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VÇSTISPreiļu 
Novada

4. aprīlī notika Preiļu Romas
Katoļu baznīcas griestu vienkār -
šotās atjaunošanas darbu noslē-
guma pasākums, kurā piedalījās
draudzes locekļi, kas bija veikuši
lielo darbu, izstrādājot un iesnie -
dzot projektu – Anna un Alberts
Buki, draudzes prāvests – dekāns
Jānis Stepiņš, darbu veicējas SIA
«Preiļu celtnieks» pārstāvis – ko -
mercdirektors Egīls Stikāns, Prei -
ļu novada domes vadība – priekš-
sēdētāja Maruta Plivda un izpild -
direktors Vladimirs Ivanovs, LR
12. Saeimas deputāts Aldis Ada-
movičs, biedrības «Preiļu rajona
partnerība» pārstāves un citi ie-
saistītie, kuru līdzdalība bija sva -
rīga projekta realizēšanā. 

Projekta «Preiļu Romas Katoļu
baznīcas griestu vienkāršotā atjau-
nošana» kopējās izmaksas bija vai -
rāk nekā 46 000 eiro – 90% bija
Eiropas Savienības (ES) LEADER
programmas finansējums, savukārt
10% – Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējums. Tas tika realizēts,
pamatojoties uz biedrības «Preiļu
rajona partnerība» izstrādāto stra-
tēģiju un rīcības plānu. 

Projekta gaitā tika veikta baznī -
cas ēkas centrālās ejas koka griestu
un pārseguma atjaunošana. Sijas
un griestu dēļi pirms iebūvēšanas
tika apstrādāti ar antiseptiķi un la -
ku, tāpēc, atšķirībā no iepriekšējā

debeszilā krāsojuma, šobrīd gries-
ti ir gaišā koka tonī, tādējādi pa -
darot arī baznīcas iekštelpas gaišā-
kas. Kā paskaidroja Egīls Stikāns,
lai gan šobrīd atjaunotie griesti,
iespējams, izskatās «rūpnieciski»,
laika gaitā (2–3 gados) tie ieņems
savu dabisko koka krāsu un kļūs
aizvien acij tīkamāki. 

Kā pastāstīja projekta sagata-
votāja Anna Buka, Preiļu Romas
Katoļu baznīcā šis ir trešais realizē -
tais projekts. Pirmajos divos tika
sakārtots laukums, kāpnes, celiņi,
atjaunoti griesti virs altāra un pres-
biterija. Atjaunot visus centrālās ejas
griestus vienlaicīgi vairāku gadu
garumā bija iespējams pateicoties
tam, ka ES šim projektam atvēlēja
lielākus līdzekļus. Tāpēc paldies

tika teikts gan Eiropas Savienībai,
gan Preiļu novada domei un depu-
tātiem par piešķirto līdzfinansēju,
kā arī celtniekiem, kas ar lielu at-
bildību veica sarežģītos darbus un
visiem iesaistītajiem. 

Runājot par tālākajiem darbiem,
kurus nepieciešams veikt baznīcā,
Anna Buka norādīja, ka ir sagata -
vots projekts elektroinstalāciju no-
maiņai, kā arī būtu jādomā par sie -
nu krāsošanu un restaurāciju. LR
12. Saeimas deputāts Aldis Adamo -
vičs savukārt informēja, ka Saeima
ir atbalstījusi priekšlikumu piešķirt
valsts budžeta līdzekļus arī baznīcas
sanitārā mezgla būvniecībai.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājasla-

pas satura redaktore

Atjaunoti Preiļu Romas Katoļu baznīcas
galvenās ejas griesti

12. aprīlī Preiļu slimnīcā tika
atklāta jaunā datortomogrāfa
ie kārta. Atklāšanas pasākumā
piedalījās Preiļu slimnīcas per-
sonāls, sadarbības partneru SIA
«TRADINTEK» un SIA «Preiļu
celtnieks» pārstāvji, žurnālisti.

SIA «Preiļu slimnīca» ārsts-ra-
diologs Jurijs Kirsanovs (attēlā)
pauž gandarījumu par jauno dator -
tomogrā fijas iekārtu un norāda, ka
tagad ir iespēja izmeklēt jebkuru
orgānu, izņemot sirdi. Ja iepriek -
šē jais datortomogrāfs bija viens -
lāņa, tad jaunā iekārta ir 16 slāņu.
Tā kā iekārta ir jaudīga, katrs iz-
meklējums notiek daudz ātrāk, arī
informācijas apstrāde ir ātrāka un
ir iespēja veikt 3D rekonstrukciju.

Uzņēmuma valdes loceklis un
Saimniecības daļas vadītājs Alek-
sandrs Poplavskis stāsta, ka iepir-
kuma rezultātā ir pieejama ne tikai
jaunā datortomogrāfa iekārta, bet arī
veikts telpu remonts, labiekārtotas
darbavietas un nodrošināta izmek-
lējumu rezultātu datu uzglabāšana. 

Jaunā iekārta tiek nomāta, no -
mas līgums ar konkursa uzvarētāju
SIA «TRADINTEK» ir noslēgts uz
septiņiem gadiem. Jaunā datorto mo -
 g rāfa iekārtas noma tiek veikta par

SIA «Preiļu slimnīca» līdzekļiem.
Preiļu slimnīcā ir iespēja veikt

datortomogrāfiju (ar un bez kontra -
stēšanas) galvas un deguna blakus -
domumiem, kauliem un locītavām,
krūšu kurvim, mazajam iegur nim,
mugurkaula skriemeļiem (pa da -
ļām), vēderam. Plānots, ka drīzu -
mā tiks nodrošināta angiogrāfija –
asinsvadu izmeklēšanas metode.

SIA «Preiļu slimnīca» nodrošina
Nacionālā veselības dienesta apmak -
sātus datortomogrāfijas izmeklēju -
mus rindas kārtībā un maksas pa-
kalpojumus nākamajā dienā saskaņā
ar cenrādi, kas pieejams reģistratūrā

un mājas lapā www.preiluslimnica.lv.
Pieteikšanās un reģistrēšanās uz da -
 tortomogrāfijas pakalpojumiem no-
tiek reģistratūrā poliklīnikas 1.stāvā
vai zvanot uz tālruņiem 65307750,
65307757.

Pirms nozīmētā izmeklējuma
pus  stundu iepriekš ir jāierodas un
jāreģistrējas reģistratūrā poliklīni -
kas 1. stāvā. Datortomogrāfijas ka -
binets atrodas Preiļu slimnīcas Uz-
ņemšanas nodaļā – četrstāvu korpu -
sa 1. stāvā.

Anna Briška,
SIA «Preiļu slimnīca» sabied-

risko attiecību speciāliste

Preiļu slimnīcā atklāts jauns datortomogrāfs

Maijā tiks iesākti Celtnieku ielas
rekonstrukcijas darbi

Pavisam drīz sāksies pašvaldības izstrādātā būvprojekta «Prei -
ļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekš pagal -
mu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana» darbi.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels pastās -
tīja, ka projekts sadalīts trīs kārtās. Pašvaldībā pieņemts lēmums dar -
bus sākt ar Celtnieku ielas rekonstrukciju posmā no Brīvības ielas līdz
Kooperatīva ielai. Ielas rekonstrukcija paredz renovēt ielu, atjaunojot
ielas segumu, sakārtot ielas apgaismojumu, atjaunot lietus kanalizāciju
un komunikācijas zem ielas. Aprīļa otrajā pusē tiks izsludināts iepir -
kums būvdarbiem, ielas renovācija varētu sākties maijā.  

