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VÇSTISPreiļu 
Novada
Lāčplēša dienā godina varoņus

un izcilo komponistu Jāni Ivanovu
8. novembrī Preiļu novadu

darba vizītē apmeklēja Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vē-
jonis un Valsts prezidenta kundze
Iveta Vējone. Vizītes sākumā Valsts
prezidents Preiļu novada domē
tikās ar pašvaldības vadību, do-
mes deputātiem un iestāžu vadī-
tājiem. Domes priekšsēdētāja Ma -
ruta Plivda, izmantojot foto pre-
zentāciju par novadu, iepazīsti-
nāja Valsts prezidentu ar Preiļu
novada attīstību, iesāktajiem pro -
jektiem un nākotnes iecerēm.  

Prezidents iepazinās ar lielāko
piena pārstrādes uzņēmumu Lat -
galē – akciju sabiedrību «Preiļu
siers». Apmeklējot uzņēmumu,
Valsts prezidents noklausījās AS
«Preiļu siers» valdes priekšsēdē -
tāja Jāzepa Šņepsta prezentāciju
par uzņēmuma attīstības tenden -
cēm, apskatīja uzņēmuma ražotni
(attēlā). Valsts prezidents norādīja,
ka AS «Preiļu siers» ir izcils pie -
mērs tam, ka ar labu nišas produk -
tu, inovācijām ražošanā un videi
draudzīgu, tālredzīgu domāšanu
var veiksmī gi konkurēt ne tikai
vie tējā mēro gā, bet arī pasaules
tirgos. Raimonds Vējonis ar gan -
darīju mu atzīmēja, ka lielākais no-
zares uzņēmums atrodas tieši Lat-
galē. 

Vizītes turpinājumā Valsts pre-
zidents apmeklēja zemnieku saim-
niecību «Korsikova», kur tika ap-
skatīta saimniecības tehnika, graudu
pieņemšanas punkts, notika nefor-
māla saruna ar zemnieku saimnie-
cības īpašnieku Kristapu Mūrnieku
un saimniecības pārstāvi Anatoliju
Mūrnieku. 

Vēlāk sekoja iepazīšanās ar
abām lielākajām Preiļu novada iz-
glītības iestādēm un Zemessardzes

35. nodrošinājuma bataljona ap-
meklējums. Preiļu 1. pamatskolā
Valsts prezidents apmeklēja ģeog-
rāfijas stundu, apskatīja skolas
muzeju un tikās ar skolēniem un
pedagogiem. Preiļu Valsts ģimnāzi -
jā Valsts prezidents un prezidenta
kundze iepazinās ar Robotikas klu -
ba darbību, apmeklēja ģimnāzijas
atpūtas un ārpus klases nodarbību
centru, tikās ar ģimnāzijas audzēk -
ņiem un skolotājiem.  

Darba vizītes noslēgumā Preiļu
novada Kultūras centrā norisinājās
Valsts prezidenta tikšanās ar no -
vada iedzīvotājiem un preses pār-
stāvjiem. 

Paralēli Valsts prezidenta vizī -
tes programmai Valsts prezidenta
kundze Iveta Vējone apmeklēja
Preiļu novada pirmskolas izglītī -
bas iestādi «Pasaciņa», Preiļu
nova da Labklājības pārvaldes Die -

nas centru, iepazinās ar Preiļu
Galvenās bibliotēkas darbu, vie so -
jās Leļļu galerijā. Dienas otrajā
pusē prezidenta kundze iepazi -
nās ar Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas mu zeja ekspozīciju un ap -
meklēja Preiļu Mūzikas un mākslas
skolu. 

Valsts prezidents izteica prieku,
ka Preiļu pilsēta un novads vien -
mēr ir spējuši izmantot iespējas
infrastruktūras attīstībai, un šobrīd
pašvaldībām būs jāpieņem daudzi
uz attīstību vērsti lēmumi, arī ja
tie nebūs populāri. Valsts prezi -
dents norādīja, ka iedzīvotājiem
sniegto pakalpojumu infrastruk -
tūra ir jāveido atbilstoši demogrā-
fiskajai situācijai un pieejamajam
finansējumam.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste

Preiļu novadu apmeklēja Valsts prezidents
Raimonds Vējonis ar kundzi

Foto: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja

Preiļu novadā Latvijas valsts
neatkarības proklamēšanas 98. ga-
dadienu svinēja gan pagastos,
gan iestādēs, uzņēmumos un sko -
lās ar dažādiem sarīkojumiem
un koncertiem, savukārt svētku
kulminācija bija Preiļos 17. un
18. novembrī. 

Ceturtdien, 17. novembrī, Preiļu
Kultūras namā preiliešus un mūsu
pilsētas viesus priecēja Latvijas

valsts neatkarības proklamēšanas
98. gadadienai veltīts svinīgais sa-
rīkojums. Domes priekšsēdētāja Ma -
ruta Plivda sveica klātesošos svēt -
kos un pateicās ikvienam, «kurš da -
ra, rūpējas par savu ģimeni un tuva -
jiem cilvēkiem, kurš palīdz ierau -
dzīt mērķi draugam, kaimiņam un
pavisam svešam cilvēkam», kā arī
novēlēja ielaist sirdī patriotismu,
mīlestību, sapratni un drosmi.

Sarīkojumā varēja baudīt nova -
da tautas mākslas kolektīvu kon-
certu, tika godināti Preiļu novada
Atzinības un Pateicības rakstu sa-
ņēmēji, kā arī pirmo reizi pasnieg -
tas Goda zīmes «Par nopelniem
Preiļu novada attīstībā». 

Atzinības rakstus šogad saņē -
ma: Preiļu novada Pensionāru
biedrī bas valdes locekle Marija
Briška, Preiļu 1. pamatskolas sko-
lotāja Ilze Broka, Preiļu 1. pamat-
skolas skolotājs Uldis Čerpakov-
skis, Pelēču pamatskolas skolotāja
Ruta Dzene,  ilggadējā laikraksta
«Novadnieks» redaktore Tamāra
Elste, saimniecības «Jaunstikāni»
īpašnieks Guntis Grigorjevs, Preiļu
novada Izglītības pārvaldes spe-
ciāliste Marija Ivbule,  zemnieku
saimniecības «Jāņumājas» īpaš -
nieks Vitālijs Livmanis, Preiļu 
2. vidusskolas skolotāja Olga Sili -
ņa, Labklājības pārvaldes sociālā
darbiniece Žanna Silionova, sie-
viešu vokālo ansambļu «Rjabinuš-
ka» un «Kaļinuška» vadītāja Svet-
lana Stepanova,  SIA «AKOteh-
nika» valdes loceklis Oļegs Šari-
gins, Preiļu pagasta iedzīvotāja,

politiski represētā Helēna Šoldre,
Preiļu novada Vakara (maiņu) un
neklātienes vidusskolas skolotāja
Sandra Zagorska, SIA «BE un
BE» pārstāvis Juris Želvis.

