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Cienījamie avīzes «Preiļu Novada Vēstis» lasītāji!

30. aprīlī Valsts valodas centra valodas kontroles reģionālā nodaļa veica pārbaudi Preiļu novada domē par Valsts
valodas likuma 21. panta pirmās daļas prasību ievērošanu,
izdodot pašvaldības laikrakstu «Preiļu Novada Vēstis».
Valsts valodas centra valodas kontroles reģionālās nodaļa
Pārbaudes aktā Nr. R002380 norādīts, ka Preiļu novada dome,
izdodot laikrakstu «Preiļu Novada Vēstis», ir pārkāpusi Valsts
valodas likuma 21. panta pirmo daļu, līdz ar to tiek uzsākta
lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā un Preiļu novada
domei tiek uzdots līdz 31. maijam novērst radušās nelikumības.
Pamatojoties uz Valsts valodas centra valodas kontroles
reģionālās nodaļas lēmumu un saskaņā ar Valsts valodas
likuma 21. panta pirmās daļas prasībām, pašvaldības
laikraksts «Preiļu Novada Vēstis» turpmāk tiks izdots
tikai latviešu valodā.

Tuvākajā laikā sāksies gaismekļu
nomaiņa trīs pilsētas ielās

Šī gada 18. maijā Preiļu novada dome
noslēdza līgumu ar Vides investīciju fondu
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta «Preiļu novada
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes
uzlabošana» Nr.KPFI-13.3/24 realizēšanu.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts pastāstīja,
ka kopējās projekta izmaksas sastāda 204 171.54 euro, projekta attiecināmās izmaksas – 195 639.83 euro. No attiecināmajām izmaksām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 64%, kas sastāda 125209.50 euro.
Projekta ietvaros paredzēts veikt Preiļu pilsētas publisko teritoriju
apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanu, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu. Ieplānots nomainīt gaismekļus, vecos stabus Raiņa bulvārī, Kooperatīva ielā
un Liepu ielā no parka līdz SIA «Preiļu saimnieks» administrācijas ēkai.
Raiņa bulvārī paredzēts dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa uz 18
LED gaismekļiem, Kooperatīva ielā tiks nomainīti 25 dzīvsudraba
gaismekļi un to vietā uzstādīti LED gaismekļi, savukārt Liepu ielā
projekta ietvaros ieplānota dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa uz 21 LED
gaismekli.
Katru gadu Preiļu pilsētā notiek atsevišķu ielu apgaismojuma izbūve un rekonstrukcija, taču veikto nelielo investīciju apjoms nespēj būtiski uzlabot kopējo apgaismojuma sistēmu pilsētā. Par pilnībā apmierinoši izgaismotām ielām var uzskatīt tikai nesen rekonstruētos objektus.
Vecie gaismekļi un stabi ir morāli novecojuši un nav energoefektīvi,
un pēdējo gadu apgaismošanas iekārtu tirgus analīze liecina par to, ka
arvien pieaug enerģētiski efektīvāku gaismekļu pieprasījums, kas
nodrošina komfortablu un drošu vidi.
Maija Paegle

Skolai Preiļu novadā – 150

29. maijā plkst. 12.00 Preiļu kultūras namā – Olimpiāžu
un konkursu uzvarētāju apbalvošanas pasākums
1. jūnijā plkst. 11.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā Preiļu novada
izglītības iestāžu pedagogu, audzēkņu un vecāku konference
«Izglītība Preiļu novadā – aktualitātes, resursi, iespējas»
6. jūnijā būsiet mīļi gaidīti Preiļu 1. vidusskolas un Preiļu
1. pamatskolas absolventu un skolas darbinieku salidojumā
«Laiks atkal satikties»:
v plkst. 18:00 – svinīgs pasākums Preiļu Kultūras centrā
v plkst. 20:00 – salidojuma turpinājums Preiļu 1. pamatskolā:
• absolventu reģistrācija 1. stāva gaitenī /20:00 – 22:00/
• skolas darbinieku un ciemiņu tikšanās pedagoģiskās padomes sēdē /spoguļu zālē, 2. stāvs/
• Preiļu 1. vidusskolas absolventu tikšanās/mācību kabinetos,
1. un 2. stāvs/
• Preiļu 1. pamatskolas absolventu tikšanās/ēdnīcā, 1. stāvs/
• darbosies kafejnīca /ēdnīcā, piebūve, 1. stāvs/
• balli spēlē grupa «Miggla» /sarīkojumu zālē, piebūve,
2. stāvs/
Jūs varat sveicināt savus skolas biedrus un klases biedrus, skolotājus un skolu, sūtot apsveikumus – Daugavpils
iela 34, Preiļos, LV – 5301, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv,
65322749 (direktore), 65322084 (kanceleja).

Preiļu parks iegūst jaunu rotu

8. maijā Preiļu novadā norisinājās akcija «Iestādi pats savu
koku Preiļu parkā!».
Jau no agra rīta parkā rosījās
SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki – tika atvesti kociņi un krūmi,
sagatavotas bedrītes to stādīšanai,
piegādāts ūdens kociņu aplaistīšanai, arī kociņu iegāde bija noorganizēta turpat uz vietas. Plkst. 9.00
parkā sāka ierasties iedzīvotāji –
iestāžu, uzņēmumu, biedrību pārstāvji, nāca ģimenes, preilieši un
pagastu cilvēki, lai dotu savu artavu parka labiekārtošanā un iestādītu savu koku. Vietējo cilvēku
atsaucība bija ļoti liela. Dienas laikā – līdz plkst. 19.00 – Preiļu parkā tika iestādītas 25 Holandes liepas, 63 krūmi un vairākas rozes.
Kociņu stādīšanas akciju Preiļu
parkā atklāja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda ar ģimeni un
domes izpilddirektors Vladimirs
Ivanovs. Pašvaldības vadība iestādīja pirmās Holandes liepas jau
esošās liepu alejas turpinājumā.
Iedzīvotāju aktivitāte bija liela –
daudzi tieši pilsētas parkā vēlējās
redzēt savu iestādīto kociņu. SIA
«Preiļu saimnieks» darbinieki bija
parūpējušies par to, lai katrai liepiņai un katram krūmam būtu klāt
savs numurs, pēc kā katrs akcijas
dalībnieks varētu arī turpmāk atrast
savu iestādīto kociņu. Daudzi iedzīvotāji bija apņēmības pilni arī
turpmāk rūpēties par savu iestādīto kociņu, atvest tam mēslojumu
un vērot, kā tas aug.
Akcijas ideja jau februārī radās
domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai, un darbīgās dienas noslēgumā
pašvaldības vadītāja atzina, ka ir