Prognozējamās darbu izmaksas saskaņā ar projekta autora aprēķi -
niem sastāda ap 300 000 eiro. Kā atzīst Jānis Skutels, jāsagaida iepir -
kuma rezultāti, lai varētu spriest par reālajām būvdarbu izmaksām, jo,
kā liecina pieredze iepirkumos, tās varētu būt zemākas. 

Daļa finansējuma Celtnieku ielas mikrorajona būvdarbiem paredzēta
no ceļu fonda līdzekļiem, pārējā nauda – pašvaldības finansējums. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Preiļos atjaunos ietvi 
30. marta domes sēdē Preiļu novada domes deputāti izskatīja

SIA «Averita» iesniegto darbu apjomu sarakstu un izmaksu tāmi
un nolē  ma slēgt līgumu ar iepriekšminēto SIA par gājēju ietves at-
jaunošanu no N. Rancāna ielas stūra kāpnēm līdz Kārsavas ielas
asfaltbetona segumam. Finansējums 2 314,73 eiro (ar PVN) ap -
mērā būvdarbu ap maksai pa redzēts no ieņēmumiem no SIA
«AADSO» dividendēm. 

Darbus plānots pabeigt līdz šīgada aprīļa beigām, lai gājējiem, kas
do das uz Rēzeknes masīvu vai apmeklē bibliotēku no Rancāna ielas
pu ses, būtu ērtāka pārvietošanās. Paredzēta veco un nolietoto beto -
na bortak meņu un plātņu demontāža, vietā ieklājot betona bruģak mens
segumu. 

3. maijā aicinām piedalīties pasākumos, 
VELTĪTOS 1917. GADA LATGALES KONGRESA SIMTGADEI:

• plkst. 11.00 – Svētku dievkalpojums Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā,
• plkst.12.00 – grāmatas «Latgalietis XXI gadsimtā» prezentācijas pasākums viesu mājā «Pie Pliča»,

Raiņa bulvāris 9,
• plkst. 15.00 – izstādes  «Latgalietis XXI gadsimtā» apmeklējums un tikšanās ar darbu autoriem Preiļu

novada kultūras centrā. Izstāde apskatāma no 17. aprīļa  līdz 15. maijam.

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas
amatā apstiprināta Ilona Skorodihina
Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti atbrīvoja no ieņe -

mamā amata Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāju Sigitu Trūpu un
vadītājas amatā iecēla Ilonu Skorodihinu. Amata pienākumus jau -
nā bibliotēkas vadītāja sāka pildīt 1. aprīlī.

Ilona Skorodihina ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu biblio-
tēkzinātnē un informācijā. Preiļu Galvenajā bibliotēkā Ilona Skorodihina
strādā no 2007. gada. Sākotnēji Ilona Skorodihina bija galvenā bib -
liotekāre, no 2009. gada līdz 20011. gadam – vadītājas vietniece, no
2011. gada līdz 2014. gadam pildīja vadītājas pienākumus. Līdz iecel -
ša nai par bibliotēkas vadītāju Ilona Skorodihina ieņēma vadītājas viet -
nieces amatu. Profesionālās iemaņas bibliotēkas darbā, projektu izstrā -
dē un vadīšanā Ilona Skorodihina ieguvusi dažādos kursos un semi nā -
ros. Kā Ilona Skorodihina norāda savā CV, viņai ir sarunvalodas līmenī
angļu, vācu un franču valoda, bet ļoti labas prasmes ir krievu valodā. 

Lēmums par vadītāja maiņu Preiļu galvenajā bibliotēkā tika pie -
ņemts, pamatojoties uz iepriekšējās bibliotēkas vadītājas Sigitas Trū -
pas iesniegumu par viņas atbrīvošanu no amata un pārcelšanu citā
amatā Preiļu Galvenajā bibliotēkā ar šī gada 31. martu. 

Maija Paegle

Vasarā tiks organizēti skolēnu 
nodarbinātības pasākumi

Skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem tiek organizēti nodar bi -
nā tības pasākumi vasaras brīvlaikā (2 nedēļas).  Aicinām skolēnu ve -
cā kus vai aizbildņus pieteikties Preiļu novada domes Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulv. 19, 5. kabinets,
Preiļos, vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs līdz 15. maijam. 

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības
pasākumi vasaras  brīvlaikā un iesniegums pieejami www.preili.lv

Informācija pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa» ar 2017. gada

1. maiju uzsāk komplektēt iestādes bērnu grupas jaunajam
2017./2018. mācību gadam. 

Vecākus, kuru bērniem ir nepieciešama vieta pirmsskolas iestādē
ar 2017. gada 1. septembri, lūdzam maija mēnesī pieteikties Preiļu
pirm skolas iestādē «Pasaciņa», Celtnieku ielā 10A, Preiļos (līdzi
ņemt bērna dzimšanas apliecību). 

Atgādinām vecākiem – bērnu obligātā apmācība sākas no 5 gadu
vecuma. Uz tikšanos maija mēnesī «Pasaciņā»!
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Preiļu Novada VÇSTIS

Laikā no 7. februāra līdz 
12. aprīlim Preiļu novada pen-
sionāru biedrības projekta ietva -
ros tika organizētas ārstniecis -
kās vingro šanas nodarbības se-
nioriem. Nodarbības vadīja pie-
redzējusi vingrošanas vadītāja
Leontīna Manuilova.

Divas reizes nedēļā 22 aktīvas
seniores pulcējās vingrošanas zālē,
lai stiprinātu savu veselību, līdz ar
to uzlabotu savu dzīves kvalitāti.
Divu mēnešu laikā mēs kļuvām
lokanākas, atbrīvotākas, smaidī-
gākas, līdz ar to laimīgākas, par
prieku sev un savām ģimenēm. Kā
aktīvākās nodarbību apmeklētājas
var minēt: Mariju Brišku, Valiju
Strodi, Bonaventuru Kokarīti, Annu
Lāci, Mariju Bogdanovu, Janīnu
Upenieci, Antoņinu Pastari un Va-
lentīnu Kudiņu. 

Visu ārstnieciskās vingrošanas

nodarbību laiku aktīvi koriģēja
biedrības valdes priekšsēdētāja Irē -
na Timošenko.

Sakām lielu paldies Preiļu no-
vada pensionāru biedrības valdei

par iespēju iesaistīties ārstnieciskās
vingrošnas nodarbībās, kā arī lielu
paldies mūsu vingrošanas vadītājai
Leontīnai par ieinteresētību, sirsnību
un personīgo paraugu. 

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības senioriem

Velo-foto orientēšanās jauniešiem 
«Ar ričuku uz Stokholmu»

13. maijā notiks velo-foto orientēšanās Preiļu, Riebiņu un Vār -
ka vas novadu jauniešiem. 

Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu iepazīšanos un draudzību, ko -
pīgi sportojot, ceļojot pa saviem novadiem un priecājoties, kā arī sa -
darbību nākotnē. Pasākumu organizē Preiļu un Riebiņu novada TIC,
Preiļu novada jauniešu centrs «Četri», Riebiņu novada jaunatnes inicia -
tīvu centrs «Pakāpieni», Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skola, Vār ka -
vas novada tūrisma un jaunatnes lietu speciālisti. Pasākuma noteikumi
paredzēs veidot jauniešu komandas no visu novadu pārstāvjiem, tā vei -
cinot viņu iepazīšanos un sadarbību ar mērķi pirmajiem veikt noteiktu
velomaršrutu. Pasākuma galvenais sponsors Tallink uzvarētāju komandai
dāvinās jūras ceļojumu uz karalisko Stokholmu ar aizraujošu atpūtas un
izklaides programmu uz kuģa.  Ceļojums nostiprinās jauniešu draudzību ko -
pīgā, nu jau tālākā braucienā. Sacensību nolikums un papildu infor mā -
cija tiks ievietota novadu mājaslapās un sociālajos tīklos jau tuvā kajā lai -
kā. Ja esi jaunietis, piedalies, jo ar ričuku var tikt arī ceļojumā ar kuģi!

Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC

19. martā Rīgā, noskaidrojot
7 nominantus «Jāzepa Pīgožņa
balvai ainavu glezniecībā» un pa -
sākuma svinīgajai daļai ieejot fi-
niša taisnē, balvas organizētāji –
Preiļu un Rīgas pašvaldības –
pasniedza simpātiju balvas. 

Viens no Jāzepa Pīgožna balvas
idejas autoriem un ievērojama per-
sonība Latvijas mākslā – Jānis An-
manis un viņa audzēkņi, saņēma
Rīgas pašvaldības simpātiju balvu,
savukārt Preiļi izvēlējās Jelgavas
mākslinieku un Latvijas Mākslas
akadēmijas (LMA) asociēto pro-
fesoru Pēteri Postažu.

Neskatoties uz salīdzinoši lielo
attālumu, kas šķir Preiļus un Rīgu
(kas ir pašreizējā P.Postaža dzīves -
vieta), mākslinieks ir radis arī per -
sonīgi ierasties Preiļos – gan lai «ap -
ciemotu savus darbus», gan arī dā-
vinot kaut ko jaunu. Šādu siltu drau -
dzības jūtu apliecinājums bija arī
pēdējā mākslinieka vizīte Preiļos,
kad tika dāvināts P. Postaža jaun-
darinājums, lielformāta glezna «Rai-
nis ar mūzām» (145 x 130 cm), iz-
pildīts ar eļļas krāsām uz audekla.
Darbs ir veltīts ar Preiļu novadu
saistītajam Latvijas dzejas dižmeis -
taram Jānim Rainim un viņa pie -

cām «mūzām». Jāteic, ka šis nav pir-
mais autora dāvinājums, bet gan pa -
pildinājums 7 vēl citām lielformāta
gleznām, ko pagājušā gada decem -
b rī Pēteris Postažs nodeva Preiļu
Vēs tures un lietišķās mākslas muzeja
gādībā līdz laikam, kad atjaunotās
Preiļu muižas pils telpās tiks iekār -
tots pirmais Latvijas ainavu muzejs. 

Pateicamies māksliniekam par
dāvinājumu un papildinājumu mu-
zeja glezniecības kolekcijai !

Rihards Sisojevs,
Preiļu Vēstures un lietišķās

mākslas muzeja galvenais 
krājuma glabātājs 

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs saņem
dāvinājumu no mākslinieka Pētera Postaža

Preiļu novada domes sēdē de -
putāti nobalsoja par finansēju -
ma 250 eiro apmērā piešķirša nu
Prei ļu Galvenajai bibliotēkai
Ras mas Zariņas lugu krājuma
«8 lizeikas mada dvēseles prī -
cai» izdošanai. Valsts Kultūrka -
pitāla fonds grāmatas izdošanai
pie šķī ris līdzekļus 400 eiro ap-
mērā. 

Kā pavēstīja Preiļu Galvenās
bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja
Vilhelmīne Jakimova, lugu krājumu

iespiedīs Latgales Kultūras centra
izdevniecība. Grāmatas izdošanas
mērķis – piedāvājot lugu tekstus
amatierteātriem, veicināt latgaliešu
oriģināldramaturģijas attīstību un
latgaliešu valodas popularizēšanu.
Krājumā apkopoti 8 dažāda apjo -
ma dramaturģiski darbi – gan ne -
lieli humoristiski skeči, gan divcē-
lienu lugas. Visas lugas ir uzrakstī -
tas latgaliešu valodā. 

Rasma Zariņa, Jasmuižas J. Rai -
ņa muzeja darbiniece, būdama gan

lugu autore, gan režisore, jau 20
gadus vada vietējo Aizkalnes pa -
gasta teātra kopu «Gaisma». 

Lugu krājumu paredzēts izman -
tot Preiļu Galvenās bibliotēkas rī-
kotajos kultūras pasākumos kā no-
vada prezentatīvo materiālu, šādi
reklamējot to arī citos Latvijas kul -
tūrvēsturiskajos novados. Krā -
jums nav domāts kā autores peļņas
avots un šī projekta ietvaros netiks
piedāvāts vairumtirdzniecībā.

Maija Paegle

Piešķir līdzekļus Rasmas Zariņas lugu krājuma izdošanai

Preiliešiem godalgotas vietas starptautiskā
robotikas čempionātā

2017. gada 25. martā Viļņā, «Siemens»  sporta  arēnā, notika
robotikas sacensības  «Robotiada  2017», kuras ir lielākās robo -
ti kas sacensības Lietuvā. Šajās  sacensībās  piedalījās  arī  Preiļu
robotikas  kluba dalībnieki  ar  10  robotiem. 

Preiļu robotikas klubu pārstāvēja Matīss Buks, Iļja  Martinovs, Iļja
Isajevs, Linards Šmeiksts, Armands Upenieks un Aldis Buks. Ko -
man da ar  pieciem  robotiem  piedalījās folkrace  disciplīnā,  ar  čet riem
robotiem MiniSumo disciplīnā un ar vienu robotu iRobot Su mo dis-
ciplīnā, kur sacensību robots ir jāuztaisa, pārbūvējot iRobot  putekļu
sūcēju.  Jāpiebilst,  ka  šajā  disciplīnā piedalījāmies pirmo reizi.

Sacensībās  tika  gūti  ļoti  labi  panākumi un Preiļu robotikas klu -
ba dalībnieki pirmo reizi ieguva godalgotas vietas starptautiskās sa-
censībās, aizņemot visu folkrace disciplīnas pjedestālu!

Folkrace  disciplīnā  Matīss Buks (10.V klase) izcīnīja 1. vietu
un 2. vietu, Armandam  Upeniekam – 3. vieta.  Linards Šmeiksts ar
Armanda Upenieka būvēto iRobot Sumo robotu izcīnīja 4. vietu.

Piešķir līdzekļus dalībai pasaules
mēroga sacensībās

Preiļu novada domes sēdē tika izskatīti iesniegumi par fi -
nansiālu atbalstu Preiļu novada sportistu – Ginta Šņepsta un
Ivo Haritonova līdzdalībai pasaules mēroga hokeja turnīrā Itā -
lijā, Bolzano pilsētā.

Deputāti nolēma piešķirt līdzekļus – 1000 eiro katra sportista
līdzdalībai hokeja turnīrā biedrības «Latvijas Selekts» komandas
sastāvā no šī gada 25. aprīļa līdz 30. aprīlim. Kopējās izmaksas
dalībai čempionātā abiem sportistiem sastāda 2350 eiro. 