Pateicības raksti pasniegti Pelēču
pamatskolas sētniecei Inārai Kļa-
vinskai, Preiļu novada bāriņtiesas
sekretārei Nellijai Kondratjevai,
biedrības «Mūsmājas» brīvprātīga -
jai darbiniecei Vallijai Leonei,
SIA «Preiļu saimnieks» galdnie -
kam Dainim Zukulam.

Šogad pirmo gadu tika pasnieg -
tas Preiļu novada domes Goda zī -
mes «Par nopelniem Preiļu novada
attīstībā» un šogad tās saņēma cil-
vēki, kas savu darba mūžu veltījuši
jaunās paaudzes izglītošanai: Do -
nats Botors-Livdāns – ilggadējs
Preiļu 1. un Preiļu 2. vidusskolas di -
rektors, Marcijanna Opule – ilgga -
dēja Preiļu 1. vidusskolas direktore
un pedagoģe, Jānis Teilāns – ilg -
gadējs mūzikas skolotājs, Preiļu
Romas katoļu draudzes ērģelnieks
un Jūlija Akmane – ilggadēja Pe-
lēču pamatskolas direktore.

Valsts svētku svinēšana Preiļu
novadā turpinājās 18. novembrī –

svētku diena iesākās ar dievkalpo-
jumu Preiļu Romas katoļu baznīcā,
pievakarē ļaudis pulcējās laukumā
pie Preiļu novada domes, lai ar
svecēm izgaismotu latviešu rakstu
zīmes gaismas akcijā «Gaisma no-
vadam», savukārt vakara noslēgumā
tika sumināts izcilais kinorežisors,
mūsu novadnieks Jānis Streičs.
Kultūras namā notika izstādes «Ju-
bilāra vaļasprieks» atklāšana, sa-
vukārt pēc tās Preiļu novada iedzī-
votāji un viesi varēja baudīt sirsnīgu
sarīkojumu «Vakarēšana», kurā Jā -
nis Streičs un aktieri Sarmīte Ru -
bu le, Karina Lučiņina, Jānis Pauk-
štello, mūziķis Ēriks Zeps un an-
samblis «Dziga» kopā ar skatītājiem
lasīja un izdziedāja Jāņa Klīdzēja
stāstu «Zelta krustiņš». Vakarēšana
atsauca atmiņā kinorežisora bērnību,
kad ziemas vakaros sanāca kaimi-
ņienes, lai, darinot līdzpaņemtos
rokdarbus, varētu klausīties, ko
Streiču Jānītis tām lasīja priekšā. 

Fotoatskats uz svētku nedēļu ap -
lūkojams www.preili.lv fotogalerijā.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada mājas lapas 

satura redaktore

Preiļos svin Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas gadadienu un sumina Jāni Streiču

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda sveic jubilāru Jāni
Streiču sarīkojuma «Vakarēšana» noslēgumā.

11. novembris, Lāčplēša diena, šogad Preiļos bija piepildīta ar
vairākiem patriotiskiem pasākumiem.   

Rīta pusē Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, LR
12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, pašvaldības iestāžu pārstāvji un
novada iedzīvotāji nolika ziedus pie Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Ig -
nata Beča piemiņas akmens (attēlā). Nedaudz vēlāk norisinājās piemi -
ņas brīdis Riebiņu novada Babros ar Riebiņu novada pašvaldības pārstāv -
ju un kul tūras darbinieku piedalīšanos, kur tika godināts komponists
Jānis Iva novs. Iedegto svecīšu liesmiņas izgaismoja arī Jāņa Ivanova vecā -
ku pie mi ņu Moskvino kapsētā, savukārt novada izglītības iestāžu audzēk -
ņi pavadīja piepildītu vēstures stundu Zemessardzes 35. nodrošinājuma ba -
taljona izveidotajā Ignata Beča piemiņas zālē Preiļu novada Litavniekos.  

Dienas otrajā pusē lāpu un svecīšu gaisma Lāpu gājiena dalībnieku
rokās aicināja padomāt par tām vērtībām, kas ir svarīgākās mūsu
ikviena dzīvē. Uz to savā uzrunā pirms gājiena mudināja arī Zemes -
sardzes 35. nodrošinājuma bataljona komandieris Kaspars Lindbergs. 

Patriotiskā svētku diena noslēdzās ar pasākumu Preiļu Kultūras
namā. Domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas uzruna aicināja vēlreiz
atcerēties tā laika notikumus, kad tika dibināta Latvijas valsts un būt ap-
zinātiem un atbildīgiem šodien. Pašvaldības vadītāja pateicās ikvienam,
kurš organizē, palīdz un atbalsta, lai katru gadu emocionāli un saturīgi
noritētu Latvijas valsts svētku nedēļas pasākumi novadā. 

Jāņa Ivanova 110. dzimšanas dienai veltīto koncertu «Manas dzim tenes
pusē» atklāja Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs,
muzikologs Arvīds Bomiks. Jāņa Ivanova mūziku atskaņoja Jāzepa
Mediņa Rīgas Mūzikas vidus skolas simfoniskais orķestris (diriģents
Pēteris Plūme) un solisti, Preiļu novada skolotāju koris «Latgale»
(diriģents Edgars Znutiņš). 

Latviešu komponista Jāņa Ivanova 110. dzimšanas dienai veltītais
mūzikas koncerts tika rīkots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu 
atbalstu.