Par savu iestādīto kociņu turpmāk rūpēsies biedrības «Preiļu NVO centrs»
pārstāvji – grāmatvede Marija Švābe, Preiļu novada domes deputāte,
«Preiļu NVO centrs» direktore Ineta Liepniece un valdes priekšsēdētājs
Artis Utināns

gandarīta par paveikto. Parks tiek
sakopts, labiekārtots, un tagad tas
būs atsvaidzināts ar ziedošiem kociņiem un krūmiem. Saskaņojot parka labiekārtošanas darbus ar ainavu
arhitekti Ilzi Janeli, rodas daudz ideju, un vēlme izdarīt arvien vairāk,
tomēr līdzekļi pašvaldībai ir ierobežoti. Tāpēc šoreiz radās doma
aicināt talkā iedzīvotājus, pašiem
iegādāties kociņus un tos iestādīt.
Maruta Plivda atzīst, ka šāda pieeja vieno cilvēkus, veido atbildību
par vidi, kurā mēs visi dzīvojam. Tā
ir kā mācību stunda jaunajai paaudzei, bērniem, kuri arī nāca uz
parku un kopā ar vecākiem stādīja
kokus. Ejot garām paša iestādītam
kokam, arī attieksme būs pozitīvāka un veidosies atbildības sajūta.
Maruta Plivda pateicas ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās
akcijā, iegādājās un iestādīja savu

koku parkā. Paldies SIA «Preiļu
saimnieks» valdes priekšsēdētājam
Jānim Mūrniekam, Komunālās
daļas vadītājai Zentai Igolniecei,
dārzniecei Veltai Kodorei, Komunālās daļas darbiniekiem, kuri bija
parūpējušies par visu, lai kociņu
stādīšana noritētu raiti. Domes vadītāja pateicas arī pašvaldības darbiniekiem par atbalstu pasākumam,
jo to jūtot, bija prieks darboties.
Akcija bija veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
25. gadadienai, tāpēc simboliski stādīšanai bija piegādātas tieši 25 Holandes liepas, kuras, tāpat kā fizokarpu, Japānas spireju, jasmīnu, ceriņu, forsītiju un rožu stādījumi,
atrada savu vietu Preiļu parkā.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

LIAA paraksta līgumu ar Preiļu novada pašvaldību
par sadarbību investīciju piesaistē

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā un
veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, 6. maijā Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA) un Preiļu novada
pašvaldība parakstīja līgumu
par sadarbību investīciju piesaistē. Līgumu parakstīja LIAA
direktors Andris Ozols un Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Sadarbības līgums paredz regulāru savstarpēju informācijas
apmaiņu un atbalstu investīciju
projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā arī paplašina pašvaldības
sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem.
LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par at-

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un LIAA direktors
Andris Ozols līguma parakstīšanas laikā

balsta programmām un attīstības
iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teri-

torijas atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas
šķēršļu novēršanā.

Paziņojums par Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu,
tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu

Preiļu novada dome informē, ka 2015. gada 30. aprīļa domes sēdē (prot.nr.7, 1.§) tika pieņemts
lēmums uzsākt Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādi, kurā ietilpst Paskaidrojuma raksts,
Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Tika apstiprināts arī Teritorijas
plānojuma izstrādes vadītājs, darba grupa un Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevums.
Sīkāka informācija par Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādi
atrodama Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv .
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Rīgā atklāta Preiļu mākslinieces
Jeļenas Mihailovas leļļu galerija «Vladlena»

15. maijā Vecrīgā, Vaļņu ielā 19, svinīgi un krāšņi
tika atvērta mākslinieces jeļenas Mihailovas autorleļļu
galerija «Vladlena».
Atklāšanas ceremonijā piedalījās Ārkārtējais un Pilnvarotais Krievijas Federācijas Vēstnieks Latvijā Aleksandrs
Vešņakovs, Krievijas Federācijas ģenerālais konsuls
Daugavpilī Oļegs Ribakovs, Rīgas domes priekšsēdētāja
vietnieks Andris Ameriks, maestro Raimonds Pauls ar kundzi, kinorežisors, Preiļu novada Goda pilsonis Jānis Streičs,
Preiļu novada domes vadība, Jeļenas Mihailovas atbalstītāji
un draugi, mākslinieces talanta cienītāji.
Simbolisko galerijas atklāšanas lenti pārgrieza Andris
Ameriks un pati Jeļena Mihailova. Daudzās apsveikuma uzrunās māksliniecei tika novēlēti radoši panākumi un
veiksme ideju realizēšanā arī turpmāk. Pēc svinīgās atklāšanas pie Galerijas ieejas Vaļņu ielā pasākuma dalībnieki
varēja baudīt koncertu «Dzīvās lelles», bija iespēja rota-

