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VÇSTIS
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Preiļu novada svētku
programma 28. – 30. augustā

28. augustā (Pelēču pagastā)
Plkst. 11.00 – pirmsskolas noskaņu diena bērniem kopā ar
pārsteigumu tēliem «Brīnums brīnuma galā»

28. augustā (Aizkalnes pagastā)
Plkst. 18.00 – Orientēšanās sacensības «Iepazīsti & atpazīsti
Preiļu novada Aizkalnes pagastu!»

29. augustā (Saunas pagastā)
Plkst. 10.00 – 14.00 – ziedu paklāja «Rudens krāsas» veidošana
Plkst. 19.00 – koncerts «Savam pagastam, saviem cilvēkiem»

29. augustā (Preiļos, Preiļu kultūras namā)
Plkst. 17.00 – pirmā stāva zālē Antas Rugātes un tēlnieka
Viktora Vaņukova izstādes «Strande» atklāšana
Plkst. 18.00 – kultūras nama Konferenču zālē Igora Pliča jubilejas izstādes atklāšana
Plkst. 19.00 – koncertuzdevums «TELEPORTS», Artūrs Cingujevs – klavieres, Valters Pūce – čells, Dace Pūce – videogleznas, Anna Cingujeva – grafika

Preiļu parka estrādē
Plkst. 22.00 – 04.00 – Jauniešu izklaides pasākums. Grupa
«Bez PVN», «Transleiteris», DJ un atraktīvais MC Artuss
Skrūzmanis, kā arī DJ ERVIN MAIN. Biļešu cena – 3 EUR.

30. augustā (Preiļos, Laukumā pie Preiļu novada
domes un kultūras nama)
Plkst. 8.00 – 14.00 – Tirgus iela
Plkst. 10.00 – Tautas mākslas kolektīvi ieskandina svētku rītu
Plkst. 10.00 – ielu vingrotāju laukuma atklāšana pie Preiļu
2. vidusskolas
No plkst. 10.00 – Monētu, Pakavu un Naglu kalšanas darbnīca
No plkst. 10.00 – NVO ideju tirdziņš
No plkst. 10.00 – lielformāta spēles – Šahs, Cirks, Riču
Raču bērniem
No plkst. 10.00 – iepazīšanās ar gara un ķermeņa pilnveidošanās praksi FALUŅA DAFA
Plkst. 11.00 – «Greentrials Bike Tour» ekstrēmo sporta veidu šovu programma
Plkst. 12.00 – dziesmu un eksperimentu šovs bērniem «Ķertais profesors»
Plkst. 13.00 – NVO ideju tirdziņa prezentācija
Plkst. 14.00 – Uškānu ģimenes ansambļa koncerts

Preiļu parka estrādē
Plkst. 20.30 – Preiļu pilsētas iestāžu, uzņēmumu, dienestu un
iedzīvotāju Svētku gājiens uz Preiļu parka estrādi. Gājiena
maršruts: Raiņa bulvāris, Aglonas iela, Liepu iela, A. Paulāna iela
Plkst. 21.30 – konkursa «Sakoptākais īpašums» dalībnieku
godināšana
Plkst. 22.30 – interaktīva, muzikāla koncertprogramma ar
maģiskiem specefektiem un trīsdimensiju sajūtām «Gadalaiki»
Plkst. 24.00 – zaļumballe kopā ar Andri Ērgli. Biļetes iepriekšpārdošanā: pirmās 500 – 3 EUR, turpmāk – 4 EUR, pasākuma dienā – 5 EUR. Pensionāriem un bērniem biļetes cena –
3 EUR. Apmeklējot tikai zaļumballi – 3 EUR.

Noslēgusies 2014. gada 15. maijā noslēgtā līguma par būvdarbiem objektā «Daugavpils ielas seguma 2. kārtas rekonstrukcija,
Preiļos» realizācija.
Veikta asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un liekās grunts noņemšana, jauna asfaltbetona seguma izbūve (1383 m garumā ar 6,5 m platu
asfaltēto ielas braucamo daļu) posmā no Liepājas ielas līdz DUS «Statoil».
Darbus veica SIA «Latgales ceļdaris». Būvdarbi veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.1.0./12/APIA/SM/028
«Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai,
Preiļos» 3.2.1.2. aktivitātes «Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās»
ietvaros. Daugavpils ielas seguma 2. kārtas rekonstrukcijas būvdarbu
līguma summa kopā ar PVN 21% – 152 797,66 EUR.
Zigmārs Erts

Cienījamie Preiļu novada iedzīvotāji!

Šis gads ir ļoti darbīgs, daudz
jau esam izdarījuši, daudz darāmā
vēl līdz gada beigām. Iesākšu ar
aktuālu tematu – esam uzsākuši
daudzu ielu rekonstrukcijas. Tas
skar gan pagastus, gan Preiļu pilsētu. Pirms mēneša ir noasfaltēts
vienas no galvenajām ielām Preiļos
– Daugavpils ielas posms. Līdzekļi
darbam bija palikuši no pagājušajā
gada ERAF programmas finansējuma tranzītielām.
Šobrīd ir iesākta ERAF programmas projektu realizācija Latgales programmas ietvaros, kur ir
paredzēts apgūt aptuveni 1, 5 miljonus euro. Kopumā jāieklāj 7 km
asfalta vairākās ielās Saunas pagasta Prīkuļu ciematā, Aizkalnes pagastā, viena iela – Pelēčos. Šī paša
projekta ietvaros Preiļu pilsētā ir
paredzēta Nākotnes, Dārzu, Lauku
un Celtnieku ielu posmu asfaltēšana. Līdz oktobra vidum jāpabeidz
pirms diviem gadiem iesāktās
ietves un veloceliņa izbūve Preiļu
pilsētā līdz Līču ciematam.
Tuvojas noslēgumam darbi ar
LAD atbalstītajiem projektiem.
Jau noasfaltēti 250 m ceļa, kas ved
uz 35. Zemessardzes bataljona administratīvo ēku un vienu no benzīna uzpildes stacijām Preiļu pagasta
teritorijā. Turpinās rekonstrukcijas
darbi vienam no Pelēču pagasta
ceļiem, kur vairāk nekā 1,5 km garumā tiks atjaunots grants segums.
No pašvaldībai piešķirtajiem ceļu
fonda līdzekļiem esam atjaunojuši
seguma virskārtu Rancāna un Talsu ielās.
No lielajiem projektiem novadā
klimata pārmaiņu finanšu instrumentā ir apstiprināts Preiļu slimnīcas
vecās ēkas rekonstrukcijas projekts,
70% finansējuma ir piešķirts, bet
aptuveni 30% no projekta paredzētās
summas kā līdzfinansējumu mums
būs jāmeklē pašvaldības budžetā.
Paredzēts ir siltināt veco slimnīcas
ēku, nomainīt jumtu, pirms diviem
gadiem tika izremontēti pirmie
divi stāvi poliklīnikā.
No vēstures viedokļa jāsaka,
ka Preiļi ir pilsēta, kur līdz otrajam
pasaules karam dzīvoja 53% ebreju,
arī pilsētas vadītāji pirms kara lielākoties bija ebreji. Viens no tā
laika pilsētas vadītāju dēliem –
Dāvids Zilbermanis organizēja līdzekļu piesaisti Preiļu ebreju kapsētas sakopšanai, un jau otro gadu
ebreju kapsētā brīvprātīgi strādāja
25 jaunieši no Vācijas, Itālijas un
Austrijas. Jaunie cilvēki atjaunoja,
pacēla un restaurēja vecos pieminekļus. Pašvaldība nodrošināja
darba rīkus, naktsmītnes un ēdināšanu. Šobrīd var teikt, ka kapsēta
ir pilnībā atjaunota, vēl tikai paredzēts izveidot vārtus. Nākotnē
kapsēta varētu būt kā ebreju piemiņas muzejs zem klajām debesīm.
Par ieguldījumu pilsētas vēsturiskā
mantojuma saglabāšanu Dāvidam
Zilbermanim piešķirts Goda pilsoņa
nosaukums, savukārt septembrī
lemsim par Goda pilsoņa nosaukuma
piešķiršanu pēc nāves izcilajam
māksliniekam Jāzepam Pīgoznim.
Viņš dzimis bijušajā Preiļu rajonā,
un māksliniekam liela saistība ir

Aldis Adamovičs pateicas dziedātāju kvartetam S.O.U.L. Jāņa Eglīša
piemiņas koncertā Preiļu kapelā 24. jūnijā

ar Preiļiem – organizēti plenēri,
izstādes, Jāzeps Pīgoznis daudz
gleznojis Preiļus, kas viņam bija
mīļa vieta. Vēl es gribētu pieminēt
arī to, ka tuvākajā domes sēdē
lemsim par Jāņa Eglīša vārda piešķiršanu Preiļu Valsts ģimnāzijai.
Visā Latgalē šobrīd aktuāla ir
Āfrikas cūku mēra epidēmija. Situācija mainās katru dienu. Ir notikušas sanāksmes šajā jautājumā,
un jāsaka, ka Preiļu novadā un bijušajā Preiļu rajonā zemnieki vairāk
audzē liellopus, kaut gan ir arī
cūku audzētāji. Iepazīstoties ar
PVD sniegto informāciju, jāatzīst,
ka cūku audzētājiem ir doti nesamērīgi mazi termiņi, lai ievērotu
visus biodrošības noteikumus. Tam
ir vajadzīga nauda un laiks. Es, kā
Latgales plānošanas reģiona vadītājs,
visu pašvaldību vārdā lūgšu pagarināt atbildīgo speciālistu noteiktos
termiņus biodrošības pasākumu
ievērošanai.
Arī piensaimniekiem ir problēmas. Kaut gan AS «Preiļu siers»
salīdzinoši ļoti maz eksportē uz
Krieviju, situācija ir tāda, ka šobrīd
rodas piena pārpalikums un ražošanas uzņēmumiem ir jāpazemina
cenas. Mēs ceram, ka arī šajā gadījumā valdība pieņems kādus
kompensācijas mehānismus vai
sniegs palīdzību, lai ražotājiem
vai piena piegādātājiem kompensētu zaudējumus.
Tuvojoties jaunajam mācību
gadam, pieskaršos arī izglītības tēmai. Pagājušajā gadā mēs uzsākām
lielus projektus četrās skolās – trīs
pilsētas skolās un pirmskolas izglītības iestādē «Pasaciņa». Kopā
skolu projektos ir jāapgūst 4 miljoni euro. Diemžēl, jāatzīst, ka
daļa deputātu domē neatbalstīja
kredītu ņemšanu papilddarbiem,
kas radās projektu realizācijas gaitā. Pozīcijas deputāti nobalsoja
apstiprinoši, tāpēc kredīti ir piešķirti.
Aptuveni 80% summas Eiropas
Savienības fondi atgriezīs pēc projektu realizācijas. Līdz 1. septembrim tiks pabeigti darbi «Pasaciņā»,
jo tur strādā mūsu – Preiļu novada
– SIA «Preiļu celtnieks», kas ļoti
apzinīgi pilda savus darbus. Līdz
septembrim tika pabeigti arī Preiļu
Valsts ģimnāzijas ēdnīcas būvdarbi.
Preiļu 2.vidusskolā, kur iekšdarbus
veic SIA «Nams P», arī 1.septembrī
viss būs kārtībā. No papildus darbiem skolā tiek atjaunota aktu
zāle, iespējams, ka kādu nedēļu

aizkavēsies fasādes darbi.
Lielākas problēmas ir ar Preiļu
1.pamatskolu, jo tur vēl šobrīd atsevišķās iekštelpās norisinās apjomīgs darbs. Celtnieki ir apsolījuši,
ka līdz 1.septembrim būs pabeigti
būvdarbi pirmajā stāvā un lielākajā
daļā kabinetu, kas atrodas piebūvē,
tāpat arī fasāde. Jāsaka, ka šobrīd
mēs esam uz mēnesi pagarinājuši
iepriekšējo līgumu, bet ar 28. augustu «ieslēgsies skaitītāji», kur
par katru nokavēto dienu tiks
iekasēti soda procenti. Par to celtnieki ir informēti. Vēl pieminēšu,
ka uz ļoti labiem nosacījumiem
šogad varēja paņemt kredītus, lai
nodrošinātu minētajās iestādēs
jaunu aprīkojumu – galdus, krēslus,
kas vietām bija pat 30 gadus veci.
Ventilācijas iekārtošanas un
kosmētiskie darbi notiek arī Preiļu
Bērnu un jaunieši sporta skolas
zālē, Preiļu Valsts ģimnāzijas internātā tiek atjaunotas istabiņas,
Preiļu Bērnu un jauniešu centra un
PVĢ ēkai tiks uzlikts jauns jumts,
jumta nomaiņa notiks arī Salas pamatskolas ēkai, Pelēču pagastā ir
pabeigta siltumtrase. Ir paveikti
daudzi darbi, kas uzlabos stāvokli
un dos efektivitāti ekonomiskā
jomā. Viennozīmīgi var teikt, ka
samazināsies izdevumi par apkuri
iestādēs kopumā. Tad ieekonomēto
naudu varēsim ieguldīt attīstībā.
1. – 9. klašu skolēniem šī gada
budžeta ietvaros ir paredzētas brīvpusdienas līdz jaunajam gadam,
katram bērnam trūcīgā ģimenē ir
iespēja saņemt 35 euro mācību līdzekļu iegādei, septembrī sāks
darbu PVĢ ēdnīca, un katram skolēnam, pedagogam un citiem apmeklētājiem būs iespēja paēst siltas
pusdienas.
Vēlos informēt iedzīvotājus,
ka darba dienu naktīs no plkst.
00.30 līdz 4.00 pilsētā tiek izslēgts
apgaismojums, un mēs ietaupām
15 000 euro gadā. Piektdienu un
sestdienu naktīs apgaismojums ir
ieslēgts visu nakti.
Aicinu visus uz novada svētkiem
no 28. līdz 30. augustam! Piedalīsimies gājienā un svētku pasākumos!
Novēlu skolēniem, skolotājiem
un vecākiem, kuru bērni iesāks
skolas gaitas 1. septembrī, veiksmi
jaunajā mācību gadā!
Aldis Adamovičs,
Preiļu novada domes
priekšsēdētājs
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Preiļu Novada VÇSTIS

2014. gada 11. augustā

Noslēgti būvdarbu līgumi projekta «Preiļu novada ielu
un ceļu infrastruktūras uzlabošana» ietvaros
2013. gada 9. decembrī Preiļu novada dome noslēdza vienošanos
ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta «Preiļu novada ielu
un ceļu infrastruktūras uzlabošana» Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/
009 īstenošanu. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada beigām.
2014. gada 19. jūnijā Preiļu novada dome noslēdza būvdarbu līgumus līgumu ar A/s «Ceļu pārvalde» par būvdarbu veikšanu: Aizkalnes
pagastā: Aizkalnes ciemā Jaunības iela (0,333 km), Torņa iela (0,292 km),
Pumpura iela (0,253 km), Vītolu iela (0,735 km), kopā 1,613 km
(kopējā līguma summa bez PVN 286 527,64 EUR); Pelēču pagastā:
Pelēču ciemā Jaunatnes iela (0,445 km), kopā 0,445 km (kopējā līguma
summa bez PVN 70 801,29 EUR); Preiļu pagastā gājēju ietves un
veloceliņa izbūve posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam,
kopā: 0,822 km (kopējā līguma summa bez PVN 121 834,40 EUR);
Preiļu pilsētā: Lauku iela (0,121 km), Nākotnes iela (0,203 km), Dārzu
iela (0,274 km), Celtnieku iela (0,307 km), (kopējā līguma summa bez
PVN 180 446,08 EUR).
Tāpat 2014. gada 19. jūnijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA
«Binders» par ceļu posmu rekonstrukciju Saunas pagastā: Prīkuļu
ciemā Miera iela (1,090 km), Mehanizatoru iela (0,860 km), Miera iela
– Mehanizatoru iela (0,186 km), Zaļā iela (0,366 km), Liepu iela
(0,180 km), Skolas iela (0,520 km), kopā 3,202 km (kopējā līguma
summa bez PVN 517 777,77 EUR).
Zigmārs Erts,
Preiļu novada domes Attīstības nodaļas vadītājs

Apstiprināts Preiļu novada domes
2013. gada publiskais pārskats

20. jūnija domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada domes
2013. gada publiskais pārskats. Pārskats ir nosūtīts arī uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), publicēšanai
ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv.
Preiļu novada domes 2013. gada publiskais pārskats elektroniskā
formā ir pieejams arī Preiļu novada domes mājas lapā:
http://preili.lv/upload/dokumenti1/
20140625_2013_gada_publiskais_parskats.pdf
Gada publiskā pārskata sagatavošanas un publicēšanas mērķis ir
sniegt informāciju pašvaldības iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām,
medijiem, studentiem, valsts pārvaldes ierēdņiem un citiem interesentiem par pašvaldības darbu un rezultātiem, kā arī par budžeta
līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gada periodā.
Jolanta Rubine, Preiļu novada domes lietvedības pārzine

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Darba rezultāti jūnijā
Preiļu novada pašvaldības policija šī gada jūnijā par konstatētajiem
administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 59 administratīvo pārkāpumu
protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās
vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti
38 protokoli, par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā
sastādīts 1 protokols, par domes saistošo noteikumu pārkāpumiem –
2 protokoli, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē –
13 protokoli (no tiem protokoli – paziņojumi – 3).
2 protokoli sastādīti par dzīvošanu bez derīga personību apliecinoša
dokumenta, 2 – par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, 1 protokols sastādīts par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu.
Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida
drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā
teritorijā, kopā ir bijuši 26 izsaukumi un pieteikumi. 7 gadījumos izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas
atbildes uz tiem.
Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie
materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, kopskaitā – 21
dokuments. Pašvaldības policija veikusi 4 pasākumus kopā ar Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām
drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Darba rezultāti jūlijā
Jūlijā par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti
76 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās
reibuma stāvoklī sastādīti 57 protokoli, par domes saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 1 protokols, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu
satiksmē – 8 protokoli (no tiem protokoli – paziņojumi – 2).
4 protokoli sastādīti par dzīvošanu bez derīga personību apliecinoša
dokumenta, 4 – par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, pa vienam protokolam sastādīts par vides piesārņošanu un piegružošanu un atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu.
Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida
drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā
teritorijā, kopā ir bijuši 49 izsaukumi un pieteikumi. Izskatīti 13 fizisku
un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.
Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti 74 dažāda veida administratīvie
materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām. Pašvaldības
policija veikusi 5 pasākumus kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Preiļos piemin holokausta upurus
un sveic desmito novada Goda pilsoni