Maija Paegle
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Valsts Kultūras pieminekļa aiz-
sardzības inspekcija (VKPAI) ap-
sekoja valsts nozīmes arhitektūras
pieminekli – Preiļu muižas stalli,
sniedzot  atzinumu, ka objekts at-
rodas avārijas stāvoklī un pašval -
dībai tika doti norādījumi novērst
esošo situāciju. Klimatisko apstākļu
iedarbības un materiālu sabruku -
ma iespaidā neapjumtotajā būves
konstrukcijā ir radušies nopietni
bojājumi, kā rezultātā drupas var
zaudēt vēsturisko nozīmi un kļūt
bīstamas Preiļu parka apmeklētā-
jiem. Avārijas situācijas novērša -
nas darbi tika sadalīti 3 kārtās,
piesaistot VKPAI finansējumu.
2014. gadā ar VKPAI atbalstu tika
realizēta staļļa avārijas situācijas
novēršanas un staļļa mūra konser-
vācijas pirmā kārta, lai, minimāli
iejaucoties objekta substancē, sa-
glabātu drupu ainavisko un vēstu-
risko vērtību, vizuālās zīmes, kā
arī apturētu sabrukšanas procesu
un nodrošinātu būves stabilitāti.

Pašlaik ir noslēgusies 2. kārta,
kā rezultātā tika demontēts bojātais
skārda segums, uzstādīts jauns ti-
tāncinka skārda nosegums, veikta
horizontālās mūra plaknes hidroi-

zolācija. Mūra augšdaļa ir pārklā -
ta ar velēnu un māla klona kārtu,
kas ir laba aizsardzība pret  nokriš -
ņu iedarbību. Kopējais piešķirtais
VKPAI finansējums 2. kārtas darbu
veikšanai ir 7 000 eiro. Nākamajos
gados ir plānota trešā un noslēdzošā
glābšanas darbu kārta. Tajā ir pa-
redzēts veikt mūra kodola virsmas
nostiprināšanas darbus un pārmū-
rēšanu, mūra plaisu izkalšanu, to
aizpildīšanu ar cementa javu un

mūra virsmas apstrādi ar hidrofobu. 
VKPAI piešķīrusi līdzekļus 

13 000 eiro apmērā arī Preiļu mui -
žas pils piebūves vējtvera atjauno-
šanai. Tika noslēgts līgums par fi-
nansējumu, un vējtvera rekonstruk -
cijas darbi jau pabeigti šī gada ok-
tobrī. Rekonstrukcijas darbus stallim
un vējtverim veica SIA «Preiļu
celtnieks». 

Laura Džeriņa,
projekta koordinatore

Preiļu muižas kompleksa restaurācijas darbi 

Ar aizrautīgu mini-laptas
spēli Bērnu un jauniešu sporta
skolā «Cerība» Preiļos noslēdzies
Viduslatgales pārnovadu fonda
projekts «Senā lapta – spēle vi-
siem». Projekta mērķi bija novadā
atjaunot un popularizēt kādreiz
bērnu vidū iecienīto slāvu tautas
spēli laptu, kuras saknes meklē-
jamas vēl pirms 1000 gadiem tā -
lā senatnē. Latgalē laptu 17. gs.
ienesa krievu vecticībnieki. Lat -
vijā līdz šim bija maz informā -
cijas par šo spēli, taču projekta
autori cer uz to, ka šeit lapta at -
kal kļūs populāra un Preiļos kād -
reiz notiks pat starptautiska lī-
meņa sacensības šajā disciplīnā. 

Projekta vadītājs Vadims Mak-
simovs pastāstīja, ka lapta nākotnē
var kļūt par Preiļu novada atpazīs-
tamības simbolu, kas vieno Latgales
kultūras mantojumu ar pieprasī -
jumu pēc jaunām aktīvā laika pa-
vadīšanas iespējām. Projektā lai -
kā sadarbībā ar Preiļu Vēstures un
lietišķās mākslas muzeju un SIA
«Vizuālā Laboratorija» izgata -
vota ceļojoša stendizstāde, kas
līdz gada beigām būs apskatāma
Preiļu 2. vidusskolas foajē un pēc

tam ceļos uz citām novada skolām. 
Laptas inventārs projekta laikā

tās tika izgatavotas Preiļu kokaps-
trādes uzņemumā SIA «StepV», ar
kura vadītāju Vjačeslavu Stepanovu
tika meklēti piemēroti laptu izmēri
dažādu vecumu spēlētājiem. Spēles
inventāra komplekti dāvināti Preiļu
2. vidusskolai un Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzejam, kur
ir izveidota izglītojoša programma. 

Projekta kopējais budžets –
491,78 eiro. Viduslatgales pārno -

vadu fonds piešķīra projektam
381,78 eiro lielu finansējumu. Līdz -
finansējumu stendizstādes make ta
izveidošanai 140,00 eiro apmērā
nodrošināja Preiļu Vēstures un lie-
tišķās mākslas muzejs.  

Paldies tiek teikts Viduslatga -
les pārnovadu fondam par atbalstu,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
mu zeja kolektīvam un visiem pro-
jekta partneriem par sadarbību pro -
jekta realizācijā.

Ilona Vilcāne

Preiļos tiek popularizēta laptas spēle

Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centrs
(LUC) aicina uz tikšanos skolu pē -
dējo klašu audzēkņus, lai kopīgi
brīvā atmosfērā 2 stundu garumā
dalītos pārdomās par nākotnes
izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī
iespēju kļūt par uzņēmējiem.

Lektoriem daloties savās zinā-
šanās un pieredzē, jauniešiem būs

iespēja ne tikai gūt jaunas atziņas,
bet iespējams arī iedvesmu dzīves
turpmākajiem soļiem. Šogad daudz
arī runāsim par to, kas ir bizness
un uzņēmējdarbība, kā līdz tam
nonākt, vai tas ir sarežģīti, vai Lat -
gale piemērota izaugsmei. Iespē -
jams saņemt atbildes uz dažādiem
aktuāliem jautājumiem.

Interaktīvajā pasākumā tiks ie-

saistīti ne tikai tā galvenie varoņi
– jaunieši, bet arī jaunie uzņēmēji,
kas neformālā veidā dalīsies savā
pieredzē uzņēmējdarbībā.

Preiļu novadā pasākums 
notiks šī gada 7. decembrī
no pulksten 13.30 – 15.30 

Preiļu 2.vidusskolā, 
A. Paulāna iela 2, Preiļos.

Ineta Liepniece

LATGALES reģiona JAUNIEŠUS aicina piedalīties informatīvo
pasākumu ciklā «ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!»

17. decembrī – Ziemassvētku tirdziņš
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā 

ar Preiļu novada Kultūras centru un Preiļu novada domi
17. decembrī no pulksten 10.00 līdz 14.00

laukumā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, organizē

Ziemassvētku tirdziņu.
Sīkāka informācija pa tālr. 26636243.