Līdzekļi tika paredzēti no domes budžeta sadaļas «Līdzekļi ne-
paredzētiem gadījumiem». 

Novēlam jauniešiem veiksmīgus startus, pārstāvot Latviju!
Maija Paegle

24. martā Preiļu 1. pamatskolā
norisinājās atmiņu pēcpusdiena
«Ir tāds ciems – Umļekāns», kas
bija veltīta komunistiskā genocīda
upuru piemiņai. Uz pasākumu
bija ieradusies skolu jaunatne,
pedagogi, Preiļu novada domes
pārstāvji, iedzīvotāji un arī iz-
sūtījumu pārcietušie Preiļu no-
vada cilvēki. Sirsnīgu atmosfēru
nodrošināja deju kolektīva «Gai-
da» dejotāji un politiski represētās
Pelēču pagasta iedzīvotājas Rozas
Deidules skanīgās dziesmas.

Atmiņu pēcpusdienā tika pre-
zentēta Preiļu 1. pamatskolas skol-
nieču Ilgas Kivlenieces, Ērikas
Tru biņas un Diānas Afanasjevas
veidotā filmiņa par Lūciju un
Dzid ru Preisēm «Ir tāds ciems –
Umļekāns», kas Latvijas Okupācijas
muzeja Izglītības nodaļas rīkotajā
konkursā 7.–12. klašu skolēniem
«Cilvēki – Latvijas novadu dārgu-
mi» pirmajā kārtā saņēma augstu
novērtējumu, un meitenes ir uzai-

cinātas piedalīties konkursa otrajā
kārtā Daugavpilī. Darbs tapis sko-
lotājas Daces Kiulenieces vadībā
ar Preiļu Vēstures un lietišķās māks -
las muzeja speciālistu Vadima Mak -
simova un Riharda Sisojeva atbals -
tu. Jaunietes par savu novada lep-
numu bija izvēlējušās Lūciju Preisi,
kuras atmiņu dienasgrāmatas par
1949. gada izsūtīšanu glabājas Prei -
ļu Vēstures un lietišķās mākslas mu -
zejā. Atmiņu pēcpusdienā jaunietes
ar dienasgrāmatas fragmentiem ie-
pazīstināja arī klātesošos. Atmiņās
par to, kā, dziedot latviešu dzies -
mas, dejojot, piedaloties pasāku -
mos, lat viskumu saglabāja Sibīri -
jā, dalījās Roza Deidule. Savus dar -
bus, kas tika gatavoti Latvijas Oku -
pācijas muzeja konkursam, pre-
zentēja arī Pelēču pamatskolas un
Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi.

Paldies par izturību tika teikts
Preiļu novada cilvēkiem, kas pār-
dzīvojuši izsūtījumu un atgriezušies
dzimtenē, jauniešiem, kas fiksēja

viņu stāstījumu, pedagogiem un
muzeja darbiniekiem. 

Atmiņu pēcpusdienas noslēgu -
mā tika pausta cerība, ka šis pro -
jekts kalpos par ierosmi tam, lai
Lūcijas Preises dienasgrāmata iz-
nāktu grāmatas formā un viņas at-
miņas saglabātos nākamajām pa-
audzēm kā avots, kur smelties
dzimtenes mīlestību. 

No Preiļu novada konkursā
«Cilvēki – Latvijas novadu dārgu-
mi» tika saņemti Preiļu 2. vidus-
skolas (skolotāja Alla Andrejeva)
audzēkņu Anastasijas Čabaņukas
un Aleksandra Pahomova stāsts
par Vilhelmīni Jakimovu, Pelēču
pamatskolas (skolotāja Marija Zī-
mele) audzēkņa Laimoņa Deiduļa
stāsts par Rozu Deiduli un Preiļu
1. pamatskolas (skolotāja Dace
Kiuleniece) audzēkņu Ilgas Kivle-
nieces, Ērikas Trubiņas un Diānas
Afanasjevas stāsts par Lūciju Preisi
un Dzidru Preisi.

Ilona Vilcāne

Preiļu 1. pamatskolā komunistiskā genocīda upuru
piemiņai veltīta atmiņu pēcpusdiena

Aicinām 9. klašu skolēnus uz Preiļu 2. vidusskolas Atvērto durvju dienu 27. aprīlī plkst. 13.00.
Tikšanās laikā:

• iepazīšanās ar skolu, • skolēnu pašpārvaldes darbs un organizētās aktivitātes, • sarunas pie tējas tases.
Preiļu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Mūzikas un mākslas skolā sāksies iestājeksāmeni
Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina jaunos audzēkņus uz iestāj -

eksāmeniem Mūzikas nodaļā Programmās – Klavierspēle, Akor deo -
na spēle, Pūšaminstrumentu spēle (Flautas, Klarnetes, Saksofona,
Trom petes, Eifonija, Trombona, Tubas, Mežraga spēle), Vijoļspēle,
Kora klase un Mākslas nodaļā Programmā – Vizuāli plastiskā māksla.

Iestājeksāmeni norisināsies 9. maijā plkst. 18.00 
un 2. jūnijā plkst. 17.00. 

Griezties pēc informācijas: 
• Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, tālr. 65322542,
• Mūzikas nodaļā pie direktora vietnieces Laimas Sondores, 

tālr. 65320335;
• Mākslas nodaļā pie direktora vietnieces Mariannas Abrickas,

tālr. 65320336.
Gaidām visus talantīgos, mācīties gribošos audzēkņus un vecākus

katru darba dienu, lai iepazītos ar skolas darba procesu, dažādu instru -
mentu skanējumu, skolotājiem.

Laima Sondore,
Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece 

Stāstu konkurss «Mūsu klases audzinātājs»
Lai popularizētu klases audzinātāja darbu, arī šogad - pašus

mazākos, visticamāk, ar vecāku atbalstu, lielākos skolēnus pašus
pēc savas brīvas gribas – aicinām rakstīt stāstu «MŪSU KLASES
AUDZINĀTĀJS». 

Pretendentus nominācijai «Klases audzinātājs 2017» var pieteikt
2017. gada 12. maijā no plkst. 9.00 līdz 18.00, iesniedzot Preiļu no -
vada bērnu un jauniešu centrā (Kooperatīva ielā 6, Preiļos, 4.stāvā)
stāstu, kopbildi un pieteikumu. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas atro da mas Preiļu no -
vada pašvaldības mājas lapā: www.preili.lv. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Preiļu novada bērnu un
jauniešu centra direktori Aiju Cauni, tālrunis 29221574, e-pasts:
aija.caune@preili.lv vai klašu audzinātāju metodiskās apvienības
vadītāju Dignu Prodnieci, tālrunis 29562491, e-pasts: digna.p1p@inbox.lv
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Erasmus Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
Kopš 2016. gada 1. septembra Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija dar -

bojas Erasmus+ Starpskolu stratēģisko partnerību projekts «Viens pats
mājās». No 28. līdz 30. mar tam ģimnāzijā notika projekta starpvalstu
sanāksme, kurā piedalījās 14 partnerības skolu skolotāji un vadītāji no
Slovēnijas, Lietuvas, Spānijas, Rumānijas, Polijas un Grieķijas. 