ļāties, dejot un priecāties līdzi iedzīvinātajām lellēm. Leļļu galerijas atklāšanas pasākumu vadīja Baiba Sipeniece –
Gavare.
Pasākuma laikā izskanēja doma, ka, aplūkojot lelles un
redzot mākslinieces radošo rokrakstu, tiek nojauktas sienas
starp fantāziju un reālo pasauli, starp mākslas pasauli un
dzīvi, starp pieaugušajiem un bērniem. Savukārt pati Jeļena
Mihailova atzīst: «Lelle mazām meitenēm, pirmkārt, ir
rotaļlieta, un viņas to tā arī uztver. Bet pieaugušas meitenes
un puikas to jau uztver kā mākslu, kā savdabīgu informācijas
nesēju».
Līdz šim Jeļenas Mihailovas lelles bija aplūkojamas tikai starptautiskās izstādēs un leļļu galerijā Preiļos, tagad
mākslinieces darbi priecēs viņas talanta cienītājus arī Vecrīgā – gaišā un plašā galerijā.
Maija Paegle

Labākās pastnieces titulu iegūst Anita Pauniņa

27. aprīlī Preiļos tika godināta vēstuļu konkursa «Mans pastnieks» uzvarētāja Latgales reģionā 2014. gadā. Labākās pastnieces
titulu pagājušajā gadā ir ieguvusi preiliete, Preiļu 1. pasta nodaļas pastniece Anita Pauniņa. Pasākumā piedalījās Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Latvijas Pasta vadības
pārstāvji un Preiļu 1. nodaļas kolektīvs.
Latvijas Pasta un Latvijas Avīzes organizētajā vēstuļu konkursā
«Mans pastnieks» tika noskaidroti labākie 2014. gada pastnieki un
pasta operatori katrā Latvijas reģionā. Latgales reģiona cilvēki
rakstījuši un balsojuši par pastnieci Anitu Pauniņu no Preiļu 1. pasta
nodaļas, kura ir atsaucīga, komunikabla un zinoša pasta darbiniece.
Maija Paegle

Zivju fonds atbalstījis
divus Preiļu novada domes projektus

Pavisam nesen Preiļu novada domē ir saņemta laba ziņa – ir
apstiprināti divi Zivju fondā iesniegtie projekti, kuriem pašvaldība
saņems Zivju fonda finansējumu.
Preiļu novada Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko
pastāstīja, ka viens no abiem projektiem paredz līdaku pavairošanu
Preiļu novada Pelēču ezerā. Projekta kopējais finansējums sastāda
2320 euro, kas ir Zivju fonda simtprocentīgs finansējums. Projekta
ietvaros šogad Pelēču ezerā tiks ielaisti 8000 līdaku mazuļu, un
paredzētos darbus ieplānots pabeigt līdz šī gada oktobra beigām.
Šogad Preiļu novada pašvaldība pirmo reizi startēja Zivju fonda izsludinātajā programmā zivju aizsardzības pasākumiem. Saņemts finansējums arī šī projekta realizācijai – materiāli tehnisko līdzekļu iegādei zivju resursu aizsardzības pasākumiem Preiļu novada ūdenstilpēs.
Projekts tika atbalstīts daļēji, un tuvākajā laikā Preiļu novada pašvaldība
zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai iegādāsies piepūšamo
gumijas laivu, laivas motoru un laivas pārvadāšanas piekabi.
Projekta finansējums sastāda 6041,55 euro, kas arī ir simtprocentīgs
Zivju fonda finansējums. Aprīkojumu ieplānots iegādāties tuvākajā
laikā, jo vasaras sezona jau sākusies, un Preiļu novada pašvaldības
policija ir gatava veikt pasākumus, lai novērstu nelikumīgo zivju zveju
novada ūdenstilpēs.
Maija Paegle

Muzeju nakts aizvadīta

Šogad Muzeju nakts visā Latvijā norisinājās Raiņa un Aspazijas
150. dzimšanas dienas zīmē. Raiņa muzejs «Jasmuiža» bija izsludinājis
vizuālo darbu konkursu «Zelta sietiņš», kurā varēja piedalīties bērni no
5 līdz 12 gadiem. Muzeju nakts pasākumu ietvaros Jasmuižā notika
labāko darbu autoru apbalvošana.
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs pasākumus iesāka ar
programmu bērniem «Lellīte Lolīte» Jeļenas Mihailovas leļļu galerijā,
kur piedalījās skatuves runas konkursa «Saules un Mēness gaismā» laureāti, Bērnu un jauniešu centra popgrupa «Lāsītes». Pie Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas bija apskatāma Rainim un Aspazijai veltītā Preiļu
novada skolu audzēkņu zīmējumu konkursa darbu brīvdabas izstāde,
notika arī konkursa laureātu apbalvošana.
Kultūras nama zālē bērni un vecāki skatījās filmu studijas «Rija»
jauno animācijas filmu «Zelta zirgs», bet tie, kuriem tuva glezniecība,
piedalījās Jāzepa Pīgožņa balvas «Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā» konkursa izstādes atklāšanā. Pasākuma dalībniekus uzrunāja
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada Goda pilsonis,
kinorežisors Jānis Streičs. Bija konkursi un LVI Etnoloģijas nodaļas
vadītājas Aijas Jansones lekcija par līgavas pūra darināšanu dažādos
vēsturiskos periodos. Tika prezentēts arī muzeja gada suvenīrs «Kārdināšana ar pūru».
Muzeja atklātajā mācību krātuvē A. Paulāna ielā 4 ikvienu gaidīja
konkursi, atjautības uzdevumi, mīklas un stāsti par Raini un Aspaziju.
Kāzu un apdziedāšanas dziesmas dziedāja Preiļu Valsts ģimnāzijas
folkloras kopa «Rūtoj».
Muzeju naktī bija atvērtas muzeja ekspozīcijas «Preiļi gadsimtu
spoguļos» Raiņa bulvārī 28, «Mūžs virpas apļots» Talsu ielā 21, varēja
apskatīt Preiļu muižas kapelu un iedarbināt lidmodeli «Iļja Muromec»
izstādē «Jāzeps Baško – gaisa fūrmanis» Preiļu 1. pamatskolas muzejā.
Pēc plašās programmas noklausīšanās un apskates visus pie ugunskura
sasildīja tradicionālā Muzeju nakts zupa.
Maija Paegle

Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji
pieredzes apmaiņā Preiļos

29. aprīlī Preiļu novada domē
bija ieradušies deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji no Rēzeknes novada pašvaldības. Delegāciju sešpadsmit cilvēku sastāvā vadīja Rēzeknes novada
domes priekšsēdētāja vietniece
Elvīra Pizāne. Viesošanās mērķis
bija iepazīties ar mūsu pašvaldībā
paveiktajiem darbiem, smelties
idejas un dalīties pieredzē.
Domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda ar prezentācijas palīdzību
kaimiņu kolēģus iepazīstināja ar
dzīvi Preiļu novadā, prioritātēm
un sasniegumiem, kā arī ieplānotajiem darbiem. Rēzekniešus interesēja izglītības pieejamība un
projektu realizācija, piesaistot Ei-

4. maija deklarācijai «Par
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu» aprit 25 gadi. Tam
par godu Preiļu 2.vidusskolā notika svinīgs pasākums, ko organizēja Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs (vadītāja Tekla
Bekeša). Bija jūtama gan patriotisma, gan svētku atmosfēra.
Tie bija patiesa prieka svētki,
un tie, kas sajuta šo prieku, pavisam noteikti ir īsteni latvieši.
Pasākumā piedalījās Preiļu 1. pamatskolas, Salas pamatskolas,
Pelēču pamatskolas, Preiļu Valsts
ģimnāzijas un mūsu skolas skolēni
un skolotāji, jo tieši mēs, jaunieši,
esam atbildīgi par to, kāda būs
Latvijas nākotne. Notika diskusija,
kuru vadīja Andris Puzo, pasākumā
piedalījās arī Valentīna Zeile, kā
arī 12. Saeimas deputāti Aldis Adamovičs un Janīna Kursīte – Pakule.
Diskusijā katrs varēja izteikt savas
domas par to, kādu redz Latvijas
nākotni. Pavisam noteikti varam
teikt, ka mūsu vidū ir jaunieši, ku-

ropas Savienības finansējumu, savukārt pagastu pārvalžu vadītāji
dalījās pieredzē ar pagastu teritorijām piešķirto līdzekļu un darbu
plānošanu. Kolēģi atzinīgi novērtēja
Preiļu novada pašvaldības atbalstu
izglītībai, nodrošinot 1. – 9. klašu
skolēniem brīvpusdienas, kā arī
uzteica veiksmīgo pieredzi attiecībā
uz ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem Preiļos. Preiliešiem bija daudz jautājumu kolēģiem par rekonstrukcijas gaitu
un ieguldīto līdzekļu piesaisti attiecībā uz nupat aprīļa beigās
atklāto restaurēto Lūznavas muižu
Rēzeknes novadā.
Vizītes turpinājumā ciemiņi
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas

muzeja vadītājas Teklas Bekešas
vadībā apmeklēja Preiļu muižas kapelu un Preiļu 1. pamatskolas muzejā izstādīto izstādi «Jāzeps Baško – gaisa fūrmanis». Viesojoties
Preiļu Galvenajā bibliotēkā, kolēģi
izteica lielu sajūsmu par moderno
un daudzfunkcionālo bibliotēkas
piedāvājumu. Ciemiņi iepazinās
ar tūrisma iespējām Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas
centrā, kā arī Jauniešu centra
«Četri» vadītāja Santa Ancāne pastāstīja par jauniešu aktivitātēm
novadā.
jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

rus uztrauc Latvijas liktenis. Visus
iepriecināja skolēnu pašdarbības
koncerts.
Pēc šīs diskusijas dalībnieki bija pārdomu pilni un, ja ne iepriekš,
tad tagad sāka apzināties mūsu
varbūt ne tik lielās, bet visnotaļ
mīļās zemītes brīvības vērtību.

Kaut katru dienu mēs būtu tik
apņēmīgi, patriotiski un prieka pārpilni kā tieši šajā Latvijas Republikai nozīmīgajā gadadienā!
Liels paldies visiem pasākuma organizatoriem un dalībniekiem!
A. Ķivriņa, 10. klase

Paliec Latvijā ierakstīts

Izlaidumi Preiļu novada izglītības iestādēs
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Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novadā noslēdzies pašvaldības realizētais projekts
jaunu bezmaksas publisko interneta pieejas
punktu izveidošanai un jau esošo pilnveidošanai

Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centrā, savukārt pagastu teritorijās
tie atradīsies – Pelēču pagastā Pelēču pamatskolā, Aizkalnes pagastā
Tautas namā un Saunas pagastā –
pagasta pārvaldes ēkā.
Publiskajos interneta pieejas
punktos bez maksas ir pieejams
bezvadu internets un datortehnika
ar atbilstošu programmatūru, kā
arī multifunkcionālā iekārta, kas
nodrošina informācijas izdrukas,
skanēšanas un kopēšanas iespējas
uz A3 un A4 formāta lapām. Skanēšanas pakalpojums būs bezmaksas, bet drukāšanai un kopēšanai

iedzīvotāji aicināti izmantot savu
papīru. Projekta ietvaros tika izveidotas arī bezvadu interneta pieejas
zonas, kas atrodas Preiļu pagastā,
Līčos, laukumā Jaunatnes ielā 1 un
Preiļu pilsētas centrā.
Kopējās projekta izmaksas sastādīja 33 341,85 eiro, t.sk. Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsts
28 340,57 eiro, valsts budžeta dotācija – 1 000,26 eiro un pašvaldības
līdzfinansējums – 4 001,02 eiro.
Šādu atbalstu paredz Ministru
kabineta noteikumi «Noteikumi
par darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātē «Publisko
interneta pieejas punktu attīstība»», 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.
jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi atgriezušies no 7. starptautiskā Malhoveres konkursa – festivāla Vācijas pilsētā Šēnfeldē. No četriem jauniešiem, kuri piedalījās konkursā, trīs jaunie mūziķi ieguvuši godalgotas vietas un kļuvuši par
festivāla laureātiem. Lieliskus rezultātus parādīja Anastasija Dementjeva (klavieres), Aija jermoloviča (vokāls) un Airita Erte (saksofons).