Tirgus rīkošanas nolikums un pieteikuma anketa  tirgotājiem
atrodama www.preili.lv vai Preiļu novada Uzņēmējdarbības

centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos.
Pieteikšanās dalībai tirgū līdz 15. decembrim.

Mainīti darba laiki Aizkalnes, Saunas
un Pelēču pagasta pārvaldēs

No 1. novembra tiek mainīti Aizkalnes, Saunas un Pelēču pa -
gasta pārvalžu darba laiki. Turpmāk Aizkalnes un Pelēču pagasta
pārvalžu darba laiks darbadienās būs no plkst. 8.00 līdz 16.30 ar
pusdienu pārtraukumu no 12.00 līdz 12.30 Aizkalnē un no 12.30
līdz 13.00 Pelēčos. Savukārt Saunas pagasta pārvalde strādās no
8.30 līdz 17.00 ar pusdienu pārtraukumu no 12.30 līdz 13.00.

Kā norāda Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne,
darba laiks mainīts, jo pirmdienās līdz plkst. 18.00 vakarā pagasta
pārvaldē nav apmeklētāju – lauku iedzīvotāji pārvaldi apmeklē rīta pu -
sē un pēcpusdienā, jo arī pasts, feldšeru punkts strādā līdz pusdienām.
Līdzīgi skaidro arī Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzule -
viča – apmeklētāju plūsma Aizkalnē norit rīta pusē un dienas vidū. 

Ilona Vilcāne

Aicinām novada iedzīvotājus 
uz tikšanos ar domes 

deputātiem un speciālistiem 
Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes

deputātiem un iestāžu vadītājiem, lai pirms 2016. gada novada
budžeta pieņemšanas iepazīstinātu ar paveikto šajā gadā,
ieplānotajiem darbiem nākamajam gadam un uzklausītu iedzīvotāju
priekšlikumus jauniem projektiem.

Iedzīvotāji uz sarunu tiek aicināti no 5. līdz 8. decembrim:
l 5. decembrī plkst. 13.00 – Aizkalnes pagasta tautas nama zālē
l 6. decembrī plkst. 12.00 – Pelēču pagasta Ārdavas saieta namā
l 6. decembrī plkst. 14.00 – Pelēču pagasta Pelēču kultūras nama zālē
l 7. decembrī plkst. 13.00 – Saunas pagasta Salas pamatskolas zālē
l 7. decembrī plkst. 15.00 – Saunas pagasta tautas nama zālē
l 8. decembrī plkst. 14.00 – Līčos, Preiļu pagasta pārvaldes zālē
l 8. decembrī plkst. 17.30 – Preiļu kultūras nama lielajā zālē
8. decembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 Preiļu kultūras nama

zālē jums, novada iedzīvotāji, būs iespēja saņemt atbildes uz interesē-
jošiem jautājumiem no vairāku nozaru speciālistiem. Konsultācijas
sniegs un jūs uzklausīs:  

l SIA «Preiļu saimnieks» speciālists – par ūdens un siltumapgādes,
mājokļu apsaimniekošanas un citiem uzņēmuma kompetencē esoša-
jiem jautājumiem, 

l Izglītības pārvaldes speciālists – par novada izglītības iestāžu
darbu un izglītības jautājumiem, 

l Labklājības pārvaldes pārstāvis – par sociālajiem pakalpojumiem
un pabalstu piešķiršanas kārtību novadā, 

l Pašvaldības jurists – par pašvaldības kompetencē esošajiem jau-
tājumiem,

l Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas speciālists - par
nekustamā īpašuma jautājumiem,

l Pašvaldības policijas pārstāvis par pašvaldības policijas kompe-
tences jautājumiem kārtības nodrošināšanā novadā,

l SIA «Preiļu slimnīca» pārstāvis – par veselības aprūpes jautājumiem, 
l Preiļu novada domes Attīstības daļas speciālists – par pašvaldī-

bas projektiem un novada attīstības jautājumiem. 
Gaidām ikvienu ar priekšlikumiem domes un domes iestāžu 

darba pilnveidošanai!
Maija Paegle

Labklājības pārvalde iesākusi vienreizējo pabalstu izmaksu
Preiļu novada Labklājības pārvalde 14. novembrī iesāka materiālo pabalstu izmaksu EUR 15.00 

apmērā Preiļu novada teritorijā deklarētajiem:
4 vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais),
4 personām ar I un II grupas invaliditāti (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem),
4 bērniem ar īpašām vajadzībām,
4 politiski represētajām personām.
Pabalsts tiks maksāts novembrī un decembrī. Preiļu pagastā un Preiļu pilsētā deklarētās personas šos

pabalstus var saņemt Preiļos Labklājības pārvaldes kasē, pārējie Preiļu novada iedzīvotāji šos pabalstus
saņems tuvāk savai dzīvesvietai – attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Aija Bizāne-Vadeiša, Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece

Aicinām iedzīvotājus uz ikmēneša tikšanos
Preiļu novada uzņēmēji un iedzīvotāji tiek aicināti uz ikmē -

neša tikšanos, kas  notiks otrdien, 13. decembrī pulksten 15.00
Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19.

Tikšanās viešņa – Kristīna Sprūdža, profesionālis ar starptautisko
karjeru internacionāla un nacionāla līmeņa pasākumu plānošanā, or-
ganizēšanā un vadīšanā, etiķetes, protokola un komunikācijas jautā -
jumos. Etiķetes un saskarsmes prasmju apmācības un konsultāciju
jomā darbojas jau vairāk nekā 15 gadus.

Kā vienmēr – runāsim arī par aktualitātēm Preiļu novadā.
Uz tikšanos Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Ineta Liepniece, 
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante
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DOMES LĒMUMI 

28. oktobra Preiļu novada domes sēdes lēmumi

Apstiprināti pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumi

28. oktobrī Preiļu novada domes deputāti apstiprināja
Preiļu novada domes saistošos noteikumus «Par pašvaldī -
bas nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatā -
cijas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu», kas stā -
sies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Noteikumi nosaka zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju
atbildību par Preiļu novada pašvaldības nozīmes koplietoša -
nas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas no-
teikumu pārkāpšanu. Par noteikumu pārkāpšanu tiek iz -
teikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods līdz 70,00 eiro. Ja
pārkāpumi pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas ekspluatācijā un uzturēšanā tiek izdarīti atkārtoti
gada laika pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek
naudas sodu līdz 200,00 eiro. 