Erasmus+ projekta dalībniece Aija Gžibovska pavēstīja, ka tikšanās
laikā projekta komanda analizēja projekta laikā paveikto, iepazīstināja
ar izstrādātajiem stundu plāniem, rādīja prezentācijas, vienojās par vei-
camajiem uzdevumiem un plānoja turpmākās aktivitātes. 

Projekta sanāksmes dalībniekus sveica ģimnāzijas tautas deju ko -
lektīvu «Gaida» un «Dancari» dejotāji, vokālā ansambļa, vokāli instru -
mentālā ansambļa un folkloras kopas «Rūtoj» dziedātāji. Viesi tika ie-
pazīstināti ar ģim nāziju, mācību procesu un ārpusstundu darbu. Lat -
viešu valodas un lite ratūras skolotāja Silvija Kivko vadīja atklāto
stundu Samsung digitālajā klasē un dalījās pieredzē, kā efektīvi iz -
mantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā. Preiļu Robotikas kluba
dalībnieki iepazīstināja ar sa viem sasniegumiem un rādīja paraugde-
monstrējumus. Nākošā starpvalstu sanāksme notiks maijā Krētā un
oktobrī Slovēnijā.

Preiļu Valsts ģimnāzijai šis ir nozīmīgs gads, jo pirms 15 gadiem
ģim nāzijas dibinātājs Jānis Eglītis sāka īstenot pirmo Comenius pro -
jektu. 10 gadus starptautiskos projektus ģimnāzijā koordinē angļu va -
lodas skolotāja Anna Verza. 

Pelēču pamatskola uzņem Erasmus+ 
programmas dalībniekus

Pavasaris Mākslas nodaļā ir tāds ražas laiks, kad va -
ram secināt, cik nopietni ir strādāts visa mācību gada
laikā. Vēl nesen lepojāmies ar sasniegumiem Latvijas
profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības
programmu audzēkņu valsts konkursa 2. kārtā, nu
jau esam lepni par sasniegumiem 3. kārtā. Uz 3. kār -
tu tika uzaicināti audzēkņi no 84 mākslas skolām, ko -
 pā 420 dalībnieki. Vecākās grupas meitenes Gabriela

Sauliša un Solvita Ragauša  ieguva godpilno 3. vietu. 
Latvijas bērnu un jauniešu 12. karikatūras kon -

kursā «Runča piedzīvojumi: Gunāram Bērziņam 90»
mūsu skolas audzēkņiem Solvitai Ragaušai 1. vieta,
Dagnim Stikānam 2. vieta (skolotājs Kazimirs Anspaks).
Ir izsūtīti darbi vēl uz daudziem citiem radošo darbu
konkursiem, un mēs ar nepacietību gaidām rezultātus.

Preiļos tiek realizēts J. Eglīša Preiļu Valsts ģim -
nāzijas Erasmus + starpskolu stratēģisko partnerību
projekts «Viens pats mājās». Projekta starptautiskā
komanda apmeklēja arī Mākslas nodaļu. Viesi bija
sajūsmā par mūsu mazās skolas lielajiem darbiem.
Ciemiņi ar prieku piedalījās rotu gatavošanā, uz ādas
medaljoniem veidojot latvju rakstus. 

3. aprīlī skolotāji un audzēkņi piedalījās pilsētas
no formēšanā Lieldienās, un mūsu veikumu varēja
vē rot pilsētas centrā. Darbus veidoja jaunāko klašu
sko lēni, jo 5. klases audzēkņi ir aizņemti ar diplom -
darbu veikšanu. Ja izdosies viss plānotais, tad maijā
varēsim vērot 15 interesantus diplomdarbus – telpu
noformējumus, gleznas, afišas un lietišķās mākslas
darbus. Vēlēsim, lai viss izdodas! 

Marianna Abricka, 
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece

Aktīvs pavasaris jaunajiem Preiļu māksliniekiem

30. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti
ap stiprināja lēmumu Preiļu novada domes Attīstības
daļas speciālistiem sagatavot un iesniegt projekta
pieteikumu «Zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpnēs». Pro -
jekta kopējās izmaksas ir 2 975,41 eiro, finansējums
projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēts no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem 100% apmērā.
Projektu paredzēts īstenot no šī gada maija līdz
no vembrim. 

Ņemot vērā, ka pēdējos trīs gadus Preiļu novada
paš valdība ar Zivju fonda atbalstu aktīvi pavairojusi
zivju mazuļus Pelēču ezerā, ir nepieciešams arī plā -
not zivju aizsardzības pasākumus. Kopumā laika pe -
rio dā no 2012. līdz 2016. gadam ezerā ielaisti 23 000
zandartu mazuļi un 23 000 līdaku mazuļi.

Diemžēl pašvaldības policijas reidos konstatēts,
ka Preiļu novada ezeros turpinās nelikumīga zivju re -
sursu izķeršana, tāpat ir konstatēts, ka tīkli tiek izlikti
naktī un izņemti ļoti agri no rīta. Lai pašvaldības

policija varētu operatīvi apkarot pārkāpējus diennakts
tumšajā laikā, kad tiek izlikti tīkli, iepriekšējos gados
ar Zivju fonda atbalstu tika iegādāts speciālais aprī -
kojums – termokamera, ar kuras palīdzību iespējams
tumsā saskatīt pārkāpējus  līdz 315 m rādiusā, 2 jau -
dīgi LED lukturi, kas ļauj viegli orientētos tumsā, kā
arī nakts redzamības optiskā ierīce. Tāpat pēdējos ga -
dos ir iegādāta piepūšamā gumijas laiva, laivas mo -
tors un laivas pārvadāšanas piekabe. Lai pilnvērtīgāk
un kvalitatīvāk veiktu zivju resursu aizsardzības pa-
sākumus Preiļu novada ūdenstilpēs, šīgada projekta
atbalsta gadījumā plānots iegādāties binokli ar attē la
stabilizēšanas funkciju un 14x lielu palielinājumu,
kas nodrošinās pārkāpēju saskatīšanu no liela attālu -
ma, digitālo fotokameru ar 65x lielu optisko palieli-
nājumu, kas nodrošinās augstas kvalitātes attēlus, kā
arī, lai veiktu biežākus un pilnvērtīgākus ūdenstilpņu
apsekošanas reidus pat nepieejamās vietās, nepiecie -
šams drons ar tālvadības pulti. 

Ilona Vilcāne

Preiļu novada pašvaldība turpina zivju
resursu aizsardzības pasākumus novadā

INFORMĒ 112
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģio -

na brigādes Preiļu daļa 2017. gada februārī saņēma 16 operatīvos
izsaukumus. Ugunsdzēsēji izbrauca 5 reizes uz glābšanas dar -
biem,  vienu maldinājumu un 10 ugunsgrēkiem, pieciem no tiem
iespējamais iemesls varētu būt apkures iekārtu ekspluatācijas 
pārkāpumi (sodrēju aizdegšanās dūmvadā, krāsns pārkurinā -
šana), savukārt pieciem ugunsgrēkiem iespējamais iemesls varētu
būt īssavienojums elektroinstalācijā. Lielākais ugunsgrēks bija
Preiļu novadā, Saunas pagastā, Jaunie Mozuļi, kur nodega dzī -
vojamā māja un vasaras virtuve.     

