu izdarīt ar Tavu stāstu?», svarīgs
vietējā kultūrmantojuma izziņas avots bija radošā
darbnīca «Māla pikas stāsts» P. Čerņavska keramikas
mājā ar stāstu, spēli un māla veidošanu, ko vadīja
Raivo Andersons un Jāzeps Caics, Preiļu muižas ka -
pelā klausījāmies grāfu Borhu parka mīlas stāstus,
bet vakarā Preiļu Valsts ģimnāzijā notika lielais stāstu
vakars «Kū tu jaunam padareisi?» Kopā ar stāstniekiem
darbojās PVĢ folkloras grupa «Rūtoj».

Noslēguma dienā notika izzinoša un praktiska
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieces
Silvijas Ivanovskas vadītā nodarbība Preiļu 1. pamat-
skolas muzejā.

Vasaras skolas daba izvērtēšanas laikā izskanēja
daudz pozitīvu atziņu par skolas organizatorisko pusi,
par veiksmīgu pašvaldības iestāžu sadarbību, par bib-
liotēkas darbību. Preiļu Galvenās bibliotēkas vārdā
vēlos pateikties visiem atbalstītājiem, īpašs paldies
pasākuma sponsoriem – SIA «Vega P», SIA «Arka»
un SIA «Dija P». 

Vilhelmīne  Jakimova, 
stāstniecības kustības koordinatore Preiļu 

galvenajā bibliotēkā
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