Atbalsta PAKAC organizēto pasākumu
Izskatot biedrības «PAKAC» valdes priekšsēdētāja Jus -

ta Ribinicka iesniegumu, deputāti nolēma piešķirt finan -
sējumu grupas «Dabasu Durovys» albuma «Pādys runoj»
prezentācijas pasākuma koncertam Preiļos 200,00 eiro ap -
mērā. 

Līdzekļi paredzēti no novada domes budžeta sadaļas
«Neparedzētie izdevumi». Kopā pasākuma nodrošināšanai
nepieciešamā summa ir 300 eiro, atlikušo summu biedrība
ir apņēmusies savākt ar ziedotāju un sponsoru atbalstu. 

Piešķir finansējumu koncerttērpu iegādei 
Domes sēdē finansējums līdz 5500 eiro apmērā tika

piešķirts koncerttērpu iegādei skolotāju korim «Latgale» un
kon cert tērpu atjaunošanai vīru vokālajam ansamblim. Kā
iesniegu mā norāda Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis,
vīru vokālais ansamblis 2016. gadā ir valsts vokālo an -
sambļu ska tes laureāts un 26. novembrī svinēs pastāvēšanas
20 ga du jubileju. 

Piešķir līdzekļus pilonu ar Preiļu pilsētas
nosaukumu un ģerboni uzstādīšanai

28. oktobra domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdze -
kļus divu pilonu ar Preiļu pilsētas nosaukumu un ģerboni
piegādei un uzstādīšanai uz Preiļu pilsētas robežas Dau -
gavpils ielā un Preiļu pilsētas un Riebiņu novada robežas
Rēzeknes ielā. Kā sēdē paskaidroja domes priekšsēdētāja Ma -
ruta Plivda, tā kā uz Rēzeknes ielas pilsētas robeža sakrīt ar
Riebiņu novada robežu, šī zīme būs kopīga ar Riebiņu
novadu un pilona otrā pusē būs attēlots Riebiņu novada ģer-
bonis. Deputāti arī vienojās par uzraksta «Laimīgu ceļu!»
šriftu uz Daugavpils ielā paredzētā pilona otrās puses. 

Naudas līdzekļi 5798,12 eiro apmērā paredzēti no no -
vada domes budžeta sadaļas «Teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana». Domes priekšsēdētāja norādīja, ka nākamā
gada budžetā plānots paredzēt līdzekļus pilonu izvietošanai
arī uz citiem ceļiem, iebraucot Preiļos.

Apstiprināta Preiļu novada 
teritorijas plānojuma gala redakcija

28. oktobrī Preiļu novada domes deputāti apstiprināja
Preiļu novada Teritorijas plānojuma (TP) 2016.-2031. ga -
dam precizēto redakciju kā gala redakciju. To veido pa-
skaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi, vides pārskats un grafiskā daļa. Precizētā redakcija
izveidota pēc 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā sa -
ņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sa-
nāksmes protokolā minēto nebūtisko precizējumu veikšanas. 

Deputāti arī nolēma izdot Preiļu novada TP Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu kā
Preiļu novada domes saistošos noteikumus «Preiļu novada
teritorijas plānojuma 2016.-2031.gadam teritorijas izmanto -
ša nas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa».

Slēgs apakšnomas līgumu 
ar VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija»

28. oktobra domes sēdē deputāti izskatīja VAS «Ceļu
satiksmes drošības direkcija» piedāvājumu  par elektrotran-
sportlīdzekļu uzlādes stacijas izbūvi Tirgus laukumā 11,

Preiļos stāvlaukumā pie veikala «Maxima» un vienošanās
par zemes gabala daļas apakšnomas līguma slēgšanu pro -
jektu. Ņemot vērā to, ka Preiļu novada dome ir noslēgusi
nomas līgumu ar Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas de -
besīs uzņemšanas Romas katoļu draudzi par šī zemes
gabala nomāšanu, kā arī to, ka Draudze ir saskaņojusi
apakš nomas līguma slēgšanu starp domi un VAS «Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcija», deputāti nolēma noslēgt vie -
nošanos par zemes gabala daļas aptuveni 50 m2 platībā
apakšnomas līguma slēgšanu ar VAS «Ceļu satiksmes dro -
šības direkcija».

Everita Rasčevska atsāk pildīt bāriņtiesas
locekļu pienākumus

Preiļu novada domes deputāti lēma ar 1. novembri at -
jaunot Preiļu novada bāriņtiesas locekļa amatā Everitu Ras-
čevsku, kas līdz tam atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.
Līdz ar to no 31. oktobra Evita Kivriņa, kas bija ievēlēta par
Preiļu novada bāriņtiesas locekli uz E. Rasčevskas prom -
būtnes laiku, tiek atbrīvota no Preiļu novada bāriņtiesas
locekļa amata. 

Apstiprināti vecāku līdzdalības maksājumi
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā
28. oktobra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu no -

vada Bērnu un jauniešu centra (BJC) ieteiktos vecāku līdz-
dalības maksājumus interešu izglītības programmās 2016./
2017. mācību gadā. 

10 interešu izglītības programmās noteikts ikmēneša
līdzdalības maksājums no 1,60 līdz 5,60 eiro mēnesī. Trīs
programmās noteikts gada līdzdalības maksājums 3 eiro ap -
mērā. Savukārt 11 programmās nolemts nenoteikt līdzdalības
maksājumu – šīs programmas bērniem ir bez maksas. 

Bērniem un jauniešiem centrā tiek piedāvāti daudzveidīgi
pulciņi – dejas un mūzika, tehniskā jaunrade, frizierstudija,
angļu valoda u.c. Kā pastāstīja BJC direktore Aija Caune,
populārākā programma ir «Keramika», kur šogad atvērta
papildu grupa.

Ilona Vilcāne

Šogad, jau trešo gadu, Valsts svētku pasākumu ietvaros Latgales
plānošanas reģiona administrācija godināja Latgales reģiona uz ņē -
mēju gada balvas laureātus, pasniedzot apbalvojumus piecās nomi-
nācijās – Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs, So -
ciāli atbildīgs uzņēmums, Gada lauksaimnieks un Gada jaunais ko-
mersants.

Nominācijā «Jaunais komersants 2016» balvu saņēma SIA «BE un BE»
no Preiļu novada. Uzņēmums savas pastāvēšanas divu gadu garu mā iz-
veidojis uztura bagātinātāju ražotni un tirdzniecības tīklu visa Latvijā.

