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Zied āboliņš, zied vilkuvāles,
līdz zvaigznēm jāņugunis skrien,

nāk visa laba jāņuzāle
un zemi līgo dziesmā sien.

Gaišus Līgo svētkus,
darbīgu un saulainu vasaru!

Preiļu novada domes vārdā
priekšsēdētāja Maruta Plivda

Aicinām uz
mājražotāju, zemnieku un amatnieku

Zāļu dienas tirgu Preiļos
20. jūnijā no pulksten 8.00 - 14.00
laukumā Raiņa bulvārī 19, Preiļos.
Laipni aicināti!

Atbalstīts Preiļu un Riebiņu novada
TIC projekts «Māci manim arodiņu»

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2015. gada 6. martā izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijas
valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015» projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma
ietvaros.
Kopumā tika saņemti 143 projekti ar pieprasīto finansējumu EUR
462819.50. Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros finansiālu atbalstu piešķīra 61 projektam ar kopēju finansējumu EUR 95 781,00. Atbalstu EUR 550 apmērā ir saņēmis arī
Preiļu novada domes iesniegtais projekts «Māci manim arodiņu», kuru
sagatavoja un no 01.06.2015.–15.11.2015. īstenos Preiļu un Riebiņu
novada TIC (projekta vadītāja un kontaktpersona Iveta Šņepste).
Projekta mērķis ir Preiļu un Riebiņu novadu seno amatu un citu
mākslas nozaru prasmju kultūras saglabāšana, popularizēšana un
nodošana nākamajām paaudzēm.
Projekta ietvaros, atbalstot un veicināt vietējo amatnieku – seno
amatu prasmju popularizētāju radīto izstrādājumu noietu, kopīgajā
Preiļu un Riebiņu novada TIC tiks iegādāta stikla vitrīna, kurā tiks
izvietoti amatnieku darbi un tirgoti suvenīri. Veicinot seno amatu un
citu praktisku prasmju un iemaņu nodošanu nākamajām paaudzēm,
Preiļu novada svētku (22.08.2015.) tradicionālā tirdziņa ietvaros tiks
organizētas vismaz sešas Preiļu un Riebiņu novadu amatnieku
meistarklases (radošās darbnīcas), kurās gan vietējie iedzīvotāji, gan
novada svētku viesi zinošu amatnieku vadīti apgūs senās amatu prasmes.
Lai attīstītu amatniecības un mākslas nozari kā līdzekli vietējo un ārvalstu tūristu piesaistes veicināšanai, sadarbībā ar abu novadu pagastu
pārvalžu vadītājiem tiks apzināti un apkopoti Preiļu un Riebiņu novados darbojošies amatnieki un mājražotāji dažādās nozarēs, izveidota
elektronisku datu bāze ar mērķi aktīvākai komunikācijai ar amatniekiem,
turpmākās sadarbības veidošanai, amatnieku darbības popularizēšanai.
Tas, iespējams, arī radīs pamatu, lai nākotnē izveidotu Preiļu un
Riebiņu novadu amatnieku un mājražotāju biedrību.
Preiļu un Riebiņu novada TIC aicina visus čaklos seno amatu
pratējus, kuri līdz šim nav sadarbojušies ar TIC, būt aktīvākiem un
līdzdarboties vismaz elektroniskās datu bāzes izveidošanā.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 720,23, no kuriem EUR 550 ir
piešķirtais Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums un EUR 170,23 ir
Preiļu novada domes līdzfinansējums.
Iveta Šņepste
projekta vadītāja, Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve
Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras,
Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.