Iestājoties pavasarim, atgādinām, ka kūlas dedzināšana ap -
draud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku
kaitējumu dabai! (Par kūlas dedzināšanu ir paredzēta administra -
tīvā atbildība atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko -
deksa 179. panta 4. daļai uzliek naudas sodu no 280 EUR – 700
EUR).

Ēriks Pastars,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona

brigādes Preiļu daļas inspektors 

30. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti
nolēma izsniegt licenci biedrībai «Sofija» interešu
izglītības programmai «Mentālā aritmētika». 

Kā iesniegumā norādījusi biedrības «Sofija» val -
des priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova, programma jau
tiek īstenota Preiļu novadā. Mentālās aritmētikas
programma ir paredzēta bērniem no 4 līdz 14 gadu
vecumam un tā izmanto sistēmu smadzeņu darbī bas

attīstīšanai, kurai pamatā ir skaitāmo kauliņu izman-
tošana. Programma ir paredzēta 24 mēnešiem, kura ir
sadalīta 7 līmeņos.  

Tāpat deputāti nolēma slēgt ar biedrību «Sofija»
telpu nomas līgumu par telpām Priekuļu sākumskolā
uz laiku no šī gada 1. jūnija 31. augustam bērnu un
jau niešu vasaras nometņu organizēšanai. 

Ilona Vilcāne

Izsniedz licenci interešu izglītības programmai «Mentālā aritmētika»

Dziedošās ģimenes Salas pamatskolā
18. marta vakarā Salas pamatskolas kamīnzālē

nu jau trešo reizi uz sadziedāšanos pulcējās dzie -
došās ģimenes no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Pasākumu vadīja «mākslinieki no Rīgas» – Baiba
Sipeniece un Uldis Marhiļēvičs, kuru lomās at rak -
tīvi iejutās Salas pamatskolas skolotāji Irita Vai -
vode un Aigars Krekels.

Vakara sākumā vadītāji prezentēja atskatu par ie-
priekšējiem dziedošo ģimeņu saietiem, un kā pir -
mie uz skatuves kāpa vistālākie ciemiņi – «Cimdiņš»
no Vārkavas.  Šajā grupā apvienojušies romu ģimeņu
brā lēni un māsīcas. Jaunie dziedātāji savus priekšne-
sumus izpildīja atraktīvi un aizrautīgi. 

Prieks bija tikties ar divām māsām – Lāsmu un
Līgu Strupajām, kuras klāt esošos sirsnīgi sveica ar
dziesmiņu par pavasari un mīlestību. Meitenes bija
piedalījušās arī otrajā dzie došo ģimeņu pasākumā. 

Kā vienmēr aktīvi visu pasākumu atbalstītāji ir
kuplā Stolipinu ģimene, kuri arī šoreiz iepriecināja
klausītājus gan ar balsīm, gan mū zikas instrumentu
pārzināšanu. Dziesmas par saules rotāšanos izpil -
dīja Anita Vjakse ar meitām Baibu un Kristīni. Viņas
savu uzstāšanos papildināja ar akor deona, vijoles un
bungu skaņām. Šī ģimene ir viena no tām, kura

priecēja klausītājus jau pirmajā dziedošo ģimeņu sa-
ietā.

Prikuļu – Ozolnieku dziedošā ģimene bija vis-
kuplākā, un koncertā pārstāvēja četras paaudzes. Uz-
ņemtajā video bija atspoguļota dziedošās ģimenes
gatavošanās pasākumam, bet viņu uzstāšanās bija
vesels teatrāls uzvedums. Trīs paaudzes draudzīgi ap-
vienojās arī Prikuļu ģimenē, kuri spēja sagādāt pār-
steigumu gan klausītājiem, gan paši sev. 

Dziedošās ģimenes ar skanīgām dziesmām sveica
Smelteru folkloras kopa «Golūda», ko vada skolotājs
Aigars Krekels. Pauzes starp dziesmām ar interesan -
tām dejām piepildīja jaunie mīmi – Sabīne Vaivode
un Iri ta Peisiniece. Koncerta izskaņā koncerta da -
lībnieki un klausītāji vienojās kopīgā dziesmā, bet
pēc koncerta lielu atsaucību guva muzikālais kon -
kurss «Atpazīsti dziesmu». 

Pateicamies visām ģimenēm, kuras atsaucās uz aici-
nājumu piedalīties koncertā, atbalstītājiem, kuri mē -
roja tālo ceļu no Ogres, Lielvārdes, Jēkabpils, Jelga vas,
Rīgas un Rēzeknes, kā arī dziedātājiem, viņu talantu
cienītājiem no Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem! 

Valentīna Madalāne, Salas pamatskolas 
direktores vietniece izglītības jomā

Katrai skolai sava dienasgrāmata
Savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un

Inovāciju parka projektā «Dienasgrāmata 2017»
šogad apstiprinājusi Preiļu novada Pelēču pamat-
skola.

Projekta mērķis ir izgatavot katrai skolai indivi -

duāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar
samazinātām izmaksām. 

Projekts dod iespēju skolē niem realizēt savas
ide jas skolas tēla veidošanā, gatavojot dienasgrāma -
tas. Izstrādājot savu dizainu skolēni, vecāki un sko lo -
tāji tiks patīkami pārsteigti 1. septembrī, saņemot
jaunās dienasgrāmatas. 

No 28. marta līdz 31. martam, pateicoties Erasmus+ programmas
atbalstam, apstiprinātā projekta «The Sunny Side Up» ietvaros  Pelēču
pamatskolas kolektīvam bija tas gods uzņemt 4 partnervalstu skolotājus
un skolēnus – kopumā 24 cilvēku delegāciju no Kipras, Slovēnijas,
Norvēģijas un Spānijas – un organizēt starptautisko tikšanos nepilnas
nedēļas garumā.

Projekta vadītāja, Pelēču pamatskolas angļu valodas skolotāja Jo -
lan ta Macenko pastāstīja, ka tikšanās skolā sākās ar koncertu, kurā sa -
vus priekšnesumus rādīja gan mazie dziedātāji un dejotāji, gan pāru
deju dalībnieki un folkloras dziedātāji. Ciemiņi labprāt iesaistījās folklo -
ristu vadītajās rotaļās, kurās tika parādīts arī latgaliešu valodā dziedāto
dziesmu pievilcīgums. Ārzemju skolēni kopā ar 5. – 9. klašu audzēk -
ņiem veidoja mini siltumnīcas, kur stādīja 6. klases skolēnu audzētus
tomātus, kuri vēlāk tiks pārstādīti par Erasmus+ projekta līdzekļiem
uzceltā siltumnīcā. Ciemiņiem tika organizēts boulinga turnīrs, ekskur -
sija pa skolu, dažādas darbnīcas, sportiskas aktivitātes un ekskursija pa
Daugavpili.

Tikšanās noslēguma pasākumā tika pārrunāts par ieguvumiem. Pa-
teicoties projektam, skolēniem un skolotājiem tika dota iespēja piln -
veidot valodu prasmes un organizēšanas iemaņas. Dalība Erasmus pro -
jektā palīdzējusi novērtēt prasmes, zināšanas un kompetences, kas ne-
pieciešamas dalībai starptautisko projektos. Pēc spraigās nedēļas Pe -
lēču pamatskolas kolektīvs ir pārliecināts, ka arī mazās lauku skolas ir
līdzvērtīgi partneri starptautiskos projektos, kas ļauj paplašināt apvārš -
ņus un pieņemt jaunus izaicinājumus.