SIA «BE un BE» pārstāvis Juris Želvis apbalvojumu saņēma Lat -
vijas Republikas 98. gadadienas svinīgajā sarīkojumā Preiļos 17. no -
vembrī. 

Šis rudens Preiļu Valsts ģim-
nāzijai ir īpaši nozīmīgs, jo tika
svinēta 20 gadu pastāvēšanas jubi-
leja, un skola arī mainīja savu no-
saukumu. 1996. gadā, kad valstī
dibināja pirmās ģimnāzijas, Jānis
Eglītis realizēja arī savu sapni –
izveidoja Preiļu Valsts ģimnāziju.
Tikai diemžēl pirmā direktora un
dibinātāja vairāk nav kopā ar
mums. Godinot viņa piemiņu, pa-
veiktos darbus, tika pieņemts lē-
mums mainīt ģimnāzijas nosauku-
mu. Turpmāk tā būs Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzija. 

17. novembrī Preiļu Romas
katoļu baznīcā notika jaunā karoga
iesvētīšana un  aizlūgums par mū-
žībā aizgājušajiem pedagogiem,
darbiniekiem un ģimnāzistiem.
Lie lu paldies jāsaka dekānam Jā ņa
Stepiņa kungam par atsaucību un
skaisto svētku mirkli.

19. novembrī uz svētku koncer -
tu Preiļu Kultūras namā pulcējās
ģim nāzijas pedagogi, darbinieki,
absolventi un viesi, kā arī Jāņa Eg -
līša ģimene. Liels prieks bija kuplā
skaitā uz skatuves redzēt absolven -
tus visos ģimnāzijas pašdarbības

kolektīvos, īpašas ovācijas izpelnī -
jās puišu sekstets. Pasākumu va -
dīja tagadējie ģimnāzisti Kristiāna
Skutele un Eduards Lipiniks kopā
ar absolventiem Ilzi Kudiņu (Kup -
ri), Andri Kudiņu, Ingu Meluškāni
(Kļavinsku), Juri Vucānu, Laumu
Lazdāni, Edmundu Strodu, Santu
Fedotovu un Ričardu Kraupšu. 

Paldies viesiem par apsveiku -
miem un kopā būšanas prieku! Pēc
koncerta vakars turpinājās Preiļu
Valsts ģimnāzijā.

Ingūna Patmalniece, direktores
vietniece audzināšanas darbā

Latgales reģiona uzņēmēju gada
balvu saņem SIA «BE un BE»

Preiļu Valsts ģimnāzijai – 20 Preiļu pilsētas iedzīvotāju ievērībai
Informējam, ka Preiļu Galvenajā bibliotēkā pensionāriem un

cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejams bezmaksas pakalpojums –
grāmatu piegāde mājās. Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni

29991263 vai 65381230 (LMT).

Aicinām uz pasākumu 
vientuļos novada pensionārus

Labdarības organizācija «Gaišie spārni» kopā ar Labklājības
pārvaldi ielūdz Preiļu novada vientuļos seniorus uz atpūtas
pēcpusdienu «Ziemassvētku zvaigznes lai pār visiem mirdz», kas
notiks 18. decembrī plkst. 13.00 Preiļu Kultūras namā. 

Gaidīsim Jūs labā noskaņojumā!
Papildus informācija, zvanot Labklājības pārvaldes 
direktoram Laurim Pastaram, tālrunis 28638567.

Apbalvojumu saņem SIA «BE un BE» pārstāvis Juris Želvis.

SIA «Preiļu slimnīca» godina savus darbiniekus darba jubilejās
SIA «Preiļu slimnīca» izsaka pateicību par ieguldīto pašaizliedzīgo

un godprātīgo darbu aizvadītajos 45 darba gados Albīnai Valickai, 40
darba gados Larisai Bogdanovai, 35 darba gados Antonijai Blusanovičai,
Vilhelmīnei Džeriņai, Elizabetei Lazarevai, Zojai Maslabojevai, Antoņinai
Rizgai, Jefrosinjai Volosanovai, 30 darba gados Līvijai Blūmai, Ligitai
Brokai, Oksanai Klibajai, Larisai Semjonovai, Lūcijai Tropai, 25 darba

gados Anitai Rumpei, Anastasijai Timošenko, 20 darba gados Rasmai Kižlo, Diānai Martinovai, Jeļenai
Ušpelei, Valijai Vilcānei,15 darba gados Antoņinai Catlakšai, 10 darba gados Annai Bogdanovai,
Svetlanai Kaldupei, Lidijai Kupcānei, Sarmītei Znotiņai, 5 darba gados Marikai Utinānei. 

Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt un realizēt mūsu sapņus un ieceres!
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Preiļu 
Novada VÇSTIS
Preiļu novada domes informatīvais

izdevums latviešu valodā.
Izdod Preiļu novada pašvaldība

Raiņa bulvāris 19, 
Preiļi, LV 5301

tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv  

Metiens – 5000 eks.
Ie spiests SIA «Latga les Dru ka», 

Rē zek nē, Baz nīcas ielā 28. 
Laikraksts internetā:

www.preili.lv

Preiļu novada Pensio -
nāru biedrības valdes vārdā
pateicos mūsu novada domei
par autobusu, ko izmantojām
braucienam uz Viļaku, lai
20. novembrī piedalītos Viļa -
kas novada Pensionāru bied-
rības 10 gadu jubilejas sarī-
kojumā. 
Mīļš paldies autobusa šoferim

Valērijam Danivam par teica -
mu savu pienākumu veikšanu.

Irēna Timošenko,
pensionāru biedrības valdes

priekšsēdētāja

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS novembrī dzimušoS penSionāruS: 

Kuzmu Lukjanovu, Annu Vilcāni, Rūtu Haritonovu, Jāni
Dubrenieku, Fedu Ivanovu, Venerandu Jalinsku, Anastasiju
Rešetnikovu Preiļos, Antonu Gribustu, Leontiju Anspoku,
Aleksandrinu Saldatenoku Saunas pagastā, Jāni Zukulu
Pelēču pagastā.  

SVEI CIENS VI SIEM PÂRÇJIEM PEN SI ONÂRIEM, 
DZI MUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Katrai dienai sava krāsa,
Katram vārdam sava skaņa,
Katrai dziesmai sava atbalss,

Katram darbam savi augļi,
Katram mirklim sava vērtība.