8. augustā Holokausta upuru memoriālā Preiļos
pulcējāmies, lai atcerētos traģiskos notikumus otrā pasaules kara laikā Preiļos un Latvijā, kad tika
iznīcināti mierīgie iedzīvotāji – ebreji.
Pasākumā piedalījās Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Latvijā pirmais sekretārs Kristofs
Klārmanis, Studentu un jauniešu nometnes LOT vadītājs Klauss-Peters Rekss, studentu un jauniešu nometnes dalībnieki no Vācijas, Austrijas un Itālijas,
mūsu novadnieki Dāvids Zilbermanis (ASV), Samuels
Latvinskis (Izraēla), Rīgas ebreju kopienas pārstāvji
un kantors (dziedātājs) Vlads Šulmans (Rīga).
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Alda Adamoviča, Kristofa Klārmana, Klausa Petera Reksa uzrunās
izskanēja ticība nākotnei un tām vērtībām cilvēkos,
kas, palīdzot saglabāt vēsturisko mantojumu, rada atbildību, degsmi un cilvēcību. Izskanēja pateicības
vārdi Dāvidam Zilbermanim par lielo ieguldījumu
holokausta upuru piemiņas saglabāšanā Preiļos, tika
pausts gandarījums un pateicība jauniešu nometnes
LOT vadītājam Klausam Peteram Reksam un visiem
jauniešiem par ebreju pilsoņu kapsētas sakopšanas
darbu Preiļos.
Pasākuma otrajā daļā Preiļu Kultūras namā sakarā ar Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukuma saņemšanu tika godināts mūsu novadnieks Dāvids Zilbermanis. Pašvaldības augstākais apbalvojums Dāvidam
Zilbermanim piešķirts par ieguldījumu vēstures mantojuma saglabāšanā Preiļos. Ar Dāvida Zilbermana
atbalstu un iniciatīvu 2004. gada 8.augustā ir izveidots
holokausta upuru memoriāls Preiļos. Dāvids Zilbermanis kopā ar Samuelu Latvinski izveidojis biedrību
«Preiļu ebreju kapsēta», kuras pārstāvji kopš 2013. gada vāca līdzekļus Preiļu ebreju pilsoņu kapsētas labiekārtošanas darbiem.
Goda pilsoņa medaļu un apliecība Dāvidam Zil-

bermanim pasniedza Aldis Adamovičs. Novadnieks
saņēma apsveikumus un laba vēlējumus no Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja, Preiļu 2. vidusskolas, Preiļu novada slāvu biedrības «Raduga»,
holokausta upuru memoriāla tēlnieka Sergeja Riža,
paziņām un preiliešiem, kuri bija pulcējušies pasākumā. Emocionālus brīžus Dāvidam Zilbermanim
sagādāja dziesmas vokālo ansambļu «Kaļinuška» un
«Rjabinuška» izpildījumā, tāpat arī sirsnīgā tikšanās
ar bijušo krievu valodas un literatūras skolotāju Ņinu
Zubarevu un klasesbiedreni Annu Pupinu.
Dāvids Zilbermanis dzimis 1934. gadā Preiļos,
1951. gadā pabeidzis Preiļu 2. vidusskolu, šobrīd dzīvo Ņujorkā.
Maija Paegle

20. jūnija domes sēdē domnieki, pamatojoties
uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumu, atbalstīja projekta pieteikuma «Publisko
interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā»
iesniegšanu, paredzot jaunu bezmaksas publisko
interneta pieejas punktu izveidošanu un jau esošo
pilnveidošanu.
Ar mērķi paaugstināt iedzīvotāju piekļuvi internetam reģionos, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma atbalstu tiks izveidoti
gan tā saucamie «pilna servisa» interneta pieejas
punkti, gan bezvadu interneta pieejas zonas ar vismaz 50 metru darbības rādiusu.
Šādu atbalstu paredz Ministru kabineta noteikumi,
kur katrai novadu pašvaldībai projektu īstenošanai
paredzēta konkrēta atbalsta kvota. Kvotas aprēķinātas,
ņemot vērā teritoriālo vienību un iedzīvotāju skaitu
katrā novadu pašvaldībā, teritorijas attīstības indeksu

Latvijas plānošanas reģionos, kā arī ES struktūrfondu
atbalstu interneta pieslēguma un pieejas punktu
izveidei 2004.–2006. gada plānošanas periodā un interneta pieslēgumu skaitu mājsaimniecībās.
Izmantojot pieejamo Eiropas Savienības fondu finansējumu, novada teritorijā tiks paaugstināta ne tikai
iedzīvotāju piekļuve bezmaksas internetam, bet arī
sniegts atbalsts tūrisma attīstībai, tūristiem atvieglojot
iespējas iegūt informāciju par uzņēmēju piedāvātajiem
pakalpojumiem novadā.
Projekta kopējā summa sastāda 33 362,35 eiro,
ERAF finansējums sastāda 85% no projekta kopējās
summas jeb 28 258,00 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 15% jeb 5 004,35 eiro. Finansējums tiks nodrošināts no Preiļu novada domes budžeta sadaļas
«Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».
Jolanta Rubine

Kopš jūnija beigām preilieši un pilsētas viesi
Raiņa bulvārī 24 ir pamanījuši un pievērsuši uzmanību jaunam objektam Preiļos – informatīvam
un interaktīvam āra stendam, kurā šobrīd ir aplūkojama Preiļu novada domes mājas lapa, kā arī
kultūras un sporta pasākumu afišas. Publiskais
displejs ir paredzēts lietošanai visu diennakti
septiņas dienas nedēļā bez pārtraukuma ar mērķi
atvieglot Preiļu pilsētas apmeklētāju ikdienu ar
interaktīvu un noderīgu saturu.
Pašlaik notiek darbi pie stenda informatīvā satura
izstrādes, kura realizācijas rezultātā ikviens, kurš vēlēsies bez gida palīdzības apmeklēt Preiļu novada tūrisma objektus, varēs iepazīties ar interaktīvo karti, kurā
būs izvietoti visi kultūrvēsturiskie objekti, kā arī citi
apskates objekti Preiļu un Riebiņu novados. Tāpat arī
būs pieejama lietderīga informācija par naktsmītņu
un ēdināšanas iespējām, interneta pieeja punktiem, bankomātiem, kultūras pasākumiem un citu informāciju.
Stends tika uzstādīts realizējot projektu «Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā
«LEADER projektu konkursa «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā»
ietvaros, lai veicinātu pašvaldības iespējas realizēt

lauku telpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, sekmētu novada ekonomiskās situācijas uzlabošanos ilgtermiņā un veicinātu nodarbinātības attīstību novada
teritorijā. Projekta kopējās izmaksas sastāda18 230,89
eiro.
Tāpat projekts paredzēja 18 misiņa plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu pie kultūrvēsturiskiem objektiem, lai interesenti varētu iepazīties ar objektu
bez gida palīdzības. Uz plāksnēm būs atrodama informācija par objektu latviešu, krievu, angļu un vācu
valodās. Informatīvās plāksnes rotās Preiļu novada
kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus, no kuriem lielākā daļa ir arī Valsts nozīmes kultūrvēsturiski objekti.
Jolanta Rubine

Dāvids Zilbermanis (pirmais no labās) kopā ar domes
priekšsēdētāju Aldi Adamoviču pēc augstā apbalvojuma
saņemšanas

Pašvaldība piedalīsies projektu konkursā
«Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā»

Pašvaldība uzlabo
tūrisma nozares
infrastruktūru
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Preiļu novada VÇSTIS

Uzstāda zvanu torņa kupolu pareizticīgo
baznīcai Aizkalnē

Daugavpils – Rēzeknes eparhijas sekretārs Georgijs Petrovskis, «Ditton Būve» autoceltņa vadītājs Viktors Jurgelis un pareizticīgo mācītājs, tēvs Andrejs Jarigins
gandarīti par paveikto darbu

Aizkalnes Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas
pareizticīgo baznīca šogad svinēs savas pastāvēšanas
110. gadadienu. 28. augustā svinības baznīcā ar
savu klātbūtni pagodinās Viņa eminence, Augsti
svētītais Daugavpils un Rēzeknes eparhijas bīskaps
Aleksandrs.
Draudze daudz darījusi, lai godam sagaidītu dievnama jubileju. 28. jūlijā tika uzstādīts galvenais zvanu torņa kupols. Par saziedotajiem līdzekļiem to izgatavoja SIA «Būvdarbi» meistari Daugavpilī. Titāna
loksnes iegādātas Baltkrievijā, bet krāšņās lodes visiem trijiem kupoliem ziedojusi kāda Maskavas
draudze, kuras pārstāvji paši mērojuši gan ceļu ar
vilcienu līdz Rēzeknei, gan tālāk uz Aizkalnes pagastu pašā Latgales vidienē. Sastatņu karkasam kokmateriālus ziedoja Aizkalnes pagasta iedzīvotājs Antonijs Kozlovskis.
Zvanu torņa kupola uzstādīšanā piedalījās Daugavpils un Rēzeknes eparhijas sekretārs Georgijs Petrovskis, pareizticīgo mācītājs tēvs Andrejs Jarigins.
Daudzi klātesošie aizkalnieši vēroja, kā firmas «Ditton būve» autoceltņa vadītājs Viktors Jurgelis prasmīgi
veica atbildīgo uzdevumu. Darbi pie ēkas fasādes sakārtošanas vēl turpināsies, bet spožo kupolu silueti
piesaista skatus un priecē sirdis jau tagad.
Zoja Matvejeva,
Aizkalnē

Preiļu novada Aizkalnes Tautas namā noslēgušies
vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, kurus veica vietējais būvuzņēmējs SIA «Nams P», realizējot projektu
«Preiļu novada Aizkalnes Tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija» LEADER projektu konkursa»
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā» ietvaros.
Šobrīd, noslēdzoties darbiem, ir prieks vēstīt, ka
aizkalnieši un viesi turpmāk kultūras pasākumus organizēs un apmeklēs drošos un estētiskos apstākļos.
Projekta ietvaros Tautas namā tika ierīkots ūdensvads, izremontēta ēkas austrumu fasādes izdrupušo
ķieģeļu un akmeņu siena un ēkas skārda jumta defekts, tika uzstādītas lietus ūdeņu notekas, kā arī izremontētas bojātās. Tautas nama zāle ieguvusi jaunas
zāles durvis un grīdu, tāpat tika veikts sienu un griestu remonts. Arī pārējās Tautas nama telpās tika sare-

montēta grīda, siena un griesti, kā arī ierīkota elektroinstalācija. Kopumā projekta ietvaros tika veikti
zāles remontdarbi 173m2 platībā, ģērbtuves telpas remontdarbi 62m2 platībā, kā arī citi prioritārie nama
ēkas remontdarbi, lai uzlabotu ēkas fizisko un estētisko stāvokli, kā arī nodrošinātu tautas nama apmeklētāju drošību. Rekonstrukcijas izmaksas sastādīja
14 227,68 eiro.
Aizkalnes Tautas nama ēka ir būvēta 1889. gadā,
kura kalpojusi par pagasta māju jau 1. Latvijas brīvvalsts laikā. Pēdējo 20 gadu laikā nopietni remonti
nav tikuši veikti, un līdz šim ēkas nolietojums bija iespaidīgs – nestabila un vietām ielūzusi grīda, drūpošs
griestu apmetums, kas apdraudēja apmeklētāju drošību
un veselību.
Pašlaik Aizkalnes Tautas nama ēka ir nodota kultūras vajadzībām. Tautas namā darbojas teātra kopa,
jauniešu un sieviešu vokālais ansamblis.Tautas nama
vadītāja Māra Rožinska paskaidroja, ka ir darīts viss,
lai saglabātu ēkas senatnīgumu, tajā pašā laikā pielāgotu mūsdienu prasībām.
Jolanta Rubine

Jūlija nogalē bērni no projektā «Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana
Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos» (ELRII-349) iesaistīto pašvaldību skolām Latgalē un Vitebskas reģionā Krievijā ieradās Silajāņos, lai 5 dienas mācītos jaunas zināšanas un prasmes vides izglītībā. Starptautiska bērnu vasaras nometne «Eko dzīves skola» tika īstenota no Preiļu novada domes projekta līdzekļiem ar mērķi veicināt bērnu izpratni par
cilvēka un dabas mijiedarbību, tās aizsardzību un
zaļā dzīvesveida principu ieviešanu ikdienā, īpašu
uzsvaru veltot ūdeņiem. Ūdens floras un faunas pētīšana, ūdens augu un dzīvnieku identifikācija, analizēšana, tikšanās ar vides speciālistiem, sienas apglez-

nošana, zīmēšana, intelektuālas un sporta spēles bija
tikai neliela daļa no saliedēta komandu darba.
Savukārt jau jūlija beigās Sebežā, Krievijā eseju
konkursu par sakoptu vidi uzvarētāji vecumā no 1214 gadiem tikās «uz atbildes» nometni. Preiļus nometnē pārstāvēja projekta koordinatore un 6 skolēni
no Preiļu 1.pamatskolas (Kristīne Loginova), Preiļu
2.vidusskolas (Maksims Silionovs, Jūlija Nazarova
un Anželika Litavnieka) un Pelēču pamatskolas (Lauris Matisāns un Sintija Macijevska). Dzīvošana Sebežas Nacionālā parka teritorijā, ezeriem bagātais apvidus, ekoloģiskā taka, braukšana ar kanoe, tikšanās
ar nacionālā parka vides ekspertiem un citas noderīgas
aktivitātes un ekskursijas piecu dienu garumā pa Sebežas rajonu noteikti ir iezīmējušas šo vasaru dabai
draudzīgā zīmē.
Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto
valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
Līga Upeniece, projekta vadītāja

26. jūlijā Daugavpilī izskanēja Latgales novada
senioru XIII Dziesmu un deju festivāls.
Mūsu novadu festivālā pārstāvēja senioru vokālie
ansambļi – «Virši», vadītāja Karina Santa Oša, «Kaļinuška», vadītāja Svetlana Stepanova, Preiļu pagasta
folkloras kopa, vadītājs Romualds Kairāns, deju kolektīvs «Brūklenājs», vadītāja Valentīna Brice. No
daiļamatniekiem piedalījās Saliešu ģimene. Paldies
viņiem par līdzdalību festivālā.
Vislielākā pateicība mūsu novada domei par atsaucību un atbalstu festivāla dalībniekiem. Tas ir
patiess cieņas apliecinājums viņiem un labs stimuls

turpmākajai darbībai. Festivālā mūsu novada domi
godam pārstāvēja Maruta Plivda, domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja.
Sirsnīgi pateicamies senioru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem un to dalībniekiem par
ieguldīto darbu festivāla repertuāra sagatavošanā un
tā sekmīgo izpildījumu.
Mīļš paldies autobusu šoferiem – Andrejam Džeriņam un Jānim Sondoram par iecietīgo attieksmi pret
senioriem un godprātīgo savu pienākumu veikšanu.
Irēna Timošenko,
Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Aizkalnieši turpmāk svētkus svinēs
atjaunotajās Tautas nama telpās

Aizvadītas nometnes «Eko dzīves skola» Latvijā
un Krievijā projekta «AQUA LIFE» ietvaros

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes pateicība
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Raiņa «Jasmuižai» - 50

Būsiet mīļi gaidīti 23. augustā Raiņa muzejā «Jasmuiža», lai atzīmētu muzeja 50 gadu jubileju.
Plkst. 12.30 aicinām piedalīties Jašas upes sakopšanas talkā. Īpaši
gaidīti spēcīgi vīri ar motorzāģiem, lai attīrītu Jašas upi no sakritušajiem
kokiem, zariem. Plkst. 16.00 muzeja sarīkojumu zālē – vēlējumi «Jasmuižai» dzimšanas dienā, kopdziedāšana, uzkodas un dejas.
Vairāk informācijas pa tālruni 29487589.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola
uzņem audzēkņus

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2014.
/2015. mācību gadam mūzikas (klavieru, vijoles, akordeona, pūšaminstrumentu spēles un vokālās mūzikas) programmās un vizuāli
plastiskās mākslas programmā.
Gaidām pieteikumus no 25. augusta līdz 29. augustam
laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00!

Preiļu novada Vakara (maiņu)
un neklātienes vidusskola aicina mācīties

Kad saņemta vasaras saules enerģija, veldze Latvijas upēs un
ezeros un vasara iet uz beigām, bet rudens vēl tikai tuvojas, pēdējais laiks domāt par savu izglītību. Kāpēc lai neizvēlēties Preiļu
novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolu?
Skolā aicina mācīties jauniešus (un ne tikai) pamatskolas 7. – 9.
klasēs un vidusskolas 10. – 12. klasēs neklātienē. Mācības latviešu
un krievu valodā notiek Preiļos, Celtnieku ielā 2.
Dokumentus iesniegt var jebkurā darbdienā augustā no
plkst. 9.00 līdz 15.00. Sīkāka informācija pa tālruņiem
65321401, 26241558.