Pirmā skola Preiļos svin 150. dzimšanas dienu

Ar svinīgu koncertu 6. jūnijā
noslēdzās pasākumu cikls «Skolai
Preiļos – 150». Preiļu novada kultūras namā bija pulcējušies Preiļu 1. pamatskolas un bijušās Preiļu 1. vidusskolas direktori, pedagogi, absolventi, visi, kam tuva un
mīļa skola Preiļos. Skanēja apsveikumi un laba vēlējumi skolai,
pedagogiem, audzēkņiem.
Izglītības un zinātnes ministre,
Preiļu 1. vidusskolas absolvente,
Mārīte Seile savā uzrunā iestājās
par līdzvērtīgu visu Latvijas reģionu
attīstību, par kvalitatīvas izglītības
nodrošināšanu ikvienā skolā Latvijā, lai katrā valsts novadā dzīvotu
zinoši, konkurētspējīgi un laimīgi
cilvēki. Preiļu 1. pamatskolas kolektīvu svētkos sveica 12. Saeimas
deputāts Aldis Adamovičs, ieskicējot pārmaiņas Preiļu skolās dažādos
laika posmos un uzsverot skolu izaugsmi pēdējo 25 gadu laikā.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda savā sveicienā
Preiļu 1. pamatskolai aicināja skolas absolventus dot savu artavu tālākā skolas un visa novada attīstībā, par īpaši svarīgu uzdevumu nosaucot Preiļu pils atjaunošanu.
Preiļu 1. pamatskolu svētkos
sveica Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis,
Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāji un pārstāvji, Preiļu Vēstures

Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste uzrunā pasākuma dalībniekus

un lietišķās mākslas muzeja, Preiļu novada Kultūras centra, Preiļu
Galvenās bibliotēkas vadība, biedrības «Savai skolai» vadītājs Juris
Erts, 1954. gada skolas absolventi.
Klātesošos uzrunāja Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste.
Koncertā uzstājās Preiļu 1. pamatskolas deju kolektīvi «Gaida»
(vadītāja Gaida Ivanova) un «Dancari» (vadītāja Ilze Broka), muzicēja Artūrs Savickis ar audzēkņiem,
Antra un Māris Skuteļi, smaidus
izraisīja Preiļu 1. pamatskolas teātra pulciņa (vadītāja Vilhelmīne Jakimova) sniegums, priecēja «Lāsī-

tes» (vadītāja Daina Erte), kuru
sastāvā šoreiz dziedāja un muzicēja skolas absolventes. Pasākums
Kultūras namā noslēdzās ar Preiļu
1. pamatskolas skolotāju kora izpildīto «Skolas valsi» Ilzes Rožinskas vadībā.
Pasākuma otrā daļa norisinājās
Preiļu 1. pamatskolā, kur draudzīgās sarunās, atceroties skolas laiku,
satikās Preiļu 1. pamatskolas un
Preiļu 1. vidusskolas absolventi, pedagogi un tehniskie darbinieki.
Maija Paegle, Preiļu novada
domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
saņēmis divas Gada balvas

22. maijā Starptautiskās Muzeju dienas pasākumu ietvaros
Balvu Novada muzejā norisinājās
Latvijas Muzeju biedrības tradicionālā konkursa «Zelta puteklis 2014» gada balvu pasniegšanas sarīkojums. Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzejs par
aizvadītā gadā paveiktajiem darbiem konkursā izpelnījās teicamu
sava darba novērtējumu, iegūstot
divas no septiņām konkursa nominācijām – «Gada ieguldījums
nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā» un «Gada izstāde».
Kā pavēstīja muzeja galvenā
krājumu glabātāja Ināra Krusta un
galvenā māksliniece Silvija Berezovska, nominācijā «Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā» muzejs piedalījās ar projektu «Latgales māju
logu apmaļu dekoratīvo rotājumu
restaurācija», kura ietvaros pērn
tika restaurēta daļa no 18 kolekcijā
esošajiem māju logu apmaļu dekoratīvajiem rotājumiem. Logu rotājumi jau iepriekš ir bijuši izmantoti
muzeja krājuma izstādēs «Logu
stāsti» un «Kopīgais un atšķirīgais»,
kas guva atzinību Latgalē un Rīgā.
Savukārt nominācijā «Gada izstāde» muzejs ieguva laureāta statusu par izstādi «Jāzeps Baško –
gaisa fūrmanis», kas veltīta izcilā
novadnieka, lidotāja, eskadriļas «Iļja Muromec» komandiera, Latvijas gaisa karaspēka organizatora,
ģenerāļa Jāzepa Baško 125. dzimšanas dienai un I pasaules kara
simtgadei. Izstādes pamatā ir 6 reizes samazināts transformējams lid-