/Rasma Zariņa/
Līdz 28. decembrim apskatāma izstāde

«Jānis Streičs. Jubilāra vaļasprieks»
Līdz 28. decembrim Preiļu kultūras nama izstāžu zālē Prei -

ļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā iz stādi «Jā -
nis Streičs. Jubilāra vaļasprieks». Tā ir viena no Jāņa Strei -
ča jubilejas gada izstādēm, kurā pārsvarā eksponēti muzeja
krājuma priekšmeti – gleznas un per sonīgās lietas, kuras
Jānis Streičs vairāku gadu garumā dāvinājis muzejam. 

Atgādinām, ka līdz 1. decembrim var iesniegt darbus foto -
konkursam «Latgalietis 21. gadsimtā». Ar fotokonkursa nolikumu
varat iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Papildu informācija, zvanot Igoram Pličam, tālrunis 29121689.

v 9. decembrī plkst.10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca
«Ziemassvētku laiks»

v 9. decembrī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca «Ziemas -
svētku dekoru izgatavošana»

v 9. decembrī plkst. 19.00 Preiļu KN otrā stāva zālē Makš ķer -
nieku stāstu vakars

v 10. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN volejbola veterānu turnīra
«Ziemassvētku ieskaņas» noslēguma sarīkojums

v 11. decembrī plkst.15.00 Preiļos Preiļu pilsētas egles iedeg -
šanas pasākums «Eglītes mirdzumu meklējot»

v 17. decembrī plkst. 10.00 – 13.00 Preiļos, laukumā Raiņa bul -
vārī 19, Ziemassvētku tirdziņš

v 21. decembrī plkst. 18.00 Preiļu KN BJC Ziemassvētku kon -
certs. Ieeja – brīva

v 22. decembrī plkst. 14.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas un Preiļu
pagasta pārvaldes pirmsskolas vecuma bērnu eglītes pasākums
«Cimdiņš te, cimdiņš tur». Ieeja ar ielūgumiem

v 23. decembrī plkst. 12.00 Saunas TN Eglīte pirmsskolas vecu -
ma bērniem «Rūķu Ziemassvētki»

v 25. decembrī plkst.15.00 Aizkalnes TN pirmsskolas vecuma
bērnu Ziemassvētku eglīte

v 25. decembrī plkst. 16.00 Preiļu KN Deju kopu «Dancari» un
«Talderi» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva

v 25. decembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN koncerts «Ziemassvētku
kokteilis»

v 25. decembrī plkst. 22.00 Aizkalnes TN balle – karnevāls
«Brīnumu nakts». Spēlē Arvīds & Ilze. Pieejama galdiņu rezervācija,
tālrunis 22365989.

v 26. decembrī plkst.13.00 Saunas TN Ziemassvētku koncerts
«Sanākat, jaunas meitas». Ieeja – brīva

v 26. decembrī plkst. 16.00 Preiļu KN deju kopas «Gaida» Zie-
massvētku koncerts. Ieeja – brīva

v 28. decembrī plkst.11.00 Ārdavas saieta namā pasākums «Zie-
massvētku ballēšanās»

v 29. decembrī plkst. 12.00 Pelēču KN pirmsskolas vecuma
bērnu Ziemassvētku eglīte «Nākat bērni priecāties, maskoties un au-
šoties»

v 29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA LIELĀ BALTĀ
BALLE. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cenas:
bez galdiņa rezervācijas – EUR 7.00, ar vietas rezervāciju pie galdiņa
– EUR 10.00.

v 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Raiņa bulvāris 19, Jaunā
2017. gada sagaidīšana un svētku salūts. 2017. gada 1. janvārī plkst.
00.30 Preiļu KN Gadu mijas Balle. Spēlē grupa «Miggla». Ieeja –
EUR 3.00. 

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

Kultūras centra pasākumi decembrī 

«Ūga» Adventa laikā aicina sajust svētkus kopā

10. decembrī plkst. 11.00 latgaliešu krāsojamā dzejoļu krāju -
ma «Linejis» prezentācija

23. decembrī plkst. 21.30 labdarības koncerts «Katram savu
sauju laimes». Uzstājas Ziemassvētku Muzikālā Apvienība. Ieeja
par ziedojumiem. 

Mūziķi vāc līdzekļus 9-gadīgajai Agnesei Vitanei, kurai ir uz -
stā dīta pamatdiagnoze Angelmana sindroms un 4-gadīgajai Anasta -
sijai Burovai, kuras diagnoze ar antenatāls CNS bojājums.

Aicinām uz tradicionālo Makšķernieku vakaru Preiļos
9. decembrī plkst. 19.00 Preiļu Kultūras namā jau desmito reizi norisināsies ikgadējais Makšķer -

nieku vakars. Pasākuma pirmajā daļā  dzirdēsiet visu par fīdermakšķerēšanu. Uz otro sarunu īpaši
aicinām spiningotājus. Par jaunākajām atziņām spiningošanā stāstīs Latvijas čempions, pasaules
čempionāta 3. vietas ieguvējs Armands Romanovs un Latvijas vicečempions spiningošanā Kārlis
Goldmanis. Pasākuma dalībnieku labsajūtai būs sagatavota tēja un kafija. 

Ieeja uz pasākumu – bez maksas. 
Sīkāka informācija, zvanot pasākuma organizatoram Elgastam Dimantam, tālr. 26619939. 

Laipni gaidām ikvienu, kurš nodarbojas ar makšķerēšanas sportu, interesējas par to 
vai cer brīvo laiku veltīt šai aizraujošajai nodarbei!

SPORTS
Preiliešiem medaļas Pasaules čempionātā

vieglatlētikā veterāniem

Oktobra nogalē 15 Latvijas vieglatlēti-veterāni
devās tālajā ceļā uz Austrālijas pilsētu Pertu, kur no
26. oktobra līdz 6. novembrim notika 16. Pasaules
čempionāts vieglatlētikā veterāniem. Viņu vidū arī
Preiļu sportisti Normunds  Ivzāns un Dace Liniņa. 

5000 m soļošanā Normunds Ivzāns (40+ grupā)
izcīnīja sudraba godalgu ar rezultātu 22 minūtes
25,68 sekundes. Tikai 10 sekundes Normunds pie -
kāpās uzvarētājam no Kanādas Dmitrijam Babenko,
bet ar 25 sekunžu pārsvaru pārspēja bronzas medaļ -
nieku no Spānijas. 