Maija Paegle

STARpTAuTISKāS SKOLēNu 
uN SKOLOTāju TIKšANāS pREIļu NOVADā
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Preiļu novada VÇSTIS

Ir aiztraukuši daudzi spieti, Un, pārlūkojot gadu kāres,
Ir ziedu, viršu medus vākts, «Tīrs dzintars!» varam secināt.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS aprīlī dzimušoS penSionāruS: 
Jelizavetu Lavrenovu, Valentīnu Ņikiforovu, Ludmilu Trubiņu,

Tatjanu Levikinu, Gaļinu Andrejevu, Staņislavu Botoru, Venerandu
Bicāni, Genovefu Čaunāni, Leonīdu Ivanovu, Zofiju Tumaševiču,

Annu Bernāni, Helēnu Sokolovu, Feofaniju Volkovu Preiļos,
Terēziju Klušu Preiļu pagastā, Domicelu Kozuli un Pēteri
Vilcānu Saunas pagastā.       

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

Preiļu novada Pensionāru biedrība

v 1. maijā plkst. 12.00 Aizkalnes TN Senioru  pavasara balle «Sa-
tiksimies mēs no jauna atkal Jasmuižā». Par mūziku gādās duets «La –
Li». Līdzi ņemiet groziņus ar kārumiem, labu garastāvokli un dejot -
prieku. Pensionāru nokļūšanai paredzēti transporta maršruti: plkst.
11.00 – 11.30 Želvi – Babri – Raudavkas veikals – Rinča M. mājas,
plkst. 11.30 – 12.00 Ročāni – Sparāni – Zīmeļi

v 1. maijā plkst. 16.00 Preiļu KN Latgales atmodas celmlauža
Franča Trasuna piemiņai – Rēzeknes Tautas teātra izrāde D. Čepaus -
kaite «Pupas» (komēdija latgaliešu valodā). Ieeja – brīva

v 2. maijā plkst.17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas sarīkojums
«Par skolas godu». Ieeja – brīva

v 3. maijā pasākums, veltīts 1917. gada Latgales kongresa simt -
gadei – Grāmatas «Latgalietis XXI gadsimtā» prezentācija un izstā des
apskate

v 4. maijā plkst. 9.00 Ozolu stādīšana par godu Latvijas simt -
gadei. Pulcēšanās parkā pretim Lauku atbalsta dienestam, Mehanizatoru
ielā, plkst. 13.00 Preiļu KN BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI, veltīti
Lat vijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. LNT Dziedošo
ģimeņu 4. un 5. sezonas finālistu – «BAUMAŅU ĢIMENES» kon -
certs. Ieeja – brīva

v 6. maijā plkst. 17.00 Preiļu KN koncerts «Esmu laimīgs dejo -
jot» – Deju kopai DANCARI – 20. Koncertā piedalās: «Laismeņa»–
Daugavpils, «Dziga» – Rēzekne, «Talderi» – Preiļi. Ieeja – brīva

v 12. maijā plkst. 16.00 Preiļu KN Latvijas novadu sadraudzības
festivāls «NOVADI SADANCO PREIĻOS». Ieeja – brīva

v 13. maijā plkst. 20.00 Saunas TN Mātes un ģimenes dienas
koncerts «Gaisma manam logam». Ieeja – brīva

v 15. maijā plkst. 13.00 Pelēču KN Māmiņdienas koncerts «Tu
mīļā, mīļā māmiņa...». Ieeja – brīva

v 16. maijā plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca
«Filcēšanas māksla»

v 16. maijā plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca – Darbs ar
filcu. Ziepju izgatavošana.

v 19. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN deju kopas «GAIDA» pa -
vasara koncerts. Ieeja – brīva

v 20. maijā plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā muzikāli sportisks
pasākums «Iestartēsim pavasara krāsās un sajūtās»

v 20. maijā plkst. 18.00 Preiļu parka estrādē Latgales novadu jau -
niešu deju kolektīvu un Preiļu deju apriņķa dejotāju svētki «Sa -
dancošana Preiļos 2017». Ieeja – brīva

v 20. maijā plkst. 21.00 Preiļu parka estrādē ZAĻUMBALLE
kopā ar grupu «AIMARI». Ieeja – EUR 3

v 24. maijā plkst. 16.00 Pelēču KN Jautro stafešu un spēļu
pēcpusdiena bērniem «Lecam, skrienam, spēlējam»

v 27. maijā plkst. 14.00 Saunas TN atpūtas laukumā BĒRNĪBAS
SVĒTKI

v 27. maijā plkst. 20.00 Preiļu parka estrādē Vasaras sezonas
atklāšanas koncerts – BRĀĻI AUZĀNI un SLAVENAIS JERSI -
KAS ORĶESTRIS, plkst. 22.00 – ZAĻUMBALLE kopā ar grupu
«Dvins kas muzikanti». Biļešu cena: iepriekšpārdošanā – EUR 5,
pasākuma dienā – EUR 7, tikai uz balli – EUR 3, biļešu cena senio -
riem – EUR 3.

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 maijā

Limfodrenāžas kabinets
piedāvā masāžu

Limfodrenāžas masāžas ka-
binets (Tirgus lauk. 5, Preiļos)
piedāvā masāžu uz limfu stimu-
lējoša aparāta ar kalogēna lam -
pām. Regulāri veicot masāžu,
uzlabojas asins un limfas cirku-
lācija, izvadās toksīni, mazinās
tūska, samazinās svars un ap-
kārtmēri, nostiprinās imūnsis -
tēma, uzlabojas ādas elastība.

Tālrunis informācijai
26657732, darba laiks pēc 
pieraksta, arī brīvdienās.

«Parka pusstundas skrējiens – 2017»
5. un 19. aprīlī Preiļu parkā norisinājās «Preiļu

pusstundas skrējiena – 2017» pirmās divas kārtas.
Nākamās 6 kārtas ieplānotas 10. maijā, 24. maijā, 
7. jūnijā, 6. septembrī, 20. septembrī un 4. oktobrī
Preiļu pilsētas parkā pie estrādes – 500 m takā. Starts
visām grupām vienlaicīgi plkst. 18.00. Skrējiens no -
tiek jebkuros laika apstākļos. Sacensību noslēgums
un apbalvošana notiks 11. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu
novada BJSS telpās. 

«Skrien Latvija» Rēzeknē
8. aprīlī ceturto gadu pēc kārtas «Skrien Latvija!»

posms notika Rēzeknē. Šogad triju dažāda garuma
distanču finiša protokolos varēja redzēt 21 preilēnieša
vārdu. Par absolūto uzvarētāju Rēzeknes pusmaratona
distancē sieviešu konkurencē kļuva Anita Kažemā -
ka – 1.22:31, bet 23. vieta absolūtajā vērtējumā un 
6. vieta savā vecuma grupā Aigaram Saleniekam –
1.20:20. Veterāna Aivara Žugra varējums – 120. vieta
starp visiem finišējušajiem un 10. savā grupā –
1.38:00. 10 km distancē ātrākais no preiliešiem ar
otro laiku savā vecuma grupā un 24. vietu kopējā
konkurencē bija Mārcis Adamovičs – 0.38:31, un
tikai 21 sekundi aiz viņa ar labāko rezultātu piecdes-
mitgadnieku grupā – Pēteris Trubačs. 