Tiks aktualizēts tehniskais projekts
Preiļu pils renovācijas iesākšanai

Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika skatīts jautājums par
finansējumu Preiļu pils renovācijas tehniskā projekta BK daļas
aktualizācijai.
Domes deputāti nolēma ņemt aizņēmu Valsts kasē uz pieciem gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldību prioritārā
projekta «Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505
(Preiļos, Raiņa bulvārī 30) Preiļu pils tehniskā projekta BK daļas aktualizācija» realizācijai. Tehniskā projekta aktualizēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 23 716 euro. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu nolemts veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada novembra mēnesi.
Pēc aizņēmuma piešķiršanas tiks slēgts iepirkuma līgums ar SIA
«Arhitektoniskās izpētes grupa» par Preiļu pils tehniskā projekta BK
daļas aktualizācijas veikšanu, kas ir vērsta uz pils jumta, sienu, fasādes
un pamatu atjaunošanu, kā arī pārseguma spriedzes noņemšanu, kas
uzlikts padomju laikos. Kredīta saņemšanas gadījumā tehniskā projekta
aktualizāciju paredzams veikt līdz šī gada beigām.
SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» veica pils tehniskā projekta
izstrādi jau 2005. gadā. Lai tuvākajā nākotnē varētu plānot pils renovācijas darbus, esošais projekts ir jāpārstrādā saskaņā ar spēkā
esošajiem noteikumiem. Kamēr nav aktualizēts pils tehniskais projekts,
nevar prognozēt arī renovācijas darbu izmaksas. Nākošgad, kad būs
pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi, pašvaldība varētu pretendēt
uz Eiropas Savienības projektu finansējumu pils sakārtošanai.
Maija Paegle

Izstrādās tehnisko projektu Preiļu parka
ūdeņu sistēmas sakārtošanai

Preiļu novada dome nolēmusi ņemt aizņēmumu tehniskā projekta
izstrādāšanai Preiļu parka ūdeņu sistēmas sakārtošanai. Tehniskā dokumentācija nepieciešama vairākiem darbiem: parka dīķu iztīrīšanai
apmēram 12 ha platībā, risinājuma izstrādei ūdens padeves papildināšanai
uz parka dīķu sistēmu, inženierbūvju (divu regulējamu slūžu-tiltiņu)
rekonstrukcijai, Preiļu parka gājēju tiltiņu atjaunošanai, balstoties uz
konstruktīvajiem risinājumiem tehniskajā projektā «Preiļu pils un
parka rekonstrukcija», tāpat arī bīstamo un traucējošo koku novākšanai.
Pēc tehniskā projekta izstrādes būs redzams, kādi darbi jāveic parka
ūdeņu sistēmas sakārtošanai un būs paredzams arī nepieciešamā finansējuma apjoms būvdarbu veikšanai.
Projekta priekšfinansēšanai nepieciešamais finansējums sastāda
34 537 euro. Projekta izstrāde 85% tiek finansēta no projekta naudas,
pašvaldības finansējums sastāda 15%. Sēdē deputāti nolēma ņemt aizņēmuma Valsts kasē uz pieciem gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu plānots veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada novembra mēnesi.
Tehniskā projekta izstrāde notiks Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007–2013 projekta ELRII-349 «Ūdens
vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana pierobežu
reģionos» (AQUA LIFE) ietvaros. 2013. gadā domes deputāti ar lēmumu atbalstīja piedalīšanos projektā, tika noslēgts partnerlīgums starp
Preiļu novada domi un biedrību Eiroreģions «Ezeru zeme» par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 20072013 projekta ELRII-349 «Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida
aktivitāšu veicināšana pierobežas reģionos» (AQUA LIFE) realizāciju.
Maija Paegle
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Preiļu novada VÇSTIS
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tas pie Tevis trauc!

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā,
Un dāvināt to Tev no visas sirds!

SVEICAM «APAÏAJÂS» JUBILEJÂS
AUGUSTÂ DZIMUÐOS PENSIONÂRUS:

SVEICAM «APAÏAJÂS» JUBILEJÂS
JULIJÂ DZIMUÐOS PENSIONÂRUS:

Gaļinu Karpaevu, Nadeždu Kirilovu, Viju Rusiņu, Olgu Vorobjevu, Teklu Znotiņu, Annu Leonovu Preiļos, Antonu Kurmi
Aizkalnes pagastā, Stanislavu Kurmi, Pēteri Rubinu, Leonoru
Brici Pelēču pagastā, Annu Brici, Moniku Pauniņu un Annu
Skuteli Saunas pagastā.

Zenonu Luriņu, Filiciju Namestnikovu, Ivanu Ņevedomski,
Vladimiru Trofimovu, Moniku Pelši, Zinaidu Smirnovu Preiļos,
Jevdokiju Terentjevu, Martu Caicu Preiļu pagastā, Valentīnu
Bartkēviču, Eduardu Kosicki, Bronislavu Pīnupi, Nikolaju Vasiļjevu Pelēču pagastā, Andreju Pastaru, Annu Brici un Teklu
Rožāni Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Preiļu meitenes uzvarēja
katoļu draudžu volejbola turnīrā

17. jūlijā Preiļu aktīvās atpūtas zonas pludmales volejbolu laukumos norisinājās pēc kārtas jau ceturtais Romas
katoļu draudžu volejbola turnīrs meitenēm. Mājinieces –
Laura Vilcāne, Ingūna Šņepste, Arta Katkeviča, Kristīne
Sudnika, Baiba Vjakse, Sintija Kozule, Laura Mežinska –
guva uzvaru un tika sauktas par veiksmīgākajām šī turnīra
dalībniecēm.
Priesteris Guntars Skutels pastāstīja, ka turnīri futbolā
puišiem un volejbolā meitenēm tiek organizēti regulāri, jo
katoļu jaunieši savu kristietību māk apliecināt ne tikai
baznīcā, bet arī sportā. Turnīru ideja un svarīgākais ir kopā
būšana, nevis uzvara, tāpēc sacensībās valda savstarpēja
vienotība un cieņa vienam pret otru. Sacensību mērķis ir
stiprināt attiecības starp draudzēm.
Preiļu turnīrā piedalījās komandas no Preiļu, Aglonas,
Ludzas un Izvaltas draudzēm. Sacensību diena iesākās ar
dievkalpojumu Preiļu muižas kapelā, bet pēc apbalvošanas
dalībnieki iepazina Preiļu apkārtni un viesojās Vīngliemežu
audzētavā «Ošu mājas».
Guntars Skutels izteica īpašu pateicību dekānam Jānim
Stepiņam, Zinaīdai Vilcānei un Preiļu novada domei par
sniegto atbalstu turnīra organizēšanā.
Jolanta Rubine

Medaļu birums Preiļu sportistiem
Baltijas vieglatlētikas čempionātā

2. un 3. augustā skaistā Igaunijas pilsētiņā Vīlandē, tieši
pie Vīlandes ezera, norisinājās Baltijas vieglatlētikas čempionāts senioriem. No Preiļiem sacensībās piedalījās trīs
mūsu sportisti, kuru vārdi uzvarētāju listē jau ir ierakstīti arī
cita ranga čempionātos pasaulē – Normunds Ivzāns, Dace
Liniņa un Fēlikss Pušņakovs.
Dace Liniņa startēja vairākās disciplīnās un izcīnīja
1. vietu augstlēkšanā un šķēpa mešanā, 2. vietu 100 m skrējienā. Čempionātā piedalījās trīs komandas no Latvijas,
kuras startēja stafetē. Dace Liniņa bija stiprākās komandas
sastāvā un kopā ar citām sportistēm izcīnīja komandai uzvaru – 1. vietu stafetē.
Brīnišķīgus rezultātus čempionātā parādīja arī Fēlikss
Pušņakovs, startējot vairākās disciplīnās un iegūstot trīs
1. vietas – 200 m skrējienā, 400 m skrējienā un stafetē. 100
m skrējienā Fēlikss izcīnīja 3. vietu.
Normunds Ivzāns piedalījās vienīgajā čempionāta programmā iekļautajā soļošanas distancē un plūca laurus. 10 km
distancē Normunds ieguva 1. vietu.
Sportisti pateicas Preiļu novada domei un AS «Preiļu
siers» par atbalstu un ir gandarīti mēroties spēkiem ar citu
valstu sportistiem un gūt labus rezultātus. Baltijas vieglatlētikas senioru čempionāts norisinājās otro reizi pēc daudzu
gadu pārtraukuma.
Šogad sacensībās piedalījās sportisti no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, arī no Vācijas, Krievijas un Somijas.

Preiļu novada Pensionāru biedrība

SPORTS

Pirmais čempionāts notika pirms četriem gadiem Bauskā.
Lai varētu līdzvērtīgi sacensties ar citu valstu sportistiem,
ir jābūt stingram režīmam. Pamatā ir regulāri treniņi,
atteikšanās no tradicionāliem ēšanas ieradumiem, jo
sportisko formu nevar savienot ar saldējuma un šašlika baudīšanu, bet, kā atzina Normunds Ivzāns, tas ir tā vērts.
Šobrīd notiek gatavošanās Eiropas vieglatlētikas čempionātam
Izmiras pilsētā Turcijā, kurā piedalīsies Normunds Ivzāns
un Dace Liniņa.
Turēsim īkšķus par mūsu sportistiem un vēlēsim
veiksmi turpmākajos čempionātos!
Maija Paegle

Ligita Tumāne uzaicināta
spēlēt Latvijas sieviešu futbola izlasē

No 3. līdz 6. jūlijam
Rīgā un Ogrē norisinājās
UEFA Attīstības WU-18
turnīrs. 3. jūlijā Latvijas
meiteņu futbola izlase ar
rezultātu 2:1 pārspēja Lietuvas futbolistes. UEFA Attīstības turnīra otrajā spēlē
piektdien, 4.jūlijā, Latvijas
U-18 meiteņu futbola izlase
ar rezultātu 1:0 pārspēja
Baltkrievijas futbolistes.
Trešajā spēlē 6. jūlijā Latvijas U-18 meiteņu futbola
izlase pamatlaikā cīnījās
neizšķirti ar Igauniju (1:1),.
savukārt pēcspēles soda sitienu sērijā ar 5:4 pārākas
izrādījās Latvijas sportistes.
Rezultātā komanda ierindojās 1. vietā.
Komandas uzvaru kaldināt palīdzēja arī mūsu puses
sportiste Ligita Tumāne. Futbola treneris Jevģenijs
Ņesterovičs pastāstīja, ka meitene jau četrus gadus spēlē
Latvijas futbola meiteņu izlasē dažādās vecuma grupās – U17, U-18, U-19. Tagad, pēc veiksmīgi notikušā UEFA
Attīstības WU-18 turnīra Ligita Tumāne ir uzaicināta pārstāvēt Latviju arī sieviešu futbola izlasē.
Meitene ir mācījusies Galēnu pamatskolā, un pirmais
treneris futbolā bija skolotājs no Galēniem Jānis Upenieks.
Tagad jauniete mācās Preiļu Valsts ģimnāzijā, cītīgi trenējas
futbola spēli un pārstāv Latviju dažādos turnīros. Arī šajā
vasarā vēl bez piedalīšanās čempionātos Ligitu gaida
treniņi un, protams, arī kāds brīdis atpūtai.
Novēlam jaunietei sportiskus panākumus!
Maija Paegle

Preiļos notika pirmās BMX sacensības Latgalē

19. jūlijā, popularizējot BMX riteņbraukšanas sporta
veidu arī Latgales pusē, Preiļos notika pirmās šī sporta
veida sacensības Latgalē. Preiļu BMX trases atklāšanas sa-

censībās piedalījās 125 dalībnieki. Sākotnēji starts bija
ieplānots 17 vecuma grupās, tomēr, ņemot vērā BMX sacensību pieredzi citās pilsētās, dažas vecuma grupas, kurās
bija pa vienam dalībniekam, tika apvienotas. Sportistu vecuma amplitūda bija ļoti dažāda – Preiļu BMX trasē startēja
dalībnieki vecumā no 4 līdz 30 gadiem. Sacensībās piedalījās arī divi ļoti spēcīgi sportisti – trīspadsmit un piecpadsmitgadīgi Eiropas čempioni, bija pārstāvēti daudzi Latvijas
sporta klubi – Mārupe, Madona, Valmiera, Vecpiebalga,
Ozolnieki, Tālava (Valmiera), Rīgas favorīts, Mītavas kumeļi, VSS Stars, Smiltenes BJSS. Startēja arī vairāki individuālie sportisti, pa vienam dalībniekam bija no Lietuvas un
Igaunijas, pieci sacensību dalībnieki bija no Preiļiem.
Latvijas Riteņbraukšanas federācija bija nodrošinājusi
sacensību tiesnešus un komentētāju, raitākai sacensību norisei darbojās Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārstāvji. Sacensības norisinājās veiksmīgi, bija daudz
līdzjutēju un skatītāju. Arī preiliešu starts bija veiksmīgs,
piedaloties pirmo reizi un nepaliekot pēdējās vietās.
Sacensību noslēgumā uzvarētājiem un dalībniekiem tika pasniegti suvenīri, ko bija sarūpējusi Preiļu novada dome, sacensību 1.– 3. vietu ieguvēji katrā grupā saņēma arī
kausus un Preiļu novada ceļvežus.
BMX riteņbraucēju treneris Preiļos Artis Upenieks pastāstīja, ka preilieši turpinās trenēties, nākošgad jau ir
ieplānots startēt Latvijas čempionāta visos posmos. Interese
par šo sporta veidu Preiļos pieaug. Aprīkojums sākuma nodarbībām iegādāts sporta skolā, bet, ja kādam jaunietim
radīsies vēlme sportot nopietnāk, būs jāplāno sava aprīkojuma
iegāde.
Kā atzīst Riteņbraukšanas federācijas pārstāvji, Preiļu
BMX trase ir augstas kvalitātes, tā atbilst visiem Latvijas
čempionāta standartiem.
Maija Paegle

Guntis Pastors triumfē Valmierā

Paralēli Prezidenta balvas izcīņai vieglatlētikā 18.–
19. jūlijā Valmierā norisinājās arī Baltijas valstu U-18 čempionāts. Latvijas jaunatnes izlases (1997.-98.g.dz.) sastāvā
startēja arī divi Preiļu BJSS audzēkņi – Kārlis Sondors 110 m/b
un Guntis Pastors 2000 m/kav. (treneris L.Valdonis) skrējienā.
Kārlis, uzrādot rezultātu tuvu savam personīgajam 110
m/b – 15,34 sekundes, ierindojās sestajā vietā. Par Baltijas
valstu čempionu savā vecuma grupā, sagādājot patīkamu
pārsteigumu ne tikai sev, bet arī trenerim un saviem vecākiem, kļuva Guntis Pastors, 2000 m/kavēkļu distanci veicot otro reizi savā sportista karjerā un uzrādot rezultātu 6
minūtes 30,85 sekundes.
Arī mūsu puišu ieguldījums kopējā punktu krātuvītē
ļāva Latvijas jaunatnes izlasei ierindoties otrajā vietā ar 270
punktiem, aiz sevis atstājot Igaunijas jauniešus ar 241
punktu.
Kārtējo reizi savu pārākumu apliecināja mūsu dienvidu
kaimiņi ar 297 punktiem. Puišiem tā bija lieliska pieredzes
skola, kur klātienē varēja vērot sacenšamies Baltijas labākos pieaugušos vieglatlētus un piedalīties gran- Preiļu
diozā sacensību atklāšanā, Novada
kuru ar savu klātbūtni
pagodināja valsts preziPreiïu novada domes
informatîvais izdevums
dents. Pieaugušo konkulatvieðu un krievu valodâ.
rencē 10 000 m soļošanā
piedalījās arī mūsu Nor- Adrese: Raiòa bulvâris 19,
Preiïi, LV–5301.
munds Ivzāns, kurš ar
Metiens – 5000 eks.
rezultātu 47 minūtes
26,02 sekundes ierindo- Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.
jās sestajā vietā.
Atbildîgâ par izdevumu
Leonīds Valdonis,
Preiļu novada sporta Maija Paegle, tâlr. 65322766,
maija.paegle@preili.lv.
pasākumu organizators
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Pielikums Preiïu novada domes informatîvajam izdevumam
«Preiïu Novada Vçstis»

Preiļu katoļu baznīcā renovēta griestu daļa

30. jūlijā Preiļu katoļu baznīcā
noslēdzās kārtējais biedrības
«Skalbīši» realizētais projekts.
Pirms diviem gadiem uzņēmīgā
Annas un Alberta Buku ģimene
mūs aicināja uz baznīcas apkārtnes
labiekārtošanas projekta noslēgumu,
šoreiz vērojām padarīto baznīcas
griestu daļā virs altāra. Projekta
noslēgumā piedalījās Preiļu katoļu
baznīcas dekāns Jānis Stepiņš un
draudzes pārstāvji, Preiļu novada
domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, izpilddirektors Vladimirs
Ivanovs, SIA «Preiļu celtnieks»
komercdirektors Egīls Stikāns, būvvaldes vadītājs Arvils Pundurs,

biedrības «Preiļu rajona partnerība» pārstāve Marija Švābe.
Biedrības «Skalbīši» valdes
priekšsēdētāja un projekta vadītāja
Anna Buka sīki iepazīstināja ar
projekta būvdarbu norisi, kas vainagojās ar iecerēto rezultātu –
Preiļu dievnamā veikta vienkāršota
daļēja griestu renovācija. Apaļais
griestu kupols 134,4 m² platībā un
tam blakus esošā griestu arka ieguvušas jaunu veidolu. Finansējums
projekta realizācijai tika saņemts
no ELFLA. Kopējā summa sastādīja
17 000 euro, no kuriem 10% bija
Preiļu novada domes līdzfinansējums.
Renovācijas darbus veica SIA

«Preiļu celtnieks». Pirms darbu
veikšanas tika atbrīvota telpa, demontēts baznīcas altāris, tika atsegtas
griestu pārseguma konstrukcijas,
atrasts kvalitatīvākais risinājums.
Anna Buka pateicās ikvienam,
kurš palīdzēja realizēt atbildīgo
projektu un piešķīra līdzekļus veicamajiem darbiem. Tika minēti arī
tie darbi, kas dievnamā jāveic tuvākajā nākotnē –jāturpina baznīcas
griestu renovācija, jāatjauno sienu
un solu krāsojums, nepieciešama
arī elektroinstalācijas nomaiņa.
Pateicībā par paveikto klātesošos
uzrunāja Preiļu katoļu baznīcas
dekāns Jānis Stepiņš, būvvaldes
vadītājs Arvils Pundurs, biedrības
«Preiļu rajona partnerība» pārstāve
Marija Švābe.
Aldis Adamovičs pateicās biedrības «Skalbīši» aktīvajiem un
enerģiskajiem vadītājiem – Annai
un Albertam Bukiem par drosmi
realizēt atbildīgus projektus, domes vadītājs izteica gandarījumu
par dekāna Jāņa Stepiņa apņēmību
domāt ne tikai par garīgajām vērtībām, bet rūpēties arī par baznīcas
saimniecisko dzīvi un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, tāpēc
arī turpmāk, cik atļauj pastāvošā
likumdošana, pašvaldība centīsies
palīdzēt dievnama sakārtošanā.
Maija Paegle