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors Alberts Vucāns pastāstīja, ka festivāla koncerti notika vietējā baznīcā, un audzēkņu
sniegums bija labā līmenī.
No 13. jūnija līdz 14. jūnijam
festivāla laureāti tiek aicināti piedalīties laureātu koncertā, kur tiks
pasniegtas galvenās un motivācijas
prēmijas visiem labākajiem dalībniekiem. Konkursā tika pārstāvēta
Vācija, Polija un Latvija, un mūsu
valsts jaunos talantus kopā ar preiliešiem prezentēja arī Līvānu Mūzikas skolas audzēkņi.
Malhoveres starptautiskais jauno mūziķu konkurss notiek jau septīto reizi. Pirms diviem gadiem
laureāta titulu un naudas prēmiju
500 eiro apmērā šajā festivālā
ieguva Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas audzēkne Krista Šķēpa.
Maija Paegle

Preiļu novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aizvadītā gada novembrī noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075
«Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā» realizāciju. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tika radītas iespējas piekļuvei
publiskās pārvaldes, novada un komercsabiedrību piedāvātajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai. Šobrīd projekts
jau ir īstenots un atbildīgie speciālisti gatavo projekta atskaites.
Projekta vadītāja Sanita Meļko
informēja, ka projekta rezultātā
novada iedzīvotāju un viesu vajadzībām ir izveidoti divi publiskie
interneta pieejas punkti ar bezvada
interneta pieejas zonu un seši publiskie interneta pieejas punkti ar
pieeju datortehnikai un biroja tehnikai.
Publiskie interneta pieejas punkti, kas ir pielāgoti arī cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, tagad atrodas
katrā Preiļu novada teritoriālajā
vienībā. Pilsētā tie turpmāk būs
pieejami Preiļu novada domes ēkā,
Preiļu novada Kultūras namā un

Preiļu jaunie mūziķi – starptautiskā konkursa laureāti

Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»
iesākusi projekta īstenošanu

Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»», kas dibināta
2014. gada 11. septembrī, par savas darbības pamatmērķiem ir noteikusi ģimeņu emocionālās un garīgās labsajūtas veicināšanu,
lietderīga un produktīva bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
organizēšanu, darba ar jauniešiem attīstīšanu, dažādu neformālās
izglītības programmu īstenošanu, kā arī sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanu sekmīgai personu integrācijai sabiedrībā.

Lai sasniegtu noteiktos mērķus,
Biedrība ir piedalījusies Sabiedrības
integrācijas fonda izsludinātajā trešajā atklātajā konkursā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.-2014. gada perioda programmas «NVO fonds» apakšprogrammas «Nevalstisko organizāciju projektu programma» ietvaros, iesniedzot projektu 2014.EEZ/PP/1/
MIC/074/040 «Kompleksi atbalsta
pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm
ar bērniem» sociālā sektora aktivitāšu apakšprogrammā. Lai arī projektu konkurss bija liels, no 110
iesniegtajiem projektiem Biedrības
projekts ir to 13 apstiprināto projektu vidū, kurš saņēmis programmas līdzfinansējumu EUR 19 999,99
apmērā. 23. aprīlī valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne parakstījusi līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
Projekta ietvaros tiek piedāvāti
atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem – attīstošās nodarbības, in-

tegrējot Montesori pedagoģiju, attīstošās nodarbības ar kanisterapijas
elementiem, radošās darbnīcas aušanā un keramikā, 5 dienu vides
izzinošā nometne «Mazie pētnieki»
dažādu vecuma grupu bērniem, apmācību kurss «Bērna emocionālā
audzināšana», nodarbību cikls «Esi
zinošs un palīdzi izaugt veselam
bērnam!», paredzot fizioterapeita,
logopēda un pediatra teorētiskās
un praktsikās nodarbības, kā arī atbalsta pasākumi jauniešiem – atbalsta grupas izveide, kuru vadīs
Dr. Iur. Can., Līvānu draudzes prāvests Juris Zarāns, nodarbību cikls
«ES pasaulē, pasaule MANĪ», kur,
sadarbojoties vairākiem speciālistiem, tiks veicināts preventīvais
darbs ar jauniešiem, iesaistot viņus
dažādās sociālajās aktivitātēs, mākslas terapijas nodarbības, apmācības digitālo prasmju pilnveidošanai – Corel Draw programmas apguve 80 mācību stundu apmērā.
Minēto aktivitāšu īstenošanai
plānots iegādāties Montesori pedagoģijas materiālus, inventāru fizio-

terapeita un logopēda nodarbību
īstenošanai, nometnes dalībniekiem plānots nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu, kā arī segt transporta izmaksas, kas paredzētas
nometnes aktivitāšu īstenošanai.
Savukārt kapacitātes stiprināšanas
pasākumu ietvaros plānots nodrošināt Biedrības biedra apmācību
«Bērna emocionālā audzināšana»
kursā un nodarbību ciklā «Bez pēriena!», sedzot apmācības izmaksas, izveidot Biedrības mājas lapu,
kā arī sagatavot informatīvu bukletu par Biedrību un atklātni, ar kuru
uzrunāt katru jaundzimušā ģimeni
Preiļu un Riebiņu novados. Vasarā
biedriem plānots pieredzes apmaiņas brauciens.
Vairāku aktivitāšu īstenošana
jau uzsākta, bet daudzu sākums
plānots tuvākajā laikā – aicinām
sekot informācijai un būt aktīviem
aktivitāšu apmeklētājiem, jo projekta īstenošanas laiks ir vien līdz
2016. gada 14. janvārim.
Anita Gāga
Biedrības «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»» valdes
locekle