Darbīgais muzeja kolektīvs – (no kreisās puses) galvenā māksliniece Silvija Berezovska, lietišķās mākslas speciāliste Silvija Ivanovska, galvenā
krājumu glabātāja Ināra Krusta, direktore Tekla Bekeša un muzeja vēstures speciālists Vadims Maksimovs

mašīnas «Iļja Muromec» modelis,
aprīkots ar gaismas un skaņas
efektiem, uz kura informācija atrodama tekstu un attēlu veidā.
Tāpat arī izstādi papildina ģenerāļa J. Baško mundieris, J. Baško
avarējušās lidmašīnas atlūza, lidotāja cepure, apbalvojumi, aviācijas
atšķirības zīmes, J. Baško un viņa
dzīvesbiedres Jevdokijas Baško
portreti.
Savukārt, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, izstādē tiek piedāvāts digitālais tests «Ko Tu zini
par Jāzepu Baško un Latvijas aviāciju». Izstādes ietvaros tika izstrādāts arī muzeja suvenīrs «Jāzeps
Baško – gaisa fūrmanis» – piezīmju
blociņš ar 2 informācijas lapām
3 valodās un izgatavojama papīra
lidmodeļa shēmu.

Latvijas Muzeju biedrība konkursu rīko ar mērķi atskatīties uz
pagājušajā gadā paveikto un sekmēt
muzeju nozares attīstību Latvijā.
Balvas ieguvējus nosaka konkursa
kārtībā, izvērtējot konkursam iesniegtos pieteikumus. Balvu piešķir par izciliem darba rezultātiem
Latvijas muzeju nozarē šādās nominācijās: gada ieguldījums nacionālo
vērtību (krājuma) saglabāšanā; bērniem draudzīgākais muzejs; gada
ekspozīcija; gada izstāde; gada
publikācija (monogrāfija, filma
u.c.); mūžizglītības projekts muzejā
un modernās tehnoloģijas muzejā.
Apsveicam muzeja kolektīvu
ar kārtējiem sasniegumiem!
Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas
lapas satura redaktore
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Sāksies pieteikšanās konkursam
«Sakoptākais īpašums Preiļu novadā»

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā
«Sakoptākais īpašums Preiļu novadā». Konkursam jāpiesakās līdz
10. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu
novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
vai pagastu pārvaldēs. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana
notiks augusta pirmajās nedēļās, konkursa uzvarētāju apbalvošana
norisināsies Preiļu novada svētkos 22. augustā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu novada pašvaldības
mājas lapā www.preili.lv, turpat ir atrodama arī pieteikuma
veidlapa. Papildus informācija, zvanot konkursa komisijas vadītājai
Vitai Patmalniecei, tālrunis – 28367578.

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu projektam
«Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas
līdz Rīgas ielai (I kārta)
projekta «Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas
līdz Rīgas ielai (1.kārta) un Andreja Upīša ielas pārbūve
(2. kārta) Preiļos» ietvaros
Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties no 2015. gada 15. jūnija
līdz 2015. gada 15. jūlijam Preiļu novada domē (kabinetā Nr. 50.).
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Preiļu novada domes zālē,
Raiņa bulvārī 19, 2015. gada 10. jūlijā plkst. 17.30.
Atsauksmes iespējams iesniegt Preiļu novada domē
līdz 2015. gada 15. jūlijam.
Būvniecības ierosinātājs: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr. 90000065720, LV – 5301
Kontaktpersona: Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālrunis:
65307327
Būvprojekta izstrādātājs: SIA «Mārupīte – RR», Elijas iela 2/4,
Rīga, reģ. Nr. 40103094875, LV – 1050
Kontaktpersona: Būvprojekta vadītājs Didzis Dāle, tālrunis:
26191009