Preiļu novada pašvaldība aicina piedalīties foto konkursā

Preiļu novada dome, atsaucoties uz organizatoru
– Latgales Fotogrāfu biedrības un Latgales plānošanas reģiona – iniciatīvu, aicina piedalīties fotokonkursa «Latgalietis XXI gadsimtā» pirmajā
kārtā. Darbus konkursam var iesniegt līdz 2015.
gada 1. jūnijam. Fotogrāfijās jāatspoguļo Preiļu
novada cilvēki, viņu ikdiena, svētki, paražas un
tradīcijas.
Konkursa mērķis ir piesaistīt Latvijas profesionālo
un amatieru fotogrāfus Preiļu novada cilvēku atraktīvai
atspoguļošanai, dokumentēt Latgales tradicionālās
īpatnības dažādās dzīves sfērās. No konkursā iegūtajiem materiāliem tiks izveidota izstāde, un labākie
darbi tiks iekļauti kopējā Latgales fotoalbumā. Konkursā var iesaistīties profesionāli foto meistari un fo-

togrāfijas entuziasti. Darbi jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu «Latgales fotogrāfu biedrībai», Raiņa
bulvāris 9, Preiļi, LV-5301. Katrs autors, kura darbi
būs izturējuši konkursu, saņems atzinības rakstu, vienu albuma eksemplāru, ja darbs tiks publicēts tajā, vai
izstādes katalogu. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems naudas prēmijas un rīkotāju diplomus saskaņā
ar žūrijas vērtējumu.
Organizatori cer uz fotogrāfu atsaucību no visas
Latvijas. Lai par foto konkursu noskaidrotu sīkāk,
zvaniet Latgales Fotogrāfu biedrības vadītājam Igoram Pličam, tālrunis – 29121689, vai rakstiet uz
e-pastu lauraplus@inbox.lv. Konkursa nolikums
atrodams Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv
Maija Paegle

Saunas pagastā trīsdesmit piekto gadu aizvadīts
konkurss «Sakoptākā sēta 2014»

Uzvarētāji nominācijā «Skaistākais pagasta daiļdārzs» kopā ar konkursa
organizētājiem

25. jūlijā Saunas pagasta estrādē godināja konkursa «Sakoptākā sēta Saunas pagastā 2014»
nomināciju ieguvējus un dalībniekus. Šī gada uzvarētāji un nomināciju ieguvēji ir vairāki:
l nominācijā «Skaistākais pagasta daiļdārzs» 1.vieta – Zinaīdai
un Aivaram Adamovičiem, īpašums
«Dzirnavas»,
l nominācijā «Pagasta skaistākā
sēta ar lauksaimniecisko ražošanu»

1.vieta – Marutai un Artim Prikuliem,
saimniecība «Līdumnieki 86»,
l nominācijā «Skaistākā lauku
sēta – ģimenes dzīves vieta» 1.
vieta – Elitai un Valdim Kressēm,
mājas «Priedīši»,
l nominācijā «Sakoptākā pagasta iestāde» 1. vieta – Laurim Ivbulim, senlietu muzejs «Zvaigznīte».
Pasākumā tika sumināti iepriekšējo divu gadu uzvarētāji. Nosaukumu «Goda dalībnieks 2014» ie-

guva Līga un Jurijs Zinoviki, z/s
«Cīrulīši», Sarmīte un Valērijs Kļavinski, z/s «Palmas», Albīna un
Andris Pauniņi, «Griezes», Olga
Zepa, «Vecklintes», Līga un Normunds Skuteli, «Santa», Anita,
Lūcija un Antons Ručevski, «Saulītes», Priekuļu pamatskola un Salas pamatskola.
Šogad dalībai konkursā bija
pieteikti 14 īpašumi. Pagasta iedzīvotāji pateicas ilggadīgajai Saunas
pagasta padomes priekšsēdētājai
Emīlijai Kokorītei, kura iedibināja
skaisto konkursa tradīciju. Kopš
1979. gada Saunas pagasts vietējiem cilvēkiem ir tā vieta, kur rast
mieru, gūt prieku sev un citiem –
savā sētā, savā mājā, kur ir miers,
skaistums un prieks par ziediem,
par zaļo mauriņu, par sienāžu nomierinošo dziesmu. Katru gadu
soli pa solim top skaistāks un sakārtotāks pagasts, skaistākas viensētas. Cilvēku izdoma un ieguldītais
darbs savas apkārtnes iekārtošanā
ir apbrīnojams.
Paldies visiem, kas kopj un uztur lauku sētas, nododot šo dzīves
ziņu arī nākamajām paaudzēm un
atļauj komisijai ienākt savā sētā!
Maija Paegle
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Pasaules Miera skrējiena lāpa
ieceļoja arī Preiļos

30. jūlijā Preiļu novads sagaidīja Pasaules Miera Skrējiena dalībniekus. Pie novada robežzīmēm skrējiena dalībniekiem pievienojās
Preiļu novada sporta organizators Leonīds Valdonis, vairāki sportisti
- skriešanas entuziasti un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis
Adamovičs. Skrējiena dalībniekus laukumā pretī kultūras namam
sagaidīja vietējie iedzīvotāji.
Skrējiena organizatori izteica gandarījumu par iespēju satikt
smaidošus un mierpilnus Preiļu cilvēkus, jo Miera skrējiens nav tikai
skriešana. Svarīga motivācija ir tikšanās ar dažādu valstu cilvēkiem,
sarunas, smaidi un prieks par kopā būšanu. «Miers nav tikai tas brīdis,
kad nav kara, miers ir tas brīdis, kurā mēs jūtam mieru, harmoniju, gandarījumu, tas ir dzīvs spēks, kas mums jāaudzē pašiem sevī. Mēs paši
radām pasauli, kurā dzīvojam», šādas atziņas pauda skrējiena organizators
Dipavodžens Reners (Dipavajan Renner).
Aldis Adamovičs novēlēja mums ikvienam veidot tādu pasauli, lai
starp dažādu reliģiju un tautību cilvēkiem būtu sadarbība. Katrs skrējiena
dalībnieks saņēma ceļvedi par Preiļu novadu latviešu un angļu valodās.
Skanēja Miera Skrējiena himna, dziesmas Preiļu meiteņu Kristas un
Grietas izpildījumā. Skrējiena organizators Latvijā Gints Peleckis
nolasīja Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu Miera
Skrējiena organizatoriem un dalībniekiem, un Miera Skrējiena lāpa kā
simbols labākai un drošākai cilvēces nākotnei tika nodota no rokas rokā.
Skrējiena būtība ir ar skriešanas palīdzību savienot cilvēkus ar visām
viņiem piemītošajām atšķirībām un ļaut sajusties katram kā svarīgai un
neatņemamai daļai no pasaules ģimenes. Miera Skrējiens tiek organizēts
brīvprātīgi, cilvēki skrējienā piedalās savā brīvajā laikā. Šogad
starptautisko komandu Latvijā pārstāvēs skrējēji no Austrijas, Itālijas,
Portugāles, Maķedonijas, Ungārijas, Čehijas, Vācijas, Serbijas, Ukrainas
un Slovākijas.
Maija Paegle

Jaunieši no Saunas pagasta
aktīvi piedalījās sporta svētkos
«Lauku sēta»

No 5. līdz 6. jūlijam biedrība «Zemnieku Saeima» organizēja
sporta svētkus «Lauku sēta», kuri notika Dobeles novada, Zebrenes
pagastā. Sporta spēlēs piedalījās 15 atraktīvas un entuziasma pilnas
komandas no visas Latvijas. Sacensības notika 5 sporta veidos un
3 komandu saliedējušos sporta uzdevumos. Ārpus komandu disciplīnām tika organizētās arī individuālas sacensības.
15 komandu konkurencē piedalījās arī komanda no Preiļu novada
Saunas pagasta ar nosaukumu «Sauna», kuru pārstāvēja Agita Prikule –
komandas kapteine, Artis Prikulis, Maruta Prikule, Agis Pastars, Ilze
Strode, Arnis Stabulnieks, Anita Ivdre, Egils Ivdris, Inese Bērziņa, Dāvis
Vilcāns, Kristīne Elste, Intars Aizpurvietis un Kaspars Ozoliņš. Preiļu
novada komanda kopvērtējumā ieguva godpilno 3. vietu, savukārt ražas
novākšanas stafetē komanda izcīnīja 1. vietu. Apsveicam!
Komanda šāda veida pasākumā jau piedalās trešo gadu. Dalību
pasākumā organizēja Preiļu novada lauku attīstības konsultante Elza
Spodra – Elste. ‘Paldies’ par atbalstu Preiļu novada domei un sevišķi
Saunas pagasta pārvaldniekam Raimondam Rubinam.
Elza Spodra Elste,
Preiļu novada lauku attīstības konsultante
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Turpinās AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra 2014./2015. mācību gada
interešu izglītības programmās (pulciņos)

Mēs lepojamies, ka Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā vairāk nekā 550 audzēkņi ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas 28
interešu izglītības programmās, apvienojot tajās gan Preiļu novada, gan kaimiņu novadu bērnus un jauniešus. Mēs lepojamies ar
audzēkņiem, kuri radoši pilnveido sevi pulciņos, pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos! Īpašā pievienotā
vērtība ir mūsu audzēkņu vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un rūpējas par sava bērna brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Ja vēlies pievienoties mūsu saimei:
F Iepazīsties ar šī mācību gada interešu izglītības programmu
piedāvājumu un izvēlies, kas tev interesē.
F Aizpildi iesniegumu (veidlapu var saņemt Preiļu novada
bērnu un jauniešu centrā, tā ir atrodama arī www.pbjc.edu.lv) un
reģistrē to pie lietvedes. Ja Tev nav 18 gadi, tad to aizpilda Tavi
vecāki.

F Uzzini, kad septembrī notiks PIRMĀ nodarbība, kur pulciņa
skolotājs Tevi iepazīstinās ar nodarbību grafiku (notiek 2 reizes
nedēļā, vienas nodarbības ilgums no 40 minūtēm līdz 2 stundām) un
nodarbības vietu, informēs par izmaiņām un iepazīstinās ar iekšējās kārtības noteikumiem.
F Iepazīsties ar Preiļu novada domes noteikto līdzdalības maksājumu katrai interešu izglītības programmai un iespējām tikt atbrīvotam no līdzdalības maksājuma.

2014./2015. mācību gadā bērniem un jauniešiem vecumā no 3 – 25 gadiem piedāvājam iepazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu, veidot savu talantu
profesionāliem mērķiem, kā arī radošā, brīvā un darbu motivējoša atmosfērā saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt jaunas zināšanas un prasmes sekojošās interešu izglītības
programmās:

DARBNĪCA «ES PROTU!»

Pedagogs – Vija Kokoriete, mērķauditorija – bērni un
jaunieši vecumā no 7 – 18 gadiem, nodarbības notiek
Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Darbnīcā «ES PROTU» ir iespēja apgūt tērpa izgatavošanas
mākslu (šūt), meklēt savu stilu un krāsu, modelēt un pašai
izgatavot savu tērpu un aksesuāru ikdienai vai svētku reizei,
darboties kā tērpu modelētājai.
Mazākās meitenes mācās izgatavot tērpu kolekcijas
savām Bārbijām. Šūšanas prasmes tiek papildinātas, zīmējot
arī lelles figūru un apģērbu uz tās, tas nozīmē – darbojas kā
tērpu modelētājas.
Nodarbībās mezglojot, filcējot un pērļojot, audzēkņiem
ir iespēja izgatavot gan tradicionālas, gan netradicionālas
rotaslietas, jostas, somiņas, maciņus, grāmatzīmes un citas
noderīgas lietas, pašu rokām, šujot un filcējot, izgatavot sev
mīļus dzīvnieciņus.
Ja Tev ir interesantas idejas un vēlēšanās darboties,
čaklas rokas un vēlme iemācīties ko jaunu – nāc un radi sev
dažādas mīļas lietiņas. Tas Tev palīdzēs atšķirties no citiem!

ORIGAMI

Pedagogs – Alla Solovjova, mērķauditorija – bērni un
jaunieši vecumā no 9 – 16 gadiem, nodarbības notiek
Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Origami – ir japāņu māksla veidot modeļus no papīra.
Savu nosaukumu tā ir ieguvusi no japāņu vārdiem – «ori»–
salikt un «gami» – papīrs. Un tā no kvadrāta piedzimst pasaule, kuru mēs paši varam izrotāt un pārveidot. Origami pasaule, tā nav vienīgi māksla, tā ir zinātne, kas māca
pacietību un rīcības tiešumu.
Ja proti salocīt no papīra lidmašīnu, tad laiks ķerties pie
sarežģītāka darbiņa, piemēram, mušmires, mašīnas, puķes
vai gulbja locīšanas. Visa pamatu pamats ir papīra trijstūrīši,
no kuriem, citu ar citu savienojot, var būvēt un konstruēt neiedomājamākās lietas. Sanāk tādi interesanti darbiņi, ar ko
pārsteigt tēti un mammu, iepriecināt vecmāmiņu un draugus.
Papīra veidošana smāksla ir interesanta nodarbe. Nāc pie
mums un apgūsti to.

KERAMIKA

Pedagogs – Raivo Andersons, mērķauditorija – bērni
un jaunieši vecumā no 4 – 20 gadiem, nodarbības notiek
Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Pedagoga vadībā audzēkņi iepazīst māla plastisko dabu
un iemācās veidot traukus, visdažādākās figūriņas, dekoratīvus
priekšmetus, dāvaniņas draugiem un tuviniekiem, u.tml.
Darbi tiek apdedzināti un pēc tam krāsoti vai glazēti.
Keramikas pulciņā ir iespējams attīstīt un pilnveidot savas mākslinieciskās prasmes un radošo izdomu, apgūt dažādas keramikas pamata tehnikas. Nodarbības notiek jautrā
gaisotnē.
Arī šogad veidosim dažādas formas traukus, dekorus,
pasaku tēlus, mācīties virpot trauciņus uz podnieka virpas,
liksim lietā visu savu fantāziju, lai pasauli ap sevi padarītu
košāku, mīļāku un jauniem draugiem bagātāku. Mums patīk

– mīcīt, spaidīt, lipināt, veltnēt un visādi citādi atdzīvināt
mālu! Ikviens laipni aicināts mūsu pulkā!

FRIZIERSTUDIJA

Pedagogs – Antonija Rubine, mērķauditorija – bērni
un jaunieši vecumā no 9 – 16 gadiem, nodarbības notiek
Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
FRIZIERSTUDIJĀ tiek piedāvāts apgūt prasmes frizūru
veidošanā, par matiem un to kopšanu, matu kosmētiku,
frizieru instrumentiem un aparatūru, matu griešanu, matu
veidošanu, sejas formai atbilstošu matu sakārtojumu, matu
krāsošanas un balināšanas pamatiem. Iemācīsimies arī
izgatavot rotas no matiem.

ZĪMĒŠANAS PULCIŅŠ

Pedagogs – Kazimirs Anspaks, mērķauditorija –
bērni un jaunieši vecumā no 5 – 18 gadiem, nodarbības
notiek Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Ja Tavi draugi ir zīmulis, krāsa un otas, ja Tavas domas
fantāzijas pilnas, nāc – satiksimies visi kopā – ZĪMĒŠANAS
pulciņā tiek gaidīti visi, kuriem interesē vizuālā māksla un
kas grib apgūt zīmēšanas prasmes, kas vēlas paplašināt
zināšanas krāsu mācībā un kompozīcijas pamatos un pavadīt
brīvo laiku domubiedru pulciņā.
Nāc – satiksimies visi kopā un krāsainais brīnums varēs
sākties!

DIZAINA STUDIJA

Pedagogs – Irina Vilcāne, mērķauditorija – bērni un
jaunieši vecumā no 7 – 16 gadiem, nodarbības notiek
Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Studijā piedāvā apgūt formu dekorēšanas dažādus paņēmienus un tehnikas, tiek attīstīta krāsu izjūta un telpiskā domāšana, audzēkņi piedalās konkursos un izstādēs!
Ja tev patīk ātrie, sīkie darbiņi, atradīsim darbiņu arī
Tev!

RITMA DEJU GRUPA «ELĪZE»

Pedagogs – Ilze Broka, mērķauditorija – bērni un
jaunieši vecumā no 5 – 15 gadiem, nodarbības notiek –
Preiļu 1.pamatskolas telpās.
Jau daudzus gadus deju grupas «Elīze» dažādās vecuma
grupās iespēja apgūt dejas pamatus. Balstoties uz zināšanām
un prasmēm, dalībnieki veido dažādus deju iestudējumus,
piedalās koncertos, konkursos un festivālos. Elīzēni ir atvērti arī lieliem izaicinājumiem.
Nāc un dejo! Būsi gaidīts tieši tu...

TEĀTRA GRUPA «KĀJĀM GAISĀ»

Pedagogs – Vilhelmīne Jakimova, mērķauditorija –
bērni un jaunieši vecumā no 10 – 20 gadiem, nodarbības
notiek – Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Spēlēt un būt uz skatuves – šīs prasmes, iemaņas un izjūtas piedāvā teātra grupa «Kājām gaisā»!
Aktiermeistarības pamati, skatuves kustība, skatuves runa, teātra sporta elementi, grima nodarbības, saskarsme ar
pasaules kultūras vērtībām – tās ir noderīgas zināšanas ne
tikai lomas veidošanai, bet arī palīdz audzēkņiem veidoties
par izteiksmīgām, pārliecinošām un intriģējošām personībām.