Projektu finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses
relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Latvijas
valsts finansiālu atbalstu. Par preses
relīzes saturu atbild biedrība «Ģimeņu
atbalsta centrs «Puķuzirnis»».
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DOMeS LĒMUMI

Piešķirs līdzfinansējumu biedrībai «Moskvinas vecticībnieki»
30. aprīļa domes sēdē deputāti skatīja biedrības «Moskvinas vecticībnieki» valdes priekšsēdētāja Pētera Romanova iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam «Moskvinas kapsētas žoga ierīkošana»,
kas iesniegts nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» mazo
grantu projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015».
Projekta atbalsta gadījumā dome lēma piešķirt līdzfinansējumu
biedrībai 300 eiro apmērā, līdzekļus iedalot no novada domes budžeta
sadaļas «Pārējā ekonomiskā darbība». Projekta kopēja summa sastāda
2000 eiro. Tāpat domnieki lēma neiebilst pret Moskvinas kapsētas žoga
izbūvi projekta ietvaros kapu teritorijā uz pašvaldībai piederošas zemes.

Jauniešu motivācijas celšanai Preiļu novadā īstenos projektu
30. aprīļa kārtējā domes sēdē deputāti atbalstīja pašvaldības iesaisti
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā Eiropas
Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa
«Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» projektā
«PROTI un DARI!».
Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no
15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – NEET jauniešus.Preiļu novada Jauniešu centra «Četri» vadītāja Santa Ancāne informēja, ka Preiļu novadā ir plānots iesaistīt 39 jauniešus, kas ir noteiktā
sasniedzamā projektā iesaistāmo jauniešu skaita kvota, iepriekš noteikta
visās Latvijas pašvaldībās, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieejamo finansējumu.
Preiļu novadā plānotie pašvaldības stratēģiskie partneri būs Preiļu
novada Jauniešu centrs «Četri», jauniešu biedrība «Preiļu alternatīvās
kultūras atbalsta centrs» (PAKAC), Preiļu novada Sociālais dienests un
Sociālā dienesta Dienas centrs.

Preiļu novada dome iesaistās Latvijas nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā
Lai sekmētu «Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam» izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un
veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, Preiļu
pašvaldība iesaistīsies Latvijas nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku
izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos,
tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību
reģionālajā līmenī. Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas.
jolanta Rubine
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Preiļu novada uzņēmēji un saimnieciskās darbības
veicēji tiek aicināti piedalīties projektu konkursā!

Finansējums konkursa kārtā tiek piešķirts projektiem, kas saistīti
ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu
novadā. Projekta konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa,
projekta atskaites veidlapa atrodama mājas lapā www. preili.lv
Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā
Raiņa bulvārī 19 līdz 2015. gada 5. jūnijam plkst. 16.00. Sīkāka informācija pa tālruni +371 26636243 (Ineta Liepniece).

Darba meklētāji atgūst ticību saviem spēkiem

Preiļu novada sociālajā dienestā uz sarunu ar ilgstošajiem
darba meklētājiem bija ieradusies biedrības «LAIMES KALVE»
komanda ar semināru «Kā izprast savu situāciju», kura laikā
runāja gan par to, kā iekļauties darba tirgū, gan par to, kas traucē
to izdarīt. Seminārā tika runāts arī par to, kā izvērtēt savu ikdienas darbu prioritātes, klausītāji dalījās savā dzīves pieredzē attiecībās ar cilvēkiem.
Šajā seminārā lektore parādīja, kā cilvēks var pats sev un citiem
palīdzēt tikt ārā no it kā nepārvaramām problēmām – kā rīkoties, sākot
ar mazumiņu, ar sevi pašu, un tikai tad var gaidīt, ka mainīsies visa
dzīves situācija.
Kāda 51 gadu veca sieviete pēc semināra raksta: «Uzzināju, kā rīkoties situācijās, kas mani satrauc – risināt sasāpējušās problēmas, novērtēt savu stāvokli sabiedrībā.» Savukārt 33 gadus vecā darba meklētāja atzīst, ka «seminārs ļoti patika un palīdzēja, tagad zinu, no kura
gala jāsāk tikt galā ar problēmām.»
Biedrība «LAIMES KALVE» pateicas Preiļu novada sociālā dienesta
vadītājai Diānai Vucānei un dienesta darbiniekiem par patiesu interesi
par cilvēka likteņiem un nenogurstošo enerģiju, pildot savu darbu.
«LAIMES KALVĒ» strādā profesionāli lektori, kuri spēj strādāt ar
dažādām auditorijām.
Vairāk var izlasīt: www.celsuzlaimi.lv

Seminārs uzņēmējiem

10. jūnijā pulksten 11.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā sadarbībā ar LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu un Latgales
uzņēmējdarbības centru tiek rīkots seminārs mājražotājiem un
uzņēmējiem «Uzņēmēju un mājražotāju iespējas jaunu tehnoloģiju
izstrādē, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.»
Sīkāka informācija pa tālruni + 371 26636243 (Ineta Liepniece)
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Preiļu novada VÇSTIS
Kā vīgriezes, kā madaras šie vārdi,
Kas smaržo tā, ka acis jāver ciet,

Un atkal dzīve šķiet kā pļava, basām kājām
Kur spēku gūstot, varu cauri iet.