No 1. jūnija tiek mainīts Valsts Zemes
dienesta klientu apkalpošanas centra «Preiļi»
klientu apkalpošanas laiks

Klientu apkalpošanas konsultants klientus apkalpos otrdienās
un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās piedāvājam izvēlēties citu
veidu konsultāciju saņemšanai un pasūtījuma veikšanai. Lai saņemtu
konsultāciju, lūdzam zvanīt uz informatīvo tālruni 67038800 vai
rakstīt uz informatīvo elektronisko pastu – info@vzd.gov.lv
Lai veiktu pasūtījumu, aicinām:
• sūtīt elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu un laika zīmogu),
• nosūtīt iesniegumu pa pastu,
• apmeklēt VZD klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Tuvākie klientu apkalpošanas centri: Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā
88, tālrunis 67038800, kac.rezekne@vzd.gov.lv, Daugavpilī, Rīgas iela
18, tālrunis 67038800, kac.daugavpils@vzd.gov.lv . Klientu apkalpošanas centru darba laiki: pirmdiena – 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, otrdiena – 13.00 – 17.00, trešdiena – 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, ceturtdiena
– 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, piektdiena – 8.00 – 12.00.

Valstī noteikts mežu ugunsnedrošais laikposms

Valsts meža dienests informē, ka ar šī gada 25. aprīli tika noteikts
meža ugunsnedrošā laikposma sākums visā valsts teritorijā.
Ugunsnedrošais laikposms ir noteikts, pamatojoties uz 2004. gada
17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 «Ugunsdrošības noteikumi» 29. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi.

Paziņojums par projektu iesniegumu atlases
izsludināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2013/26
«Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai» III daļas 7. punktu:
1) projektu iesniegšanas beigu termiņš – 2015. gada 26. augusts,
2) maksimālais pieejamais finansējuma apjoms – EUR 14000,
3) persona, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo
plānoto izmaksu aprēķins (tāme) – Preiļu novada domes Tehniskās
daļas vadītājs Jānis Skutels tālrunis 26432521.

Iedzīvotāju ievērībai – tiek veikta lapsu
un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka 5. maijā ir uzsākta savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējā vakcinācija pret trakumsērgu.
Vakcinācijai tiek izmantota dzīva novājināta trakumsērgas vīrusa
SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturoša vakcīna «Lysvulpenpor.a.u.v.».
Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības
apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par
sērkociņu kastīti. Vakcīnas izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu
daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2 izsviežot 20 – 23 vakcīnas ēsmas ar
500 metru atstarpi starp lidojumu joslām.

Baznīcu Nakts Jasmuižā

5. jūnija vēlā pēcpusdienā
zvanu skaņas aicināja visus interesentus ienākt Jasmuižas katoļu
baznīcā. Laikā no plkst. 19.00
līdz plkst. 21.00 visiem interesentiem bija iespēja apskatīt arī
Aizkalnes pareizticīgo baznīcu,
kur draudzes vadītāja Zoja Matvejeva laipni sagaidīja apmeklētājus un pastāstīja par dievnamu.
Tā kā šogad Jasmuižas katoļu
baznīcai ir jubilejas gads – aprit
200 gadi, kopš uzcelts mūra dievnams, draudzes prāvests Onufrijs
Pujāts savā uzrunā iepazīstināja
klātesošos ar baznīcas vēsturi un
dalījās pārdomās ar klātesošajiem
par ticības nozīmi. Projekta koordinatore Ilze Rožinska aicināja
visus aktīvi piedalīties piedāvātajās
aktivitātēs un vēlēja nebaidīties ienākt baznīcā arī ikdienā un gūt sev
garīgo stiprinājumu gan lūgšanās,
gan pārdomās.
Radošajās darbnīcās tapa neskaitāmi papīra eņģelīši, kurus
veidošanu vadīja Ingrīda Kampāne,
lūgšanu krellīšu meistarošana notika
Māras Rožinskas vadībā.
Pasākuma kulminācija bija garīgās mūzikas koncerts apvienojumā
ar prezentāciju un stāstu par baznīcā
redzamajiem sakrālās mākslas