VOKĀLĀ STUDIJA «MAZĀS LĀSĪTES»

Popgrupas «Lāsītes» koncerts kopā ar Uldi Marhilēviču

Pedagogs – Daina Erte, mērķauditorija – bērni un
jaunieši vecumā no 3 – 6 gadiem, nodarbības notiek –
Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
HEI! HEI! Sarosās visi mazie un lielie dziedāt gribētāji!
Ja tu esi pirmsskolas vecumā, Ja Tev patīk dziedāt, ja tu gribi uzstāties un ar savām dziesmām iepriecināt citus, tad zini,
ka vokālā studija «MAZĀS LĀSĪTES» uzņem audzēkņus
jaunajam mācību gadam!
Ja tu vēlies ar 1. septembri turpināt vai arī uzsākt dziedāšanas nodarbības vokālās studijas «MAZĀS LĀSĪTES»,
tad pasteidzies jau tagad aizpildīt iesnieguma veidlapu!
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DAMBRETE

Pedagogs – Dzintra Šmukste, mērķauditorija – bērni
un jaunieši vecumā no 7 – 13 gadiem, nodarbības notiek
– Preiļu 1.pamatskolas telpās.
Dambrete attīsta loģisko domāšanu, trenē atmiņu, disciplinē un veido ticību saviem spēkiem.
Nodarbībās audzēkņi apgūst dambretes pamatus, kā arī
pilnveido spēles meistarību čakli piedaloties sacensībās,
dažādos turnīros, gūst gandarījumu no spēles kombinācijām,
pozīcijām un tās noslēpumiem.
Dambretes pulciņa audzēkņi regulāri piedalās dažādās
sacensībās un turnīros, gūstot arī ievērojamus panākumus.

ANGĻU VALODA

Pedagogi – Jeļena Zitāne un Laila Vibornā, mērķauditorija – bērni un jaunieši vecumā no 7 – 20 gadiem, nodarbības notiek – Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
YOU ARE WELCOME. Nostiprināsim un paplašināsim
savas zināšanas angļu valodā – klausoties, runājot, lasot un
rakstot. Spēlēsim spēles angļu valodā. Ja kādam būs dzimšanas diena – dziedāsim «Happy Birtday!».
Nodarbības notiek draudzīgā atmosfērā grupās atbilstoši
vecumam un zināšanu līmenim. Kopā vienmēr jautrāk – arī
apgūt angļu valodu!

MAZMOTO TEHNISKĀ JAUNRADE

Pedagogs – Viktors Boļšakovs, mērķauditorija – bērni un jaunieši vecumā no 12–20 gadiem, nodarbības notiek – Aglonas ielā 24, Preiļos.
Audzēkņi iepazīst un izzina mopēdu, skuteru, motociklu
uzbūvi un iespējas. Apgūst autoatslēdznieka prasmes, veicot
dažādus mototehnikas remontdarbus.
Svarīgi, ka nodarbībās iegūtās teorētiskās zināšanas uzreiz var likt lietā arī praktiski – audzēkņi veic metāla virsmas apdari, vecās krāsas noņemšanu, virsmas attaukošanu,
špaktelēšanu, gruntēšanu, krāsošanu, un citus procesus.
Pulciņa īpašumā ir mopēds, kas nopirkts, lai zēni pilnveidotu tehniskās zināšanas, kā arī apgūtu ceļu satiksmes
noteikumus un korektu braukšanas kultūru.
Pulciņā iegūtās zināšanas un prasmes ir labs «tramplīns»
turpmākās karjeras veidošanā – pulciņa audzēkņi nākotnē
noteikti būs «tehniski» cilvēki!

TEHNISKĀS JAUNRADES PULCIŅŠ
«MEISTARIŅŠ»

Pedagogs – Olga Mihailova, mērķauditorija – bērni
un jaunieši vecumā no 7 – 10 gadiem, nodarbības notiek
– Preiļu 2.vidusskolas telpās.
Pulciņā piedāvā apgūt zināšanas par tehniskiem objektiem
caur konstruēšanu, izgatavot dažādus modeļus un maketus
(automobīļi, dažādas celtnes un dzīvā daba)! Audzēkņi mācās darboties ar trafaretiem, lineāliem, kopē rasējumus caur
stiklu. Darba materiāli – papīrs, kartons, netradicionālie un
dabas materiāli.
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LOĢISKĀS ROTAĻLIETAS

Pedagogs – Guntars Ormanis, mērķauditorija –
bērni un jaunieši vecumā no 7 – 20 gadiem, nodarbības
notiek – Aglonas ielā 24, Preiļos.
Kopīgi gatavojas dažādiem tehniskās jaunrades konkursiem un sacensībām, piedalās pasākumos. Iepazīst un
izgatavo dažādu tautu un laiku «rotaļlietas» un ierīces.
Attīsta loģisko domāšanu un praktiskās iemaņas, risinot
nestandarta uzdevumus spēles situācijās.

TEHNISKĀ MODELĒŠANA

Pedagogs – Marija Jegorova, mērķauditorija –
bērni un jaunieši vecumā no 7 – 15 gadiem, nodarbības
notiek – Aglonas ielā 24, Preiļos.
Esi laipni gaidīts apgūt tehniskās modelēšanas pamatus!
Nodarbībās iepazīsi aizraujošo tehnikas pasauli, izgatavosi
modeļus, kas rosina tehnisko jaunradi un attīsta radošās
spējas, iemācīsies izgatavot no papīra «īstus» lidmodeļus,
kuģu modeļus, vilcienus, robotus, mājas un pilis, kā arī
vieglos un smagos, sporta un specdienestu auto modeļus,
piedalīsies dažādos konkursos un pasākumos.

KUĢU un VĒSTURISKĀS TEHNIKAS
MODELĒŠANA

Pedagogs – Jānis Timošenko, mērķauditorija –
bērni un jaunieši vecumā no 12 – 20 gadiem, nodarbības
notiek – Aglonas ielā 24, Preiļos.
Apgūst mehānikas pamatus un pasaules vēsturi,
izgatavojot dažādu laikmetu mehānismu un iekārtu modeļus
(piemēram – senās Romas militārā tehnika, viduslaiku
ieroči, mūsdienu autotehnika), paaugstina savu prasmju
līmeni strādājot ar koka sīkdetaļām. Piedalās dažādos tehniskās jaunrades pasākumos.

BRĪVĀ LAIKA KLUBIŅŠ «DOMIŅA»

Pedagogi – Anita Kolosova, Vija Kokoriete, mērķauditorija – bērni un jaunieši vecumā no 3 – 18
gadiem, nodarbības notiek – Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
TEV IR IESPĒJA pilnveidot savas prasmes un iemaņas,
darbojoties ar galda spēlēm, spēlējot rotaļas, zīmējot,
krāsojot, patstāvīgi pavadot brīvu brītiņu KLUBIŅĀ!

44 bērnu piedzīvotais nometnē
«Krāsaini sapņi»

Jau ceturto gadu Preiļu novada dome sadarbībā ar
Preiļu 1. pamatskolu organizēja bērnu nometni «Krāsaini sapņi.»
Kā ierasts, nometne notika SIA «Zolva» atpūtas bāzē.
Nometni vadīja pieredzējusī pedagoģe Lolita Adamoviča.
Bērnu audzinātāji bija Ilze Broka, Ieva Babre, Sabīne Kur-

meļova, Jānis Pokšāns un Matīss Babris, kuri gan lieliski
sapratās savā starpā – viens otru papildinot, veidojot izcilu
komandu, gan spēja aizraut nometnes dalībniekus dažādās
aktivitātēs.
Bērni aizvadīja sešas brīnumjaukas, piepildītas, aizraujošas un saulainas dienas gleznainā Zolvas ezera krastā.
Ņemot vērā lieliskos laika apstākļus, daudz laika tika
pavadīts peldoties, laivojot un sauļojoties. Bet viss pārējais
laiks nometnē bija piepildīts arī ar dažādām aktivitātēm:
sportošanu, makšķerēšanu, tikšanos ar dabas pētniekiem no
Daugavpils Universitātes, talantu šovu, deju un tūrisma
tehnikas mācīšanos, jauku dāvaniņu gatavošanu.
Katrs dalībnieks saņēma Sertifikātu par apgūtajām tūrisma iemaņām, vismaz vienu diplomu un sponsoru sarūpētās dāvanas par iesaistīšanos kādā no aktivitātēm. Nometnes noslēgumā – sestdien bija vecāku diena, kurā bērni
uzstājās – rādīja sagatavotos priekšnesumus, pasniedza
dāvanas, visi kopīgi dziedāja nometnes himnu un nolaida
karogus.
Paldies visiem vecākiem, radiem un draugiem, kuri sarūpēja dāvanas, ziedus un dažādus gardumus gan svētku
galdam, paldies nometnes darbiniekiem. Liels paldies atbalstītājiem un sponsoriem – Preiļu novada domei, Arvilam Drēskam (Karšu izdevniecība «Jāņa sēta»),
Jānim Aizporam (CSDD Rīga), Sandim Šķēpam (SIA
Dēkaiņi), Ivetai Starei (Swedbank Preiļu nodaļa),
Elgastam Dimantam (SIA Salmo). Ar sponsoru labvēlību
bērni tika pie dāvaniņām – grāmatām, atstarotājiem, cepurītēm, makšķerēšanas piederumiem, baloniem un maskām, un vecākiem par nometni bija jāmaksā tikai daļa no
summas.
Ieva Babre,
audzinātāja bērnu atpūtas nometnē «Krāsaini sapņi»

Ģimnāzistes piedalās nometnē
«Jugendcampin Daugavpils»

Pozitīvas emocijas mums saistās ar nometnē «Jugendcampin Daugavpils» pavadīto laiku. Šo nometni no
7. līdz 11. jūlijam organizēja Daugavpils Universitāte
sadarbībā ar Gētes institūtu, sedzot visu 11 nometnes
dalībnieku no Preiļiem, Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils uzturēšanās un ceļa izdevumus.
«Pat visgarlaicīgākās lietas spēj radīt interesi!», to varēja teikt par Daugavpils Universitātes vēsturnieka Dmitrija
Oļehnoviča aizraujošo lekciju, kas ievadīja nometnes
darbu, par vācbaltiešiem Latvijā, kurā uzzinājām ļoti daudz
jauna arī par Borhu dzimtu.
Grupu darbā strādājām ar baznīcas grāmatām Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā, ar digitalizētajām un ar
iepriekšējā gadsimtā, aptuveni no 1920. līdz 1960. gadam,
izdotajām avīzēm. Vēsturiskie avoti pārsvarā bija latviešu,
latgaliešu un senslāvu valodā, dažviet teksti arī vācu
valodā.
Saprotoši un izpalīdzīgi skolotāji, jauni draugi, iegūta
informācija nākotnei par studijām Vācijā, zināšanas par
vācbaltiešiem un, galvenokārt, jauna pieredze, runājot
vāciski ar cilvēkiem no Vācijas, raksturo nometnē pavadīto
laiku. Bijām pārsteigtas, ka mūsu prasmes ir pietiekošas, lai
izdotos labi dialogi vāciski.
Par to varam pateikt lielu paldies mūsu vācu valodas
skolotājai Anitai Lazdānei. Paldies Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālajam vācu valodas
un Vācijas valsts mācības tālākizglītības centram un Vācu
filoloģijas katedrai par nometnes organizēšanu! Ceram piedalīties arī nākamajā gadā!
Airita Erte un Laura Repele,
PVĢ 1.D kursa audzēknes
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Bērni, pedagogu uzraudzībā kopā pavada brīvo
laiku, paši plānojot savas aktivitātes vai vienkārši,
laikā starp pulciņu nodarbībām, atrod kādu sev, tieši šim
brīdim, tīkamu nodarbošanos – grāmatu lasīšanu, galda
spēļu spēlēšanu, mājas uzdevumu gatavošanu, gatavošanos
kādam pasākumam, vai vienkārši atpūšoties klusumā pēc
kādas saspringtas nodarbes.

Piedāvājumā var būt izmaiņas – seko līdzi! Vairāk par
mums, kā arī informāciju par aktualitātēm un gaidāmajiem
notikumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā var
uzzināt, ienākot mājas lapā www.pbjc.edu.lv.

Lai iegūtu plašāku informāciju, zvaniet vai personīgi
apmeklējiet NAMIŅU – Preiļos, Kooperatīva ielā 6
(4. stāvā): 65381394; 29221574 (direktore Aija Caune),
65320011; 28362625 (izglītības metodiķis Guntars Ormanis), 65381395, 28641149 (direktora vietniece Anita
Kolosova), tālr./fakss 65381397, 28641149 (lietvede
Svetlana Jaudzema).

Preiļu topošie mākslinieki
apguva laikmetīgo mākslu kopā
ar profesionāļiem

Nedēļas garumā no 7. līdz 13. jūlijam Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņiem tika piedāvāta unikāla iespēja darboties kopā ar Latvijā atpazīstamiem māksliniekiem, lai papildinātu savas zināšanas un
paplašinātu redzesloku īpašās meistarklasēs, kas norisinājās
vasaras plenēra ietvaros.
Uz Preiļiem bija ieradušies astoņi mākslinieki: Aija Zariņa, Anda Lāce, Baiba Sprance, Daiga Krūze, Eva Vēvere,
Laura Prikule, Raitis Zvirbulis un Zigurds Poļikovs, lai nedēļas garumā atrastu atbildes uz jautājumu «Kas ir Preiļi?»
Mākslas nodaļas audzēkņiem notika izbraukumi un meistarklases, strādājot un mācoties kopā ar māksliniekiem. Radītie
darbi plenēra noslēguma bija apskatāmi izstādē t/c «Oga».
Jolanta Rubine

«Trejdeviņas saules lec»
Briselē

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra zīmēšanas
pulciņa audzēknes Ilonas Kraules (7 gadi) zīmējums
«Vācija» (attēlā) kopā ar 29 konkursa dalībnieku darbiem
līdz šī gada septembrim ir skatāms Latvijas bērnu un jauniešu interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu
izstādē «Trejdeviņas saules lec» Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpās, Briselē. Izstādē apskatāmajos darbos autori atklāj savu redzējumu, priekšstatus, sajūtas un fantāzijas par katru no ES dalībvalstīm.
2014.gadā, atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā
10 gadu jubileju un gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES
Padomē 2015.gadā, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
izglītības satura centrs organizēja bērnu mākslas konkursu
«Trejdeviņas saules lec». Konkursa dalībnieki tika aicināti
pētīt Saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā – mākslā, literatūrā, iegūtās
atziņas realizējot vizuālās mākslas darbos.
Konkursā «Trejdeviņas saules lec» kopumā piedalījās
vairāk nekā 1200 dalībnieku. Ap 300 konkursa laureātu darbu
būs apskatāmi izstādē – konkursa 3. kārtā Rīgā 2015. gada
janvārī. Konkursa laureātu darbu vidū ir arī Preiļu novada
bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņa (pedagogs
Kazimirs Anspaks) audzēkņu darbi – Rūtas Mičules, Ilonas
Kraules, Martas Jenaua, Zanes Rizgas, Annijas Madernieces
zīmējumi, kā arī keramikas pulciņa (pedagogs Raivo
Andersons) audzēkņu Zanes Rizgas un Aleksandra Ivanova
kopdarbs «Variācija par Dona Kihota tēmu. Spānija.»
Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore
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Dimanta kāzas svin Nadežda un Pāvels Spiridonovi
Preiļu novada VÇSTIS

g

Pāvels un Nadežda Spiridonovi kopā ar domes priekšsēdētāju Aldi Adamoviču skaistajā jubilejā

1954. gada 23. jūlijā ‘jā’
vārdu viens otram teica Nadežda
un Pāvels Spiridonovi. Laulību
reģistrācija notika Preiļu dzimtsarakstu nodaļā.
Šogad, tieši 23. jūlijā, pirms
sešdesmit gadiem, Nadežda un Pā-

vels Spiridonovi savās mājās Preiļos
svinēja dimanta kāzas. Jubilārus
apsveikt bija ieradies Preiļu novada
domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, un sarunā ar dimanta pāri,
atskatoties uz kopā pavadītajiem
gadiem, piedalījās arī meita Alek-