31. oktobrī Normunds stājās uz starta 10 km dis -
tan cē.  Kā informēja pats Normunds, trase bijusi ga -
na kalnaina un sarežģīta. Sacensībās startēja trīs
grupu soļotāji vecumā no 35 līdz 49 gadiem (V35+;
V40+; V45+). Finišu Normunds sasniedza ar absolūti
labāko rezultātu – 46 minūtes 26 sekundes, pie reizes
revanšējoties arī pāridarītājam 5000 m distancē no
Kanādas D. Babenko, kuru pārspēja par 33 sekundēm.
Zeltam 10 km pievienojās arī sudrabs šajā pašā
distancē komandu vērtējumā V35+ grupā kopā ar
Andri Alksni (zelts V35+ grupā – 50.42) un Madaru
Breidi (V50+ grupa – 56.58 ). 

2. novembrī Normunda Ivzāna izcīnītājām meda -
ļām Dace Liniņa pievienoja zelta godalgu augstlēkšanā
S40+ grupā ar pievarētu pieklājīgu augstumu 148 cm. 

Veiksmīgs Normundam Ivzānam izrādījās arī
starts 20 km distancē 4. novembrī – izcīnīta sudraba
medaļa, kā arī kopā ar Andri Alksni un Madaru
Breidi zelts komandu ieskaitē. Interesenti rezultātus
var atrast: www.lvva.lv vai www.perth2016.com

Sacensībās «Skrien Latvija» 
preiliešiem divas medaļas

29. oktobrī Rīgas brīvostā uz prāmja Tallink no -
tika noslēguma pasākums «Skrien Latvija», kur tika
apbalvoti šo sacensību laureāti. Sacensības norisinājās
7 Latvijas pilsētās – Rēzeknē, Rīgā, Ventspilī, Jelga -
vā, Kuldīgā, Valmierā un Siguldā. Kopvērtējumā tika
vērtēti 5 labākie starti. Laureātu vidū bija arī preilieši
Pēteris un Rainers Trubači.

Uz goda augstākā pakāpiena kāpa Pēteris Trubačs,
kurš izcīnīja pārliecinošu uzvaru 10 km distancē V50
grupā, uzvarot visos piecos posmos. Savukārt Pētera
dēls Rainers startēja 5 km distancē VTA grupā jau -
niešiem (1998.–2000. dz. g.), un, būdams viens no jau -
nākajiem dalībniekiem, piekāpās Latvijas labākajam

skrējējam Artūram Niklāvam Medvedam no Aizputes,
ieņemot otro vietu. Līdz pēdējam posmam Siguldā 
8. oktobrī šajā grupā saglabājās intriga starp Raineru
un viņam sekojošajiem konkurentiem. Tomēr Sigul -
das posmā Rainers izcīnīja otro vietu un arī kop -
vērtējumā ierindojās otrais.

10. decembrī – Preiļu novada čempionāts
vieglatlētikā telpās

Nu jau labs brīdis kā vieglatlēti sākuši gatavošanos
jaunajai sezonai. Lai pārbaudītu, vai gatavošanās no -
ris iecerētajā līmenī un pamazām atgrieztos sacensību
atmosfērā, decembra vidū notiks tradicionālais Preiļu
novada čempionāts vieglatlētikā telpās. Sacensības ir
atklātas, un tāpēc konkurenci uz godalgām pastiprina
arī citi sportisti no Latgales reģiona. Arī šogad 10. de -
cembrī visi interesenti tiek gaidīti Preiļu 2. vidusskolas
vieglatlētikas manēžā, lai pārbaudītu savu gatavību
jaunās sezonas priekšvakarā.

Preiliešu panākumi Līvenhofas skrējienā
pa pilsētas ielām

Kādreiz vieglatlētikas trenera Jāzepa Lazdāna ie-
dibinātais skrējiens pa Ubaglīci Līvānos savā 26. ga-
dadienā pamainīja gan nosaukumu, gan trases vietu,
lai viņa audzēkņu un domubiedru izpildījumā rea -
lizētos jaunā kvalitātē. Tradicionāli 18. novembrī arī
mēs uz Līvāniem posāmies, lai citu domubiedru pul -
kā piedalītos Latvijas neatkarības gadadienai veltī -
tajā skrējienā.  

Bagātīgs medaļu un balvu klāsts ceļoja uz Prei -
ļiem. Mūsu cienījamie veterāni Feoktists Pušņakovs
(V 60+) un Pēteris Trubačs (V 50+, trešais arī abso -
lūtajā vērtējumā) izcīnīja uzvaras savās vecuma
grupās 4 km distancēs. Šajā pašā distancē uzvara arī
Līgai Klibajai starp 2000.–2001. gados dzimušajām
jaunie tēm, kur uz goda pakāpiena otrā pakāpiena
kāpa treniņu biedre Ilze Borbole. Ar absolūti otro
labāko rezultātu šajā distancē finišēja Rainers Trubačs,
palikdams tajā pašā vietā arī savā grupā. Kārtīgi 400
m «nosprintoja» Franciska Liniņa, neatstājot cerī bas
uz uzvaru nevienai konkurentei. Junioriem (1998.–
1999.dz.g.) uz goda pjedestāla otrā pakāpiena 8 km
distancē mūsu Raivis Pudulis, bet juniorei San tai
Prikulei trešā vieta. Lielisks rezultāts arī 1500 m
distances veicējiem Raivo Liniņam – 2. vieta (2002.–
2003.dz.g.) un Valteram Pūdžam – 3. vieta (2004.–
2005.dz.g.).

Preiļu džudisti starptautiskā turnīrā 
pierāda izaugsmi

5. un 6. novembrī Rīgas Sporta manēžā norisinājās
džudo turnīrs un cīņas salidojums «Bērnu džudo fes -
tivāls «Lido – 2016»». Sacensībās piedalījās 2000.
gadā dzimušie un jaunāki zēni un meitenes. Turnīra
dalībnieki bija ne tikai no Latvijas, bet kupli pārstā -
vētas bija arī kaimiņu valstis – Krievija, Lietuva,
Igaunija un Baltkrievija.

Arturs Valters un Iļja Volkovs turnīrā izcīnīja 1. vietu,
Jurim Vaivodam – 3. vieta, bet Andrejs Gžibovskis,
Gvido Streilis un Iļja Lavrenovs ierindojās 5. vietā. 

Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis, Pēteris
Trubačs, Maija Paegle