SveicAm «APAļAjāS» jubilejāS mAijā dzimušoS PenSionāruS:

Anastasiju Ankipovu, Annu Brūveri, Pēteri Daukštu, Vasiliju Dergačovu, Irēnu Leitāni,
Aleksandru Lukaperovu, Vandu Naglinsku, jeļenu Podskočiju, juriju Polovnikovu,
Valentīnu Veiguli, janīnu Zīmeli, Leonardu Bulmeisteru, jefrosiniju Danilovu,
Valentīnu Ivanovu, Helēnu Mežajevu, Viktoriju Ondzuli Preiļos, Aleksandru Naglinsku, Pēteri Upenieku, Genovefu Laizāni, Veroniku Upenieci,
Olgu Kotāni Preiļu pagastā un Virgīniju Kondrovu Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

VSIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums»
uzsāk uzņemšanu 15. jūnijs – 15. augusts

Pēc 12. klases:
Pēc 9. klases:
• Viesnīcu pakalpojumu speciālists (1.5 gadi)
• Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem
• Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem
• Viesnīcu pakalpojumu speciālists
(1.5 gadi)
• Vizuālā tēla stilists
• Pavārs (1 gads)
• Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
• Konditors (1 gads)
• Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
• Frizieris (1 gads)
• Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Stipendija līdz 114€ mēnesī.
Mācās 4 gadi, iegūst gan vidējo, gan profesionālo
izglītību, stipendija līdz 70€ mēnesī.
Skola piedāvā prakses iespējas Rīgas uzņēmumos un ārzemēs, nodrošinot ar dienesta viesnīcu.
Dokumentus iesniedz Preiļos, Sporta ielā 1.
Papildus informācija: www.rtrit.lv; preili@rtrit.lv, tālr. 65381291.

Kultūras centra pasākumi jūnijā

v 3. jūnijā plkst. 17.30 Preiļu KN Slāvu kultūras biedrība «Raduga» aicina uz sarīkojumu «Dzejas sudraba strauts», piedalās krievu romanču izpildītājs VIKTORS KOZLITINS /Rīga/. Ieeja brīva
v 3. jūnijā plkst. 17.00 Pelēču KN Bērnu disenīte ar sportiskām atrakcijām
v 5. jūnijā Aizkalnē Baznīcu Nakts programma Jasmuižas baznīcā.
v 6. jūnijā plkst. 15.00 Preiļu parka estrāde
Latvijas spēkavīru sacensības un pasākums bērniem «Mazā stiprinieka piedzīvojums»
v 6. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu
1. vidusskolas un Preiļu 1. pamatskolas absolventu
un darbinieku salidojums «Laiks atkal satikties»
v 7. jūnijā plkst. 14.00 Preiļu KN BĒRNĪBAS
SVĒTKI
v 9. jūnijā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
radošā darbnīca «Ziedi no vilnas»
v 12. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 1.
pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 12. jūnijā plkst. 19.00 Pelēču KN Pelēču
pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 13. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu

Valsts ģimnāzijas izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 19. jūnijā plkst. 12.00 Ārdavas saieta namā
Vasaras saulgriežu tradīcija – zāļu lasīšana, vainagu pīšana kopā ar pirtnieci un ārstniecības augu
pazinēju Kristīni Šišlovu
v 19. jūnijā plkst. 19.00 Preiļu KN Preiļu
2. vidusskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 20. jūnijā plkst. 8.00 – 12.00 Preiļos, Raiņa
bulvārī, Zāļu dienas tirgus
v 20. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu parka estrādē
Latgales novadu pūtēju orķestru koncerts
v 20. jūnijā plkst. 21.00 Preiļu parka estrādē
jauniešu diskotēka. Ieeja: EUR 3.00
v 22. jūnijā plkst. 13.00 Pelēču KN Vārkavas pašdarbnieku teātra izrāde «Meitiņa»
v 23. jūnijā Aizkalnē Aizkalnes pagasta svētki «Līgo Aizkalne»
v 23. jūnijā plkst. 22.00 Preiļu parka estrādē
Līgo nakts ugunskurs un ZAĻUMBALLE. Spēlē
mūzikas grupa «ZENĪTS». Ieeja brīva
v 27. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu KN Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienības Preiļi izlaiduma svinīgs sarīkojums
v 27. jūnijā plkst. 19.00 Preiļos, Tirgus laukumā, Folkloras festivāla «Baltica 2015» ieskaņu
koncerts

Apsveicam Pelagiju Hrapunovu skaistajā jubilejā!
Vēlam Jums labu veselību un Dievpalīgu visos darbos,
sekmīgu darbību Kristus Baznīcas labā!

Kopš 1996. gada, kad tika uzcelta un iesvētīta Preiļu vecticībnieku baznīca, Hrapunovas kundze ir tai
kalpojusi no sirds un ir joprojām baznīcas kora dvēsele.
Visu šo gadu garumā Hrapunovas kundze seko tam,
lai katrs Dievkalpojums baznīcā notiek saskaņā ar
stingriem noteikumiem, rūpējas par draudzes locekļu vēlmēm un vajadzībām, tāpēc ir iemantojusi lielu draudzes locekļu cieņu un atzinību.
Preiļu vecticībnieku draudze

Aicinām uz Baznīcu nakti Jasmuižas baznīcā

Šogad jau otro reizi Latvijā notiek Baznīcu nakts, kurā dalību ir
pieteikusi arī jasmuižas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu
baznīca (atrodas Preiļu novada Aizkalnē).
Baznīcu nakts ir lieliska iespēja cilvēkiem parādīt to, kas kristīgajai
draudzei ir vērtīgs. Baznīcu nakts mērķi ir sniegt iespēju cilvēkiem
iepazīt Baznīcas mantojumu, rosināt cilvēku interesi par kristīgo ticību
un draudzi un aicināt meklēt ceļu pie Dieva. Baznīcu nakts misija ir
līdzdarboties Latvijas garīgās atmodas darbā.
Jasmuižas draudze ir neliela, taču cilvēki ir ļoti apņēmīgi, darbīgi,
īsti savas draudzes patrioti, kas ar savu darbošanos vēlās piesaistīt
tuvāko un tālāko kaimiņu uzmanību ar aicinājumu apmeklēt majestātisko
un skaisto dievnamu. Ar šo pasākumu draudzes aktīvisti aicina un vēlās
iedrošināt ikvienu cilvēku ienākt baznīcā un palīdzēt spert soli ceļā pretī
personīgajā ticībā Dievam. Baznīcu Nakts ir aicinājums doties ceļā uz
baznīcu. Tas ir tāds fizisks ceļš. Cilvēks nokļūs līdz baznīcai ar kājām,
braukšus uz velosipēda vai automašīnā. Taču Baznīcu nakts mērķis ir
aicināt cilvēkus šim fiziskajam ceļam līdz baznīcai pievienot garīgu
ceļu, kas gala rezultātā ved uz ticību Dievam.
Aicinām ikvienu interesentu atnākt, skatīties, klausīties un piedalīties!
Baznīcu Nakts programma Jasmuižas baznīcā
• plkst. 17.50 – 18.00 Baznīcas zvanu skaņas. (Šī aktivitāte vienlaicīgi notiek visās pasākumā iesaistītajās baznīcās Latvijā).
• plkst. 18.00 Baznīcu Nakts atklāšana. Draudzes prāvesta O. Pujāta
un projekta koordinatores I. Rožinskas uzruna.
• plkst. 18.15 Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem.
• plkst. 20.00 Svētā Mise
• plkst. 21.00 Garīgās mūzikas koncerts «Gaismā, draugs, nāc» un
stāsts par sakrālajiem mākslas priekšmetiem baznīcā.
• plkst. 22.30 Lūgšanu svecīšu nolikšana «Labajiem nodomiem»
• plkst. 23.00 Vakara tēja un sarunas.
Māra Rožinska, Aizkalnes TN vadītāja
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Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Normunds Ivzāns
turpina startēt un uzvarēt