23. jūnijā uz kopdzīves 50 gadiem atskatījās Tekla un Jāzeps
Štageri. Ar pagājušo skaisto
dzīves jubileju zelta pāri sveikt
ieradušies bija Preiļu novada
domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Preiļu novada Pelēču
pagasta pārvaldes vadītāja Iveta
Stašulāne un Pelēču pagasta sociālā darbiniece Silvija Šņepste,
novēlot gaviļniekiem stipru veselību un izturību arī turpmāk.
Kopā ar vedekliņu Ināru «zelta
pāris» mūs sagaidīja ļoti sirsnīgā
un viesmīlīgā noskaņā Teklas kundzes dzimtas mājās Pelēču pagasta
Butleros. Sarunām ritot, Tekla un
Jāzeps atsauca atmiņā jaunības dienu notikumus un kopdzīves gadus,
kas aizritējuši audzinot dēlu un rūpējoties par ģimenes laimi. Kavējoties atmiņās, pārim uzdzirkstīja
neviltots prieks un acīs sariesās pa
kādai aizkustinājuma asarai par
kopā piedzīvoto laiku, kas piepildīts
ar jaukiem cilvēkiem, darbiem,
smaidiem un ar rūpēm vienam par
otru un saviem mīļajiem.
Lai gan abi dzimuši un auguši
Pelēču pagastā, viens otrā «ieskatījušies», tā dēvētajās, «večerinkās»,
kas tajā laikā esot organizētas vietējos šķūņos un priežu placīšos.
Pēc vienas no ballēm esot sapratuši,
ka ir atraduši meklēto. Teklas un
Jāzepa laulība tika reģistrēta 1964.
gada 23. jūnijā Nīdermuižas baznīcā, un tad trīs dienu garumā tika
svinētas kāzas pa abu laulāto mājām. Svinības esot bijušas jautras,
ar vairāku kāzu muzikantu nomaiņu
un kārtīgu izdejošanos. Vislielākā

sajūsma esot bijusi par kāzu transportlīdzekli – smago mašīnu, kas
viņus un vedējus esot godam iestūrējusi laulības ostā. «Zelta pāris»
smaidot stāstīja, ka mūsdienās visiem labi zināmais medusmēnesis
viņiem esot pagājis pļavā ar izkaptīm rokās.
Jubilāri ir nākuši no kuplām ģimenēm, katrā tika uzaudzināti seši
bērni. Bērnībā un jaunībā mājas
darbos iegūtās prasmes un iemaņas
ļāvušas sevi nodrošināt ar stiprām
darba spējām, tāpēc darbs kolhozos
un piemājas saimniecībā nav biedējis. Jāzeps kolhozā strādājis par
traktoristu, savukārt Tekla strādājusi
fermās, slaukusi govis un gājusi
lauku darbos. Saspringtajā grafikā
darbs savā saimniecībā esot darīts
agros rītos un vēlos vakaros.
Štageru ģimenē izaudzināts
dēls Arvīds, un vēlāk ģimenei piebiedrojās vedekliņa Ināra. Dzimtas
turpinājums un lepnums ir trīs mazbērni – Ilga, Līga un Dairis, kuri
šobrīd dzīvo Rīgā. Atbraucot ciemos, mazbērni vienmēr ir palīgi
darbos vecvecāku mājās.
Vedekla Ināra pastāstīja, ka
viņai ir gandarījums par to, ka vīra
vecāku mājās vienmēr valda neizmērojama viesmīlība. Mājas saimnieki esot izveicīgi saimnieki –
sieviņa ciemiņus lutinājusi ar pašas
sietu sieru, bet saimnieks esot liels
alus brūvēšanas meistars. Agrāk
katrās brīvdienās galdā celtas pašu
ceptas kūkas un cepumi, ka no
šiem recepšu krājumiem varētu recepšu grāmatu izdot. Butleru ciemata ļaudis te visos laikos ir pul-

sandra un mazmeita Irina. Pakavējoties jaunības un brieduma gadu
atmiņās, Nadežda un Pāvels Spiridonovi atcerējās draudzības un mīlestības laiku, darba gadus un pastāstīja par tām izjūtām, kādas ‘dimanta pāri’ vada pa dzīvi šodien.
Pāvels Spiridonovs dzimis Krievijā, pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados ģimene ieradās Latvijā,
un te arī iekārtoja savu dzīves vietu. Nadeždas dzimtā puse ir Preiļu
pagasta Moskvina. Tur pagāja bērnība un jaunības laiks, ar šo vietu
saistās daudz atmiņu. Nadežda ar
Pāvelu, kā atzina viņi paši, iepazinās
Vasaras svētku pasākumā, pēc
gada reģistrēja laulību, tuvākie cilvēki uzsauca «Rūgts» arī nelielās
kāzās. Pēc gada pieteicās pirmais
bērniņš – meita Aleksandra, dēls
Vladimirs piedzima trīs gadus
vēlāk.
Jau kopdzīves sākumā ģimene
pārcēlās uz pilsētu. Pāvela Spiridonova profesija ir transporta hidraulikas speciālists, un viņš ir strādājis vairākos Preiļu rajona uzņēmumos: Mašīnu – traktoru stacijā,
Lauktehnikā, arī citur, kur bija nepieciešamas viņa prasmes un pie-

redze. Nadeždu Preiļu sievietes
pazina kā labu šuvēju, un vienmēr
uzmeklēja viņu, nododot pasūtījumus Preiļu sadzīves pakalpojumu
kombinātā.
Darbs ir tas balsts, kurš veido
labklājību Spiridonovu ģimenē. Nadežda un Pāvels vienmēr ir bijuši
saimnieciski un darbīgi cilvēki.
Pāvelam paticis darboties Moskvinas saimniecībā, kādu laiku ģimene
ir turējusi arī govis, kuru slaukšanu
un barošanu bija uzņēmies pats
Pāvels. Lai papildinātu ģimenes
ienākumus, abi audzēja ābolus un
kāpostus.
Vecāku darba mīlestību pārņēmuši arī abi bērni, par ko jubilāriem
īpašs prieks. Dēls Vladimirs strādā
SIA «VS Teks», meitas Aleksandras
sirds darbs ir medicīna, tāpēc ilgs
laiks jau nostrādāts par medmāsu
un akušieri Preiļu slimnīcā. Vecākiem palīdz arī mazmeita Irina.
Nadežda pastāstīja, ka nesen ģimenē ienācis ‘mazdēls’ – Irinas vīrs
Jānis, jo abi šajā vasarā apprecējās.
Kā viena saime ir arī Nadeždas māsas meita Vera ar ģimeni – savas
māsas bērniem, kuri uzauguši bez
vecākiem.

Lai cik daudz darba un pienākumu nācies veikt, atlicis laiks arī
hobijiem. Nadeždai iemīļota nodarbe ir bijusi makšķerēšana, Pāvels
labprāt sēņojis un ogojis. Brīvos
brīžus vienmēr ir bijis svarīgi pavadīt kopā ar draugiem un tuviem
cilvēkiem.
Nadeždai arī tagad ir daudz
rūpju – jāpalīdz vīram, kad viņam
‘pieklibo’ veselība’, jāatbalsta radu
bērni, jāsakārto dzimtas īpašuma
dokumenti. Moskvinā ir iekārtota
vasaras māja, dārzs, dīķis, kur var
gūt veldzi karstajā dienās. Pie pilsētas mājas ģimene audzē ekoloģiskus tomātus, kopj vistiņas, acis
priecē krāšņas krūmrozes un lilijas.
Jubilāri izstaroja enerģiju un sirds
siltumu ne tikai tikšanās reizē, to
var just vienmēr, tāpēc jāpievienojas
meitas Aleksandras atziņai, ka
vecāki ir lieli optimisti.
Jaunajām ģimenēm dimanta pāris novēl dzīvot tikpat labi kā viņi –
mīlēt, strādāt, rūpēties vienam par
otru un būt pozitīvi noskaņotiem.
Arī mēs vēlam Nadeždai un Pāvelam Spiridonoviem veselību un
arvien optimistisku skatu uz dzīvi.
Maija Paegle

Mīlestībā un saticībā laulībā nodzīvoti 50 gadi

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
vienpadsmitās kārtas pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā» atbilstoši
Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumiem Nr.764 «Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku
attīstībai pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā» un pasākumā «Lauku ekonomikas

g

(No kreisās) Iveta Stašulāne, Ināra Štagere, Tekla Štagere, Silvija Šņepste, Jāzeps Štagers un Aldis Adamovičs
svētku dienā

cējušies, un priecē tas, ka vietējie
ir draudzīgi un pretimnākoši. Vedekla gaviļniekiem izteica sirsnīgu pateicību par mazbērnu pieskatīšanu, padomu došanu un dzīves
gudrības ieaudzināšanu.
Cik vien spēks atļauj, «zelta pāris» mēģina ar darbiem saimniecībā
tikt galā saviem spēkiem – rušinās
dārza darbos, uztur sivēnus un vistas.
Jubilāre teic, ka svarīgākais
veiksmīgas kopdzīves noteikums
ir pacietība un cieņa vienam pret
otru un, iegaumējot šīs vērtības,

laulības dzīvi pavadīs laimīga kopā
būšana. Sarunām ritot, kāzinieku
mājās piebiedrojās Jāzepa māsa
Marija un viņas dēls Elmārs, kuri
arī padalījās savās pārdomās par
kopā piedzīvoto. Visjaukākā atziņa
izskanēja tikšanās noslēgumā, kad
jubilārs sev un līgaviņai novēlēja
nodzīvot vēl tikpat kopā!
Šķiet, ka garos kopdzīves ceļus
vadījusi ne vien liela apņemšanās,
skaidra dzīves izpratne un veselīga
nojauta, bet arī zelta īpašību cienīgi
raksturi. Teklas kundzei taisnība, ka

visu uzvar savstarpēja cieņa un piekāpšanās, kuru pavadā staigāta visa
dzīve, abpusēji apdāvinoties ar to,
ko viens otram spējīgi dot. Tā ir sirds
gudrība, ka stiprākās nav tās ģimenes,
kur nestrīdas, bet, gan tās, kuras prot
salāgot un virzīties tajā ceļā, kura
augstākais uzdevums ir kalpot sev,
ģimenei, bērniem, paceļoties pāri
visam citam – mazāk svarīgam.
Vēlam, lai mīlestības piepildīti
Teklai un Jāzepam Štageriem arī
turpmākie kopdzīves gadi!
Jolanta Rubine

Biedrība «Preiļu rajona partnerība»
izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā».Stratēģijas īstenošanai 2014. gada
vienpadsmitajai kārtai piešķirtais finansējums ir 25358.59 EUR.
Vienpadsmitā projektu iesniegšanas
kārta notiks no 2014. gada 15. septembra
līdz 2014. gada 15. oktobrim darba
dienās no 9.00 līdz 16.00.
Projekta iesniegumi jāiesniedz biedrības

«Preiļu rajona partnerība» birojā Kooperatīva - 6, Preiļos, LV-5301, vai elektroniska
dokumenta formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu
lad@lad.gov.lv.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju un ar
Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas

8

vietējās attīstības stratēģiju 2009. – 2013.
gadam ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv VRG mājas lapā
www.preilupartneriba.lv un VRG biroja telpās Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā, Preiļos,
kontaktpersona Valija Vaivode, tālrunis
22026684, e-pasta adrese: preilupartneriba@
inbox.lv. Projekta iesnieguma veidlapas ir
atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un
VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv

ВЕСТИ
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Прейльского
Края
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Праздник Прейльского края
28 – 30 августа

28 августа (Пелечская волость)
11.00 – день в предшкольном настроении вместе с неожиданными образами «Чудо в конце чуда»
28 августа (Айзкалненская волость)
18.00 – соревнования по ориентированию «Познакомься
& узнай Айзкалненскую волость Прейльского края!»

29 августа (Саунас волость)
10.00 – 14.00 – создание ковра из цветов «Краски осени»
19.00 – концерт «Своей волости, своим людям»

29 августа (Прейли, Прейльский дом культуры)
17.00 – в зале на первом этаже – открытие выставки
Анты Ругате и скульптора Виктора Ванюкова «Штранде»
18.00 – в конференц-зале дома культуры – открытие юбилейной выставки Игоря Плича
19.00 – концертное представление «ТЕЛЕПОРТ», Артурс
Цингуевс – рояль, Валтерс Пуце – виолончель, Даце Пуце –
видеокартины, Анна Цингуева – графика

Эстрада Прейльского парка
22.00 – 04.00 – Развлекательное мероприятие для молодёжи. Группа «Без ПВН», «Транслейтерис», DJ и аттрактивный
MC Артусс Скрузманис, а также, DJ ERVIN MAIN. Стоимость билета – 3,00 EUR.
30 августа (Прейли, Площадь возле думы
Прейльского края и дома культуры)
8.00 – 14.00 – Торговая улица
10.00 – Выступление коллективов народного творчества
10.00 – открытие площадки для уличной гимнастики возле
Прейльской 2 средней школы
с 10.00 – Мастерская по изготовлению Монет, Подков и
Гвоздей
с 10.00 – ярмарка идей НВО
с 10.00 – игры большого формата для детей – Шахматы,
Цирк, Ричу Рачу
с 10.00 – знакомство с практикой совершенствования духа
и тела FALUŅA DAFA
11.00 – «Greentrials Bike Tour» шоу-программа экстремальных видов спорта
12.00 – шоу песен и экспериментов для детей «Сумасшедший профессор»
13.00 – презентация ярмарки идей НВО
14.00 – концерт ансамбля семьи Ушканов

Эстрада Прейльского парка
20.30 – Праздничное шествие учреждений, предприятий,
служб и жителей города Прейли на эстраду Прейльского
парка. Маршрут шествия: бульвар Райниса, улица Аглонас,
улица Лиепу, улица А. Паулана.
21.30 – чествование участников конкурса «Самое благоустроенное владение»
22.30 – интерактивная музыкальная концертная программа
с магическими спецэффектами «Времена года»
24.00 – бал вместе с Андрисом Эрглисом. Предварительная
продажа билетов: первые 500 – 3,00 EUR, следующие – 4,00
EUR, в день мероприятия – 5,00 EUR. Стоимость билетов
для пенсионеров и детей – 3,00 EUR. Посещая только бал –
3,00 EUR.

Завершены строительные работы, предусмотренные в договоре, заключённом 15 мая 2014 года о выполнении работ на
объекте «Реконструкция покрытие улицы Даугавпилс в
Прейли, 2 очередь».
Выполнена выравнивающая фрезеровка асфальтного покрытия
и снят лишний грунт, возведено новое асфальтобетонное покрытие
(проезжая часть улицы протяжённостью 1383 м и шириной 6,5 м)
на отрезке от улицы Лиепаяс до АЗС «Статойл».
Работы вела фирма «Латгалес цельдарис». Строительные работы выполнены в рамках проекта № 3DP/3.2.1.0./12/APIA/SM/028
«Реконструкция улицы Резекнес от улицы Бривибас до улицы
Калну в Прейли» мероприятия «Благоустройство транзитных улиц
на территории города» Европейского фонда регионального развития.
Сумма договора о выполнении строительных работ вместе с 21%
НДС составила 152 797,66 EUR.
Зигмарс Эртс

Уважаемые жители Прейльского края!

Этот год наполнен работой, многое уже сделали,
многое ещё нужно сделать до конца года. Начну с
актуальной темы – начали реконструкцию многих
улиц. Это касается и волостей, и города Прейли.
Месяц назад заасфальтирован отрезок одной из
главных улиц города – Прейли – Даугавпилс.
Средства для выполнения работ остались от прошлогоднего финансирования программы ЕФРР
для транзитных улиц.
В настоящее время начата реализация проектов
ЕФРР в рамках программы Латгалии, где предусмотрено освоить примерно 1,5 миллионов евро.
Всего нужно положить 7 км асфальта на нескольких
улицах посёлка Прикули в Саунас волости, в Айзкалненской волости, на одной улице в Пелечи. В
рамках этого проекта в городе Прейли предусмотрено
асфальтирование отрезков улиц Накотнес, Дарзу,
Лауку и Целтниеку. До середины октября нужно
завершить начатое два года назад строительство
пешеходного тротуара и велодорожки в городе
Прейли до посёлка Личи.
Близятся к завершению работы по поддержанным
СПС (LAD) проектам. Уже заасфальтированы
250 м дороги, которая ведёт к административному
зданию 35 батальона Земессардзе и к одной из автозаправочных станций на территории Прейльского
края. Продолжаются работы по реконструкции
одной из дорог Пелечской волости, где на отрезке
более 1,5 км возобновлено грантовое покрытие.
Из выделенных самоуправлению средств фонда
дорог восстановили верхнюю часть покрытия
дороги на улицах Ранцана и Талсу.
Из больших проектов в крае финансовым инструментом климатических перемен утверждён
проект реконструкции старого здания Прейльской
больницы, 70% финансирования выделено, но
примерно 30% от предусмотренной в проекте
суммы расходов в качестве софинансирования мы
должны будем найти в бюджете самоуправления.
Планируется утеплить старое здание больницы,
заменить крышу, два года назад были отремонтированы первые два этажа поликлиники.
С точки зрения истории нужно сказать, что
Прейли – город, где до второй мировой войны
проживало 53% евреев, и руководителями города
до войны были, по большей части, евреи. Сын
одного из руководителей города того времени Давид Зилберман организовал привлечение средств
для благоустройства Прейльского еврейского кладбища, и уже второй год на еврейском кладбище
добровольно работают 25 молодых людей из Германии, Италии и Австрии. Молодые люди восстановили, подняли и отреставрировали старые памятники. Самоуправление обеспечило орудия труда, ночлег и питание. Сейчас можно сказать, что
кладбище полностью восстановлено, ещё только
предусмотрено поставить ворота. В будущем
кладбище может стать музеем памяти евреев под
открытым небом. За вклад в сохранение исторического наследия города Давиду Зилберману присвоено
звание Почётного гражданина, а в сентябре будем
решать о присвоении посмертного звания Почётного
гражданина выдающемуся художнику Язепу Пигознису. Он родился в бывшем Прейльском районе,
у художника была тесная связь с городом Прейли
– организованы пленеры и выставки, Язепс Пигознис многократно рисовал Прейли. Ещё хотел бы
упомянуть то, что на ближайшем заседании думы
будем решать вопрос о присвоении имени Яниса
Эглитиса Прейльской Государственной гимназии.
Во всей Латгалии в настоящее время актуальна
эпидемия африканской свиной чумы. Ситуация
меняется каждый день. Состоялись собрания по
данному вопросу, и нужно сказать, что крестьяне
Прейльского края и бывшего Прейльского района
больше занимаются выращиванием крупного рогатого скота, хотя есть и свиноводы. Ознакомившись
с предоставленной ПВС информацией, нужно
признать, что свиноводам даны непомерно краткие
сроки, чтобы соблюсти все правила биобезопасности.
Для этого нужны средства и время. Я, как руководитель Латгальского региона планирования, от
имени всех самоуправлений буду просить продлить
сроки выполнения мероприятий безопасности,
установленные ответственными специалистами.
И у производителей молочной продукции есть
проблемы. Хотя АО «Прейлю сиерс» сравнительно
мало экспортирует в Россию, ситуация такова, что
сейчас создаётся избыток молока и производ-
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Алдис Адамович благодарит квартет певцов на концерте памяти Яниса Эглитиса в Прейльской капелле