Volejbols
13. aprīlī Preiļu 1. pamatskolas zālē Latvijas Jau-

natnes čempionāta ieskaņās notika Preiļu novada
BJSS rīkotais «Cerību kauss 2017» volejbolā U-12
gr. meitenēm (2005.g.dz. un jaunākas). Kopā pieda -
lījās 6 komandas – divas Preiļu novada BJSS meiteņu
komandas un četras uzaicinātās komandas no Dau -
gavpils BJSS. Preiļu meitenēm – 3. un 6. vieta. Pa -
teicība tur nīra atbalstītājiem – SIA «Arka Preiļi», A/S
«Preiļu siers» un SIA «Automobilists».

«Cīruļputenis – 2017»
1. aprīlī aizritēja tradicionālais «Cīruļputenis –

2017», kur skrējēji uz starta stājās jau vienpadsmito
gadu pēc kārtas. Soļošanas sacensības kuplināja cie -
miņi no Lietuvas pilsētas Birštonas, un jau iepriekšējās
dienas vakarā startam bija pieteikušies 66 soļotāji un
vairāk nekā divsimt skrējēju.

Pateicamies Anitai Kažemākai par iesildīšanās
vingrinājumiem, A/S «Preiļu siers» un SIA «Zolva»

par sieriņu «Mazulis», atspirdzinošo krūzi tējas kat -
ram dalībniekam finišā, SIA «Venden» – par ūdeni.
Preiļu labākie jaunie skrējēji tika pie SIA «Dija P»
dāvanu kartēm: Rainers Trubačs (2. vieta 2000.–
01.g.dz. grupa) un Franciska Liniņa (4. vieta
2006.g.dz. un jaunākas). Katras vecuma grupas
pirmo sešu vietu ieguvēji saņēma T- kreklus no A/S
«Preiļu siers», bet 1. – 6. vietas ieguvēji  vīriešiem 8 km
un sievietēm 6 km distancēs saņēma naudas balvas
no A/S SEB banka. SIA «Arka» dāvātās tortes aiz -
ceļoja pie Tautas klases atraktīvajiem Preiļu 2. vidus-
skolas skrējējiem un kuplās Pušņakovu ģimenes.
Meistaru klasē jaunākais dalībnieks bija 2012. gadā
dzimušais Nils Matvejevs, bet vecākais – Romāns
Saušs no Vaboles, kuram jau 84!

Džudo
18. martā Preiļu džudo sportisti piedalījās Latvijas

Republikas meistarsacīkstēs jauniešiem un jaunietēm
U-14 un U-16 grupās. Sofija Gžibovska un Juris Vai -
vods Latvijas čempionātā ieguva 2. vietu. 

Basketbols
25. un 26. martā aizritēja Preiļu novada čempionāts

basketbolā vīriešiem, kas pulcēja astoņas komandas.
Zelta medaļas izcīnīja «Irsis AAA» vīri, sudraba go -
dalgas tika «Aglonai», trešajā vietā – «Veterāni»: Il -
mārs Madelāns, Aldis Adamovičs, Andris Pastars,
Ivans Daņilovs, Artūrs Meluškāns, Māris Prikulis,
Ainārs Rumaks, Ivans Andrijevskis, Intars Mežinieks
un Dainis Gorins. Spēļu starplaikos notika arī vairāki
konkursi soda metienos, 3 punktu metienos, tālmetienos
no centra. Tika noteikti arī vērtīgākie spēlētāji katrā ko -
mandā. Pateicība galvenajam tiesnesim Jānim Pok -
šānam un sacensību sekretāram Rihardam Spīķim!

Florbols
4. aprīlī Preiļu 1. pamatskolā sacentās Latgales

florbolisti – 2005. g. dz. un jaunāki zēni. Notika sprai -
ga cīņa starp piecām komandām: Ilūkstes 1. vidusskolu,
Jaunstrūžānu pamatskolu, Daugavpils Vienības pa-
matskolu, Rēzeknes 5. vidusskolu, Preiļu 1. pamat -
skolu. Uzvaras laurus plūca Preiļu 1. pamatskolas ko-
manda, kas ieguva tiesības piedalīties finālsacensībās
Ķekavā 12. maijā.

Informāciju sagatavoja Inta Rumaka, Leonīds Val -
donis, Maija Paegle, Viktorija Neištadte un Žan na Kufina

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. 
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SPORTS

Muzejs piedāvā 
gaismas objektu un rotu izstādi

No 12. aprīļa līdz 26. maijam Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs Preiļu 1. pamatskolas muzeja telpās, Daugavpils
ielā 34, piedāvā izstādi «Līdzsvarā». 

Stāstu par gaismas un tumsas līdzāspastāvēšanu atklāj ekspo -
nētie muzeja krājuma kolekciju gaismas ķermeņi un Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina iz-
glītības programmas audzēkņu dizaina priekšmeti – gaismas
objekti un rotas.

Iepriekšēja pieteikšanās izstādes 
apmeklējumam darbdienās – tālr. 26742058.

Satiec savu meistaru!

No 31. marta līdz 2. aprīlim tautas lietišķās
mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, muzikanti
un dziedātāji 167 vietās visā Latvijā aicināja uz
pasākumu «Satiec savu meistaru! 2017». 

«Satiec savu meistaru!» tradicionāli norisinājās
vienlaikus ar projektu «Eiropas amatu prasmju die -
nas», šogad – 1. aprīlī – jau trešo reizi Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzeja darbinieki uzrunāja vie -

tējos meistarus un interesentiem bija iespēja pavadīt
lielisku, darbīgu sestdienu kopā ar vienas dzimtas di -
vām audējamata prasmju glabātājām un turpinātājām
– Tautas daiļamata meistari Albīnu Ancāni un viņas
meitu Anitu Vjaksi. 

Ja runājam par aušanu, tad, iespējams, pirmajā
brīdī iedomājamies stellēs sēdošu audēju ar rokām iz-
darām veiklus piesitienus, bet kājām – steļļu paminu
darbināšanu. Gluži kā Albīnas krustmātes ironiskajā
pamācībā jaunajai audējai: «sit da min». Meita sēdu -
sies stellēs un tik «situsi un minusi», līdz uzaustais
bijis vienos caurum caurumos un nekam nederīgs.
Lai līdzīgi nesanāktu arī Preiļu aust gribētājām, sā -
kām ar steļļu iepazīšanu, klausījāmies abu meistaru stās -
tos un priecājāmies par bagāto dzimtas audēju zinā -
ša nu pūru. Svarīgākais dienas uzdevums bija praktiska
steļļu sagatavošana aušanai, kas nozīmēja jaunu nīšu
sasiešanu no stipra linu pavediena. Čakli darbojoties
vērīgu skolotāju skatienu uzraudzībā, iecerētais veik -
smīgi paveikts. Rezultāti iepriecina, jaunās nītis uz nīš -
kokiem gatavas muzeja projekta «Puors luovys nu
lyna, lučkys, zičkys un sātā sprāstys dzejys» (Audekls
no lina, veikalā pirktas un mājās vērptas dzijas) uz-
sākšanai. Muzeja kolektīva un visu pasākuma dalīb -
nie ču sirsnīgs paldies meistarēm par interesanto tik -
ša nos un mums veltīto laiku, daloties savās prasmēs
un zināšanās.

Silvija Ivanovska, PVLMM izglītojošā
darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja 