SPORTS

25. aprīlī Lietuvas pilsētā Birštonā notika slavenā
lietuviešu soļotāja, olimpiskā vicečempiona Antana
Mikenasa piemiņas sacensības. Tās vienlaicīgi bija
arī triju Baltijas valstu jauno soļotāju sacensības un
tradicionālais Latvijas, Lietuvas, Zviedrija un Igaunijas
mačs. Starp trim Latvijas soļotājiem, kuri individuāli
izcīnīja trīs uzvaras, ir preilieši Normunds Ivzāns un
Raivo Liniņš – Normunda dēls. Normunds Ivzāns uzvaru guva 5 km distancē veterāniem, rezultāts 21:40,
Raivo Liniņš uzvarēja savā grupā 3 km distancē ar
rezultātu 15:40.
Pēc startiem Birštonā Normunds Ivzāns 2. maijā
paspēja ‘paspīdēt’ arī tepat Latvijā. Sacensībās Jēkabpilī, kas veltītas olimpiskajam dalībniekam Pēterim
Zeltiņam, Normunds uzvarēja 5 km distancē savā
grupā, iegūstot absolūti labāko laiku – 21 minūte 55
sekundes.
Pavisam nesen Normunds Ivzāns atgriezās no Itālijas pilsētas Grosseto, kur norisinājās Eiropas čempionāts soļošanā.
17. maijā Normunds Ivzāns startēja 30 km distancē un izcīnīja sudraba medaļu ar rezultātu 2 stundas 38 minūtes un 35 sekundes. Tā kā 30 km distanci
Normunds Ivzāns nebija veicis kopš 1990. gada, tas
bija kārtējais pārbaudījums, mērojoties spēkiem ar
Eiropas censoņiem. Mūsu valsts pārstāvjiem komancīņā
izdevās pārspēt mājiniekus – itāļus – par 3 sekundēm,

kas mūsējiem deva vietu uz goda pjedestāla un bronzas godalgu.

Sacenšas vieglatlēti

6. – 7. maijā Preiļu novada BJSS stadionā notika
sacensības vieglatlētikā starp Preiļu, Līvānu, Riebiņu,
Aglonas un Vārkavas novadiem.
Sacensībās startēja 430 dalībnieki no deviņām vidusskolām: Līvānu 1. vidussskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 2. vidusskolas,
Aglonas vidusskolas, Aglonas katoļu ģimnāzijas, Vārkavas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Rudzātu vidusskolas un desmit pamatskolām: Preiļu 1. pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Šķeltovas pamatskolas, Sīļukalna pamatskolas, Rožupes pamatskolas, Pelēču
pamatskolas, Priekuļu pamatskolas, Vārkavas pamatskolas, Priežmalas pamatskolas, Dravnieku pamatskolas.
Pēc augstvērtīgākajiem rezultātiem tika noskaidroti labākie starpnovadu vieglatlēti: jaunākajā grupā – Nikola Djubina (augstlēkšana) un Raivo Liniņš
(3000 m soļošana), abi no Preiļu 1. pamatskolas, vidējā grupā – Rasa Saulīte (200 m skrējiens) un Rainers Trubačs (200 m skrējiens), abi no Preiļu 1. pamatskolas, vecākajā grupā – Diāna Veigure (200 m
skrējiens) un Oļegs Hveckovičs (tāllēkšana), abi no
Līvānu 2. vidusskolas, junioru grupā – Anna Svetlova
(800 m) no Preiļu Valsts ģimnāzijas un Dainis Gorins
(šķēpa mešana) no Riebiņu vidusskolas.
Informāciju sagatavoja Maija Paegle un Preiļu novada BJSS vieglatlētikas trenere Viktorija Neištadte
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Pēdējais laiks
gatavoties peldsezonai

1 masāžas kursa laikā samazini: vidukļa apkārtmēru par
3.9 cm, gurnu apkārtmēru par
3.6 cm, augšstilbu apkārtmēru
par 3 cm, roku augšdaļas apkārtmēru par 2 cm.
FIGURA LINE aicina izmēģināt limfas stimulācijas masāžu
par iepazīšanās cenu 4,50 EUR.
Tālrunis pierakstam –
22011150 Preiļos,
Aglonas ielā 1, 2 stāvā.

Preiļu
Novada VÇSTIS
Preiïu novada domes
informatîvais izdevums
latvieðu un krievu valodâ.
Adrese: Raiòa bulvâris 19,
Preiïi, LV–5301.
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

Atbildîgâ par izdevumu
Maija Paegle, tâlr. 65322766,
maija.paegle@preili.lv.