ственным предприятиям нужно понижать цены.
Мы надеемся, что и в данном случае правительство
введёт какие-либо механизмы компенсации или
окажет помощь, чтобы производителям и поставщикам молока компенсировать убытки.
С приближением нового учебного года затрону
и тему образования. В прошлом году мы начали
большие проекты в четырёх школах – трёх школах
города и в дошкольном учебном заведении «Пасациня». Всего в школьных проектах нужно освоить
4 миллиона евро. К сожалению, нужно признать,
что часть депутатов думы не поддержала получение
кредита для дополнительных работ, появившихся
в ходе реализации проектов. Большинство депутатов
проголосовали положительно, поэтому кредиты
выделены. Примерно 80% суммы фонды Европейского сообщества возвратят после реализации
проекта. До 1 сентября будут завершены работы в
«Пасацине», поскольку там работают наши –
ООО «Прейлю целтниекс», которые очень добросовестно выполняют свою работу. До сентября
будут закончены работы по строительству столовой
Прейльской Государственной гимназии. В Прейльской 2 средней школе, где внутренние работы
выполняет ООО «Намс П», тоже к 1 сентября всё
будет в порядке. Дополнительно в школе обновлён
актовый зал, возможно, на неделю задержатся
работы по отделке фасада.
Наибольшие проблемы связаны с Прейльской 1
основной школой, поскольку там ещё сейчас в отдельных внутренних помещениях идут масштабные
работы. Строители обещали, что до 1 сентября
будут завершены строительные работы на первом
этаже и в большей части кабинетов, находящихся в
пристройке, а также, фасад. Нужно сказать, что в
настоящее время мы на месяц продлили предыдущий
договор, а с 28 августа «включатся счётчики», где
за каждый день опоздания будут взиматься проценты
штрафа. Строители об этом информированы. Ещё
упомяну, что в этом году на очень хороших условиях можно было взять кредит, чтобы обеспечить
новое оборудование в упомянутых учебных заведениях – столы, стулья, некоторым было уже по 30 лет.
Установка вентиляции и косметические работы
ведутся в зале Прейльской детской и юношеской
спортивной школы, в интернате Прейльской Государственной гимназии обновляются комнаты, в
Прейльском центре детей и юношества и здании
ПГГ появится новая крыша, крышу сменят и в
здании Салас основной школы, в Пелечской волости завершена теплотрасса. Выполнены большие
работы, которые улучшат положение и дадут эффективность в экономической сфере. Однозначно
можно сказать, что уменьшатся расходы за отопление в зданиях в целом. Тогда сэкономленные деньги сможем вложить в развитие.
В рамках бюджета этого года учащимся 1 – 9
классов предусмотрены бесплатные обеды, на
каждого ребёнка малоимущей семьи можно
получить 35 евро для приобретения учебных
средств, в сентябре начнёт работу столовая ПГГ, и
каждый ученик, педагог и другие посетители
смогут получить горячие обеды.
Хочу информировать жителей, что по ночам рабочих дней, с 00.30 до 4.00 часов, выключается
освещение, и мы экономим 15 000 евро в год. В пятницу и субботу освещение включено всю ночь.
Приглашаю всех на праздник края с 28 по 30
августа! Будем участвовать в шествии и мероприятиях праздника. Желаю учащимся, учителям
и родителям успешного нового учебного года!
Алдис Адамовичс,
председатель думы Прейльского края

AUGUSTS_Preilu Novada Vestis_1_avize.qxd 18.08.2014 16:25 Page 10

ВЕСТи

Прейльского Края

11 августа 2014 года

Заключены договоры о строительных работах
в рамках проекта «Улучшение инфраструктуры
улиц и дорог Прейльского края»

9 декабря 2013 года дума Прейльского края заключила
соглашение с Государственной агентурой регионального развития
об осуществлении проекта «Улучшение инфраструктуры улиц и
дорог Прейльского края» № 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009.
Проект предусмотрено реализовать до конца 2014 года.
19 июня 2014 года дума Прейльского края заключила договор о
выполнении строительных работ с А/о «Управление дорог». В
Айзкалненской волости: ул. Яунибас (0,333 км), ул. Торня (0,292 км),
ул. Пумпура (0,253 км), ул. Витолу (0,735 км) в посёлке Айзкалне –
всего 1,613 км (общая сумма договора без НДС – 286 527,64 EUR);
Пелечская волость: ул. Яунатнес (0,445 км) в посёлке Пелечи,
всего 0,445 км (общая сумма договора без НДС 70 801,29 EUR);
Прейльская волость:строительство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки на отрезке от границы города Прейли до
посёлка Личи, всего 0,822 км (общая сумма договора без НДС
121 834,40 EUR); город Прейли: ул. Лауку (0,121 км), ул. Накотнес
(0,203 км), ул. Дарзу (0,274 км), ул. Целтниеку (0,307 км) (общая
сумма договора без НДС 180 446,08 EUR).
29 июня 2014 года заключён строительный договор с ООО
«Биндерс» о выполнении реконструкции отрезков дорог в Саунас
волости: ул. Миера (1,090 км), ул. Механизатору (0,860 км),
ул. Миера – ул. Механизатору (0,186 км), ул. Заля (0,366 км), ул.
Сколас (0,180 км), ул. Сколас (0,520 км) в посёлке Прикули, всего
3,202 км (общая сумма договора без НДС 517 777,77 EUR).
Зигмарс Эртс,
руководитель отдела развития Прейльской краевой думы

Утверждён публичный отчёт думы
Прейльского края за 2013 год

20 июня, на заседании думы утверждён публичный отчёт думы
Прейльского края за 2013 год. Публичный отчёт думы Прейльского
края за 2013 год в электронной форме доступен и на домашней
странице Прейльского края: http://preili.lv/upload/dokumenti1/20140625_
2013_gada_publiskais_parskats.pdf
Цель подготовки и публикации годового отчёта – предоставить
информацию жителям самоуправления и всем желающим о
результатах работы самоуправления, о расходовании бюджетных
средств в прошедшем году.
иоланта Рубине

Информация полиции самоуправления
о результатах работы в июне

Полицией самоуправления Прейльского края в июне этого года
за констатированные административные нарушения составлено 59
протоколов административных нарушений, из них: за употребление
алкогольных напитков в общественных местах или нахождение в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – 38 протоколов, за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя
– 1 протокол, за нарушение обязательных правил самоуправления –
2 протокола, за административные нарушения дорожного движения
– 13 протоколов, из них 3 протокола-извещения, 2 протокола составлены за проживание без действительного удостоверяющего личность
документа, 2 – за проживание без декларированного места жительства,
1 протокол – за нарушение правил содержания животных.
В течение месяца получена и обработана информация о
разного вида нарушениях безопасности и общественного порядка
на административной территории края – 26 вызовов и заявлений,
рассмотрены заявления физических и юридических лиц и даны
ответы в 7 случаях.
В процессе работы подготовлены и высланы различного вида
административные материалы учреждениям, юридическим и физическим лицам –21 документ, совместно в должностными лицами
Прейльского отделения управления Латгальского региона Государственной полиции проведены 4 мероприятия по обеспечению
безопасности и общественного порядка на административной территории Прейльского края.

Информация полиции самоуправления
о результатах работы в июле

Полицией самоуправления Прейльского края в июне этого года
за констатированные административные нарушения составлено 76
протоколов административных нарушений, из них: за употребление
алкогольных напитков в общественных местах или нахождение в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – 57
протоколов, за нарушение обязательных правил самоуправления –
1 протокол, за административные нарушения дорожного движения
– 8 протоколов, из них 2 протокола-извещения, 4 протокола составлены за проживание без действительного удостоверяющего личность
документа, 4 – за проживание без декларированного места жительства, по одному протоколу – за загрязнение окружающей среды и нарушение правил хозяйствования бытовыми отходами.
В течение месяца получена и обработана информация о
разного вида нарушениях безопасности и общественного порядка
на административной территории края – 49 вызовов и заявлений,
рассмотрены заявления физических и юридических лиц и даны
ответы в 13 случаях.
В процессе работы подготовлены и высланы различного вида
административные материалы учреждениям, юридическим и физическим лицам – всего 74, совместно в должностными лицами
Прейльского отделения управления Латгальского региона Государственной полиции проведены 5 мероприятий по обеспечению
безопасности и общественного порядка на административной территории Прейльского края.
Янис Трубачс,
начальник полиции самоуправления Прейльского края

В Прейли вспоминают жертв холокоста
и чествуют десятого Почётного гражданина края

8 августа собрались возле Мемориала жертвам холокоста в Прейли, чтобы вспомнить трагические события второй мировой войны в
Прейли и Латвии, когда были уничтожены
мирные жители – евреи.
В мероприятии принял участие первый секретарь
посольства Федеративной Республики Германия в
Латвии Кристоф Кларман, руководитель студенческого и ученического лагеря LOT Клаус-Петер
Рексс, участники студенческого и ученического лагеря из Германии, Австрии и Италии, наши земляки
Давид Зилберман (США), Самуэль Латвинский (Израиль), представители Рижского еврейского общества
и кантор (певец) Влад Шульман (Рига).
В выступлениях председателя думы Прейльского
края Алдиса Адамовича, Кристофа Клармана,
Клауса-Петера Рексса звучала вера в будущее и в
те человеческие ценности, которые, помогая сохранять историческое наследие, рождают ответственность, горение и человечность. Звучали слова благодарности в адрес Давида Зилбермана за
вклад в сохранение памяти о жертвах холокоста в
Прейли, в адрес руководителя студенческого и
ученического лагеря LOT Клауса-Петера Рексса, и
всех молодых людей за помощь в благоустройстве
еврейского кладбища в Прейли.
Во второй части мероприятия в Прейльском
доме культуры чествовали Почётного гражданина
края – нашего земляка Давида Зилбермана. Высшая награда самоуправления Давиду Зилберману
вручена за вклад в сохранение исторического наследия. При поддержке и по инициативе Давида
Зилбермана 8 августа 2004 года создан Мемориал
жертвам холокоста в Прейли. Давид Зилберман,
вместе с Самуэлем Латвинским создали общество
«Кладбище прейльских евреев», представители
которого с 2013 года собирали средства для благо-

устройства еврейского кладбища в Прейли.
Медаль и удостоверение Почётного гражданина
Давиду Зилберману вручил Алдис Адамовичс.
Поздравления и пожелания звучали от имени
Прейльского Музея истории и прикладного искусства, Прейльской 2 средней школы, Славянского
общества Прейльского края «Радуга», скульптора
мемориала жертвам холокоста Сергея Рижа, знакомых и всех прейльчан, которые собрались на мероприятие. Эмоциональные моменты доставили
песни в исполнении ансамблей «Калинушка» и
«Рябинушка», а также, встреча с бывшей учительницей русского языка и литературы Ниной Зубаревой и одноклассницей Анной Пупиней.
Давид Зилберман родился в 1934 году в Прейли,
в 1951 году окончил Прейльскую 2 среднюю школу, в настоящее время живёт в Нью-Йорке.
Майя Паэгле

20 июня на заседании думы депутаты, основываясь на приглашение Государственной агентуры
регионального развития, поддержали заявление
проекта «Развитие публичных пунктов доступа
интернета в Прейльском крае», предусмотрев
создание новых бесплатных пунктов доступа интернета и совершенствование уже имеющихся.
С целью повысить доступность интернета для
жителей регионов, при поддержке и софинансировании Европейского фонда Регионального развития
(ERAF) будут созданы так называемые пункты доступа интернета «полного сервиса» и зоны доступа
беспроводного интернета с радиусом действия не
менее 50 метров.
Такую поддержку предусматривают правила
Кабинета министров, где каждому краевому самоуправлению для осуществления проекта предусмотрена конкретная квота содействия. Квоты
рассчитаны, принимая во внимание территориальную
единицу и число жителей в каждом самоуправлении

края, индекс территориального развития в Латвийских регионах планирования, а также, содействие
структурных фондов ЕС для создания пунктов
подключения и доступа интернета в период планирования 2004–2006 года и число подключений
интернета в домашних хозяйствах.
Используя доступное финансирование фондов
Европейского Сообщества, на территории края не
только будет повышена доступность интернета
для жителей, но и оказано содействие в развитии
туризма, облегчив для туристов возможность получать информацию о предлагаемых услугах предпринимателей в крае.
Общая сумма проекта составляет 33 362,35
евро, финансирование ЕФРР составляет 85% от
общей суммы проекта – 28 258,00 евро и со финансирование самоуправления 15% – 5 004,35
евро. Финансирование будет обеспечено из раздела
«Средства для непредусмотренных случаев»
бюджета Прейльской краевой думы.
иоланта Рубине

С конца июня жители и гости города Прейли
заметили и обратили внимание на новый объект
на бульваре Райниса, 24 – информационный
интерактивный стенд, где в настоящий момент
можно увидеть домашнюю страницу Прейльской
краевой думы, а также, афиши культурных и
спортивных мероприятий. Дисплей предусмотрен
для использования в течение суток, семь дней
в неделю без перерыва, с целью наполнить повседневность посетителей города интерактивным
и полезным содержанием.
В настоящее время ведутся работы над разработкой содержания информационного стенда, в результате чего, каждый, кто желает без помощи гида
посетить туристические объекты Прейльского края,
сможет ознакомиться с интерактивной картой, на
которой будут обозначены все культурно-исторические
объекты, а также, другие объекты осмотра в Прейльском и Риебиньском крае. Также будет доступна
полезная информация о возможностях ночлега и
питания, пунктах доступа интернета, банкоматах,
мероприятиях культуры и другая информация.
Стенд установлен, благодаря реализации проекта
«Изготовление и установка информативных знаков
возле значимых культурно-исторических объектов
в Прейльском крае» в рамках конкурса проектов
LEADER «Разнообразие сельской экономики и
повышение качества жизни на территории осуществления стратегии местного развития»,
чтобы повысить возможности самоуправления
реализовать долгосрочное развитие и сохранить

сельскую среду, способствовать улучшению экономической ситуации в крае и развитию занятости
на территории края. Общие расходы проекта составляют 18 230,89 евро.
В проекте предусмотрено изготовление 18 латунных пластин и их установка возле культурноисторических объектов, чтобы желающие могли
ознакомиться с объектом без помощи гида. На
пластинах будет расположена информация об
объекте на латышском, русском, английском и немецком языках. Информативные пластины украсят
значимые культурно-исторические объекты
Прейльского края, большая часть из которых
является и культурно-историческими объектами
государственного значения.
иоланта Рубине

Давид Зилберман (первый справа) вместе с председателем думы Алдисом Адамовичем после вручения
высокой награды

Самоуправление примет участие в конкурсе проектов «Развитие
публичных пунктов доступа интернета в Прейльском крае»

Самоуправление улучшает
инфраструктуру области туризма
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Прейльского Края

Устанавливают купол
звонницы православной
церкви в Айзкалне

Секретарь Даугавпилсской и Резекненской епархии Георгий Петровский, водитель автокрана Викторс Юргелис (фирма «Диттон буве») и православный священник,
отец Андрей Ярыгин довольны выполненной работой

Айзкалненская православная церковь в
этом году отметит своё 110-летие. 28 августа
празднование в церкви посетит Его Высокопреосвященство, епископ Даугавпилсской и
Резекненской епархии Александр.
Прихожане много работали, чтобы с честью
встретить юбилей церкви. 28 июля установлен
главный купол звонницы. На средства пожертвований
его изготовили мастера ООО «Бувдарби» в Даугавпилсе. Титановые листы приобретены в Белоруссии, а шары для всех трёх куполов подарил
один из московских приходов, представители которого проделали далёкий путь на поезде до
Резекне, а затем – до Айзкалненской волости в
самой середине Латгалии. Материалы для деревянного каркаса пожертвовал житель Айзкалненской
волости Антонийс Козловскис.
В установке купола звонницы приняли участие
секретарь Даугавпилсской и Резекненской епархии
Георгий Петровский и православный священник,
отец Андрей Ярыгин. Многие присутствующие
айзкалненцы наблюдали, как водитель автокрана
Викторс Юргелис (фирма «Диттон буве») умело
выполнял ответственное задание. Работы по благоустройству фасада здания ещё продолжатся, но
яркие силуэты куполов притягивают взгляд и
радуют сердца уже сейчас.
Зоя Матвеева, Айзкалне

Жители Айзкалне теперь будут отмечать праздники
в обновлённых помещениях Народного дома

В Айзкалненском Народном доме Прейльского
края завершилась упрощённая реновация, которую
выполняли работники местного строительного
предприятия – ООО «Намс П», реализуя проект
«Упрощённая реконструкция здания Айзкалненского Народного дома Прейльского края» в
рамках конкурса проектов LEADER «Разнообразие
сельской экономики и повышение качества
жизни на территории осуществления стратегии
местного развития».
И сейчас, когда работы завершены, рады сообщить, что теперь жители и гости Айзкалне
смогут организовывать культурные мероприятия в
безопасных и эстетичных условиях.
В рамках проекта в Народном доме проведено
водоснабжение, отремонтирована восточная стена
фасада здания и устранён дефект жестяной крыши
здания, установлены стоки дождевой воды, отремонтированы повреждённые. В зале Народного
дома появились новые двери и пол, выполнен
ремонт стен и потолка. В других помещениях На-

родного дома тоже отремонтированы полы, стены
и потолки, а также, проведена электро инсталяция.
Всего в рамках проекта выполнены ремонтные работы в зале площадью 173 м2, в помещениях гардероба площадью 62 м2 и другие ремонтные
работы, чтобы улучшить физическое и эстетическое
состояние здания, а также, обеспечить безопасность
посетителей народного дома. Расходы работ реконструкции составили 14 227,68 евро.
Здание Айзкалненского Народного дома построено в 1889 году, служило в качестве здания
волости. В последние 20 лет серьёзные ремонтные
работы не проводились и состояние здания было
запущенным – нестабильный и местами проломленный пол, сыплющаяся штукатурка потолка,
что угрожало безопасности и здоровью посетителей.
Сейчас здание Айзкалненского Народного дома
отдано для нужд культуры. В Народном доме действует театральный коллектив, молодёжный и
женский вокальные ансамбли. Заведующая Народным домом Мара Рожинска пояснила, что
сделано всё, чтобы сохранить старину здания, в то
же время, приспособив его к современным требованиям.
иоланта Рубине

В конце июля дети из школ самоуправлений
Латгалии и Витебской области России, вовлечённых
в проект «Защита водной среды и способствование
мероприятиям здорового образа жизни в приграничных регионах Латвии и России» (ELRII349), прибыли в Силаяни, чтобы в течение пяти
дней получить новые знания в вопросах окружающей
среды. Международный детский летний лагерь
«Школа ЭКО жизни» осуществлён из средств проекта Прейльской краевой думы с целью способствовать пониманию детей о взаимодействии человека и природы, её защите и соблюдении принципов зелёного образа жизни в повседневности,
особое внимание уделяя воде. Исследование флоры
и фауны водоёмов, идентификация водных растений
и животных, анализ полученных данных, встреча
со специалистами, рисование, интеллектуальные

и спортивные игры – лишь небольшая часть сплочённой командной работы.
В свою очередь, в конце июля в Себеже
(Россия) победители конкурса эссе в возрасте 12 –
14 лет отправились в «ответный» лагерь. Прейли в
лагере представляли координатор проекта и 6
школьников – из Прейльской 1 основной школы
(Кристине Логинова), Прейльской 2 средней
школы (Максим Силионов, Юлия Назарова, Анжелика Литавниека) и Пелечской основной школы
(Лаурис Матисанс и Синтия Мациевска).
Проживание на территории Себежского Национального парка, богатая озёрами местность,
экологическая тропа, плавание на каноэ, встреча с
экспертами национального парка и другие полезные
мероприятия и экскурсии в течение пяти дней
прошли для участников лагеря под знаком дружбы
с природой.
За содержание данного документа полностью
отвечает дума Прейльского края и он не отражает
официальное мнение вовлечённых в программу
стран и Европейского Сообщества.
Лига Упениеце, руководитель проекта

26 июля в Даугавпилсе прошёл XIII фестиваль
Песни и танца сеньоров.
Наш край на фестивале представляли вокальные
ансамбли сеньоров – «Вирши», руководитель Карина
Санта Оша, «Калинушка», руководитель Светлана
Степанова, фольклорный коллектив Прейльской
волости, руководитель Ромуалдс Кайранс, танцевальный коллектив «Брукленайс», руководитель
Валентина Брице и ремесленники – семья Салиешу.
Спасибо им за участие в фестивале.
Огромная благодарность думе нашего края за
отзывчивость и поддержку участников фестиваля.
Это истинное свидетельство уважения к людям и

хороший стимул для дальнейшей работы. На фестивале думу нашего края представляла Марута
Пливда, председатель комитета по вопросам образования, культуры и социальным вопросам.
Сердечно благодарим руководителей коллективов
художественной самодеятельности сеньоров и их
участников за работу в подготовке репертуара фестиваля и его успешное исполнение. Спасибо шофёрам автобусов – Андрею Джериньшу и Янису
Сондорсу за терпеливое отношение к сеньорам и
добросовестное выполнение своей работы.
ирена Тимошенко,
председатель правления общества пенсионеров

В рамках проекта «AQUA LIFE» прошли лагеря
«Школа ЭКО жизни» в Латвии и России

Благодарность правления Общества пенсионеров Прейльского края
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Прейльская Музыкальная и художественная
школа принимает учащихся

Прейльская Музыкальная и художественная школа принимает
учащихся на 2014/2015 учебный год на музыкальные программы
(пианино, скрипка, аккордеон, духовые инструменты, вокальная
музыка) и программу визуально пластического искусства.
Ждём заявления с 25 августа по 29 августа
с 10.00 до 15.00 часов!

Вечерняя и заочная средняя школа
Прейльского края приглашает учиться

Когда получена энергия летнего солнца и лето идёт к концу,
а осень только приближается, последнее время подумать о
своём образовании. Почему бы не выбрать Вечернюю и заочную
среднюю школу Прейльского края?
Школа приглашает учиться молодых людей (и не только) в 7 –
9 классы основной школы и 10 – 12 классы средней школы. Обучение на русском и латышском языке проходит в Прейли, на
улице Целтниеку, 2.
Подать документы можно в августе, в любой рабочий
день, с 9.00 до 15.00 часов. Подробная информация по телефонам 65321401, 26241558.

Будет актуализован технический проект
начала реновации Прейльского замка

На внеочередном заседании думы Прейльского края рассмотрен вопрос о финансировании для актуализации части
технического проекта реновации Прейльского замка.
Депутаты думы решили взять займ в Государственной кассе на
пять лет с установленной процентной ставкой для реализации
приоритетного проекта самоуправления «Актуализация части БК
технического проекта реновации памятника архитектуры государственного значения № 6498-6505 – Прейльского замка (Прейли,
бульвар Райниса, 30)». Необходимое для актуализации технического
проекта финансирование составляет 23 716 евро. Возврат основной
суммы займа решено провести отложенным платежом, начиная с
ноября 2015 года.
После получения займа будет заключён договор закупки с ООО
«Группа архитектонического исследования» о выполнении актуализации части БК технического проекта реновации Прейльского
замка, направленного на восстановление крыши, стен, фасада и
фундамента замка, а также, снятие напряжения с перекрытия, возведённого в советское время. Актуализацию технического проекта
предусмотрено выполнить до конца этого года.
ООО «Группа архитектонического исследования» разрабатывала
технический проект замка уже в 2005 году. Чтобы в ближайшее будущее можно было планировать работы по реновации замка,
имеющийся проект необходимо переработать в соответствии с
действующими правилами. Пока технический проект замка не актуализован, нельзя прогнозировать расходы на реновацию замка.
В следующем году, когда будут доступны средства фондов Европейского Сообщества, самоуправление могло бы претендовать на
финансирование проектов Европейского Сообщества для благоустройства замка.
Майя Паэгле

Разработают технический проект упорядочения
водной системы Прейльского парка

Прейльская краевая дума решила взять ссуду для разработки
технического проекта упорядочения водной системы Прейльского
парка.
Техническая документация необходима для выполнения нескольких работ: очищение прудов парка площадью примерно 12 га,
разработка решения подачи воды в систему прудов парка, реконструкция инженерных строений (двух регулируемых шлюзовмостов), возобновление пешеходной дорожки Прейльского парка,
основываясь на конструктивные решения в техническом проекте
«Реконструкция Прейльского замка и парка», а также, уборка опасных и мешающих деревьев. После разработки технического
проекта будет видно, какие работы необходимо выполнить, и будет
предусмотрен необходимый объём финансирования для выполнения
строительных работ.
Необходимые для предфинансирования проекта средства составляют 34 537 евро. Разработка проекта на 85% финансируется
из средств проекта, финансирование самоуправления составляет
15%. На заседании депутаты решили взять ссуду в Государственной
кассе на пять лет с установленной процентной ставкой. Возврат
основной суммы займа решено провести отложенным платежом,
начиная с ноября 2015 года.
Разработка технического проекта пройдёт в рамках проекта
ELRII-349 «Защита водной среды и способствование мероприятиям
зелёного образа жизни в приграничных регионах» (AQUA LIFE)
программы зарубежного сотрудничества Эстонии – Латвии –
России на 2007-2013 год.
В 2013 году депутаты думы поддержали участие в проекте, был
заключён договор о партнёрстве между думой Прейльского края и
обществом Еврорегион «Земля озёр» о реализации проекта ELRII349 «Защита водной среды и способствование мероприятиям
зелёного образа жизни в приграничных регионах» (AQUA LIFE)
программы зарубежного сотрудничества Эстонии – Латвии –
России на 2007-2013 год.
Майя Паэгле
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Прейльского Края
Íàøè ãîäû, ñëîâíî ëèñòüÿ, óëåòàþò,
Îñòàâëÿÿ â ñåðäöå òåïëûé ÿñíûé ñâåò.
Ñåäèíó íàì è ìîðùèíû ïðèáàâëÿþò,
Íî â äóøå íàì äî ñèõ ïîð ïî 20 ëåò.

Ïóñòü êàæäûé äåíü óêðàñèò æèçíü
Èãðîé èìïðîâèçàöèé
Áîëüøèõ è ðàäóæíûõ íàäåæä
È ìàëåíüêèõ ñåíñàöèé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ «êðóãëûì» þáèëååì
ðîäèâøèõñÿ â àâãóñòå ïåíñèîíåðîâ:

Ïîçäðàâëÿåì ñ «êðóãëûì» þáèëååì
ðîäèâøèõñÿ â èþëå ïåíñèîíåðîâ:

Зенона Луриньша, Фелицию Наместникову, ивана Неведомского, Владимира Трофимова, Монику Пелше, Зинаиду
Смирнову в Прейли, Евдокию Терентьеву, Марту Цайц в Прейльской волости, Валентину Барткевич, Эдуарда Косицкого,
Бронислава Пинупа, Николая Васильева в Пелечской волости,
Андрея Пастарса, Анну Брице и Теклу Рожане в Саунас волости.

Галину Капраеву, Надежду Кирилову, Вию Русиню, Ольгу
Воробьёву, Теклу Знотиню, Анну Леонову в Прейли, Антона
Курмиса в Айзкалненской волости, Станислава Курмиса, Петериса
Рубина, Леонору Брице в Пелечской волости, Анну Брице,
Монику Пауниню и Анну Скутеле в Саунас волости.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïåíñèîíåðîâ,
ðîäèâøèõñÿ â ýòîì ìåñÿöå!

Общество пенсионеров Прейльского края

Прейльчанки победили в волейбольном
турнире католических приходов

17 июля на волейбольных площадках Прейльской
зоны активного отдыха прошёл четвёртый турнир по волейболу для девушек среди католических приходов.
Наши волейболистки – Лаура Вилцане, Ингуна Шнепсте,
Арта Каткевича, Кристине Судника, Байба Вяксе, Синтия
Козуле, Лаура Межинска – одержали победу и названы
самыми успешными участницами этого турнира.
Правест Гунтарс Скутелис рассказал, что футбольные
турниры для парней и волейбольные турниры для
девушек организуются регулярно. Идея турнира и самое
важное в нём – проведённое вместе время, а не победа,
поэтому на соревнованиях царит взаимное единство и
уважение друг к другу. Цель соревнований – укреплять
отношения между приходами.
В турнире участвовали команды из Прейли, Аглоны,
Лудзы и Извалты. День соревнований начался с богослужения в капелле Прейльского поместья, а после награждения участники турнира знакомились с окрестностями
города Прейли и побывали в питомнике виноградных
улиток «Ошу маяс».
Правест Гунтарс Скутелис выразил благодарность
декану Янису Степиньшу, Зинаиде Вилцане и думе
Прейльского края за поддержку в организации турнира.
иоланта Рубине

Россыпь медалей у прейльских
спортсменов на Балтийском чемпионате
по лёгкой атлетике

2 и 3 августа в красивом эстонском городе Виланде, прямо возле озера
Виландес, состоялся Балтийский чемпионат по
лёгкой атлетике для сеньоров. От Прейли в соревнованиях принимали
участие трое спортсменов,
имена которых уже записаны в разделе победителей других чемпионатов мира – Нормундс
Ивзанс, Даце Лининя и
Феликс Пушняков.
Даце Лининя стартовала в нескольких дисциплинах
и заняла 1 место в прыжках в высоту и метании копья, а
также, 2 место в беге на 100 метров. В чемпионате принимали участие три команды из Латвии, стартовавшие в
эстафете. Даце Лининя была в составе сильнейшей
команды и вместе с другими спортсменами принесла
команде победу – 1 место в эстафете.
Великолепные результаты на чемпионате показал и
Феликс Пушняков, стартовав в нескольких дисциплинах
и заняв три первых места – в беге на 200 м, в беге на
400 м и эстафете. В беге на 100 м Феликс занял третье
место.
Нормундс Ивзанс участвовал в одной дисциплине
чемпионата – ходьбе и сорвал лавры победителя. На
дистанции 10 км Нормундс занял первое место.
Спортсмены благодарят думу Прейльского края и
АО «Прейлю сиерс» за поддержку. Они настроены помериться силами со спортсменами других стран и
показать хорошие результаты. Балтийский чемпионат
сеньоров по лёгкой атлетике проходил во второй раз,
после многолетнего перерыва. В этом году в соревнованиях
принимали участие спортсмены из Эстонии, Латвии,
Литвы, Германии, России и Финляндии. Первый
чемпионат четыре года назад проходил в Бауске.
Чтобы можно было равноценно соревноваться со
спортсменами других стран, нужен жёсткий режим. В
основе – регулярные тренировки, отказ от традиционных

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïåíñèîíåðîâ,
ðîäèâøèõñÿ â ýòîì ìåñÿöå!

Общество пенсионеров Прейльского края

СПОРТ

привычек питания, поскольку спортивную форму невозможно объединить с шашлыком и мороженым, но, как
признаёт Нормундс Ивзанс, это того стоит. В настоящее
время идёт подготовка к Европейскому чемпионату по
лёгкой атлетике, который пройдёт в городе Измир в
Турции, где будут участвовать Нормундс и Даце.
Будем болеть за наших спортсменов и пожелаем им
удачи на следующих чемпионатах!
Майя Паэгле

Лигита Тумане приглашена играть
в женскую сборную Латвии по футболу

С 3 по 6 июля в Риге и
Огре проходил турнир Развития
UEFA в группе WU-18. 3 июля
Латвийская футбольная сборная
девушек с результатом 2:1
обыграла футболисток из Литвы. Во второй игре, в пятницу
– 4 июля, футбольная сборная
Латвии U-18 с результатом 1:0
обыграла команду Белоруссии.
В третьей игре, 6 июля, сборная
Латвии U-18 в основном времени сыграла вничью с командой Эстонии (1:1), а в серии
штрафных ударов наши спортсменки оказались сильнее (5:4).
В результате, команда поместилась на 1 месте.
Достичь победу команде помогала и наша спортсменка
Лигита Тумане. Тренер по футболу Евгений Нестерович
рассказал, что девушка уже четыре года играет в футбольной команде Латвии, в разных возрастных группах
– U-17, U-18, U-19. Теперь, после успешно проведённого
турнира UEFA, Лигита Тумане приглашена представлять
Латвию и в женской сборной по футболу.
Девушка училась в Галянской основной школе, её
первым тренером был учитель Янис Упениекс. Сейчас
Лигита учится в Прейльской Государственной гимназии,
усердно тренируется и представляет Латвию на различных
турнирах. Этим летом, кроме участия в чемпионатах,
Лигиту ждут тренировки, и, конечно, минуты отдыха.
Желаем новых спортивных достижений!
Майя Паэгле

В Прейли прошли первые соревнования
BMXв Латгалии

19 июля, популяризуя вид велосипедного спорта
BMX в Латгалии, в Прейли прошли первые соревнования
по этому виду спорта. В соревнованиях открытия
трассы BMX в Прейли приняли участие 125 спортсменов.
Вначале старт был запланирован в 17 возрастных
группах, но, принимая во внимание опыт соревнований
BMX в других городах, некоторые возрастные группы,
где было по одному участнику, были объединены.
Амплитуда возраста участников была очень разной – на

прейльской трассе BMX стартовали спортсмены в
возрасте от 4 и до 30 лет. В соревнованиях участвовали
и два очень сильных спортсмена – тринадцати и пятнадцатилетние чемпионы Европы, были представлены
многие спортивные клубы Латвии –Марупе, Мадона,
Валмиера, Вецпиебалга, Озолниеки, Талава (Валмиера),
Ригас фаворитс, Митаваскумели, Старс, Смилтенская
ДЮСШ. Стартовали и индивидуально, по одному участнику было из Литвы и Эстонии, пятеро участников соревнований – из Прейли.
Латвийская Федерация велосипедного спорта предоставила судей и комментаторов соревнований, им
помогали представители Детской и юношеской спортивной
школы Прейльского края. Соревнования прошли успешно,
было много болельщиков и зрителей. Для прейльчан
старт тоже был успешным, поскольку впервые участвовали
в таких соревнованиях и не остались последними.
В завершение соревнований победителям и участникам
были вручены сувениры, подготовленные думой Прейльского края, победителям вручены кубки и путеводители
по Прейльскому краю.
Тренер спортсменов BMX в Прейли Артис Упениекс
рассказал, что прейльчане продолжат тренироваться, в
следующем году планируется стартовать на всех этапах
чемпионата Латвии. Интерес к этому виду спорта у нас
возрастает. Оснащение для начала занятий приобретено
в спортивной школе, но, если кто-то пожелает заняться
этим видом спорта серьёзнее, нужно будет планировать
приобретение своего оснащения.
Как признали представители Федерации велосипедного
спорта, Прейльская трасса BMX высокого качества, отвечает всем стандартам чемпионата Латвии.
Майя Паэгле

Триумф Гунтиса Пасторса в Валмиере

Параллельно с розыгрышем Приза президента по
лёгкой атлетике, 18-19 июля в Валмиере прошёл
чемпионат стран Балтии U-18. В составе Латвийской
молодёжной сборной (1997-98 г.р.) стартовали и двое
воспитанников Прейльской ДЮСШ – Карлис Сондорс
(110 м/б) и Гунтис Пасторс (2000 м/п), тренер Леонид
Валдонис.
Карлис, показав результат, близкий своему персональному рекорду, 110 м/б – 15,34 секунды, поместился
на шестом месте. Чемпионом Балтии в своей возрастной
группе, доставив приятный сюрприз не только себе, но
и тренеру, и своим родителям, стал Гунтис Пасторс, дистанцию 2000 м с препятствиями пройдя во второй раз за
свою спортивную карьеру и показав результат 6 минут
30,85 секунд. Вклад наших парней в общую копилку
пунктов позволил Латвийской молодёжной сборной
занять второе место с 270 пунктами, оставив за собой
молодых спортсменов из Эстонии (241 пункт). В
очередной раз своё превосходство подтвердили южные
соседи с 297 пунктами.
Для парней это был прекрасный опыт, где можно
было увидеть соревнования лучших взрослых легкоатлетов
Балтии и принять участие в грандиозной церемонии открытия чемпионата, которую посетил презиÏðåéëüñêîãî
дент государства. Среди
Êðàÿ
взрослых в ходьбе на
10 000 м участвовал и Èíôîðìàöèîííîå èçäàíèå äóìû
наш Нормундс Ивзанс, Ïðåéëüñêîãî îêðóãà íà ëàòûøкоторый с результатом ñêîì è ðóññêîì ÿçûêå. Àäðåñ:
47 минут 26,02 секунды Ïðåéëè, LV – 5301, Áóëüâàð Ðàéпоместился на шестом íÿ 19. Òèðàæ – 5000.
Îòïå÷àòàíî è ìàêåòèðîâàíèå
месте.
ÎÎÎ «Latgales Druka»,
Леонид Валдонис,
Ðåçåêíå, Áàçíèöàñ 28.
организатор
Îò
âåò
ñòâåííàÿ çà èçäàíèå –
спортивных
Ìàéÿ Ïàýãëå, òåë. 65322766,
мероприятий
e-mail: maija.paegle@preili.lv.
в Прейльском крае
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