priekšmetiem. Materiālu sagatavoja
un klātesošajiem stāstīja Ingrīda
Kampāne. Koncertu atklāja jaunākā
dalībniece – Beāte Cirša ar Jāņa Logina dziesmu «Bērna lūgšana», kam
sekoja Ilzes Rožinskas vadītā Aizkalnes tautas nama vokālā ansambļa uzstāšanās, koncertu ar skanīgām dziesmām kuplināja arī brāļi
Edgars un Aigars Krekeli, un Aira
Gribonika – Upeniece ar draugiem.
Šajā vakarā tika dibināta jauna
tradīcija – izveidots lūgšanu svecīšu
galds. Tagad ikvienam baznīcas
apmeklētājam būs iespēja iededzināt
un nolikt svecīti, lūdzoties kādā

savā nodomā. Baznīcu nakts izskaņā
visi apmeklētāji un dalībnieki tika
aicināti uz vakara tēju un mājās
ceptiem raušiem.
Baznīcu Nakts pasākumu visa
vakara gaitā apmeklēja apmēram
pusotra simta apmeklētāju, un izskanēja vēlme arī nākošgad pulcēties šādā sirsnīgā pasākumā. Radošā komanda pateicas par atbalstu
pasākuma rīkošanā draudzes prāvestam Onufrijam Pujātam, vēlot
viņam labu veselību, paldies Preiļu
novada domei par informatīvo atbalstu, paldies visiem, kas atnāca
un piedalījās.

Biedrība «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzinis»» ir saņēmis
atbalstu nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» mazo
grantu projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015.
gadā». Jau šajā vasarā tiks īstenots projekts «Smilšu lampas iegāde – bērnu radošai attīstībai».
Projekta rezultātā plānots iegādāties papildus aprīkojumu inovatīvai, attīstošai un izglītojošai
audzināšanas metodei – Montessori
pedagoģijai. Tā ir inovācija ne
viena Latvijā, bet noteikti jaunums
arī Latgalē un Preiļu apkārtnē.
Tāpat projekta ietvaros notiks
smilšu lampu prezentācijas pasākums, kurā ģimenes ar bērniem tiks
iepazīstinātas ar iegādāto aprīkojumu bērnu radošām nodarbībām.

Daudzu saspringtu radošu darba
gadu rezultātā talantīgā itāļu ārste,
pedagoģe, kā arī psiholoģe Marija
Montessori ir radījusi vienu no
visvairāk izplatītākajām bērnu mācīšanas metodēm pasaulē. M.Montessori izstrādāto metodi var iztēloties kā trijstūri, kura vienā virsotnē ir bērns, kas tiek respektēts
kā personība un indivīds ar viņam
piemītošām īpašībām, attīstības
īpatnībām un darbošanās ritmu.
Otra virsotne ir speciāli sagatavota
vide, kas atbilst bērna vajadzībām
un ļauj viņam apgūt lietu un parādību pilno pasauli. Trešā virsotne
ir speciāli apmācīts pedagogs vai
vecāki, kuru loma ir palīdzēt attīstīt
bērna dotumus.
Latvijā šī inovatīvā un radošā
pedagoģijas metode ar katru gadu
paliek arvien populārāka, tiek veidotas apmācības un sagatavoti Montessori pedagoģijas speciālisti. Latgalē šī metode tiek pielietota
samērā reti, bet, mūsu biedrībā ir

šīs metodes speciāliste, kas var
piedāvāt inovatīvu bērnu pilnveidošanās veidu.
Biedrība pašlaik īsteno Sabiedrības integrācijas fonda apstiprināto
projektu «Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar
bērniem»), kurā viens no veicamajiem pasākumiem ir Montessori
nodarbību nodrošināšana bērniem
vecumā no 2 gadiem., tādēļ iegādātās smilšu lampas būs ļoti noderīgas arī šajās nodarbībās.
Projekta «Smilšu lampu iegāde – bērnu radošai attīstībai» kopējais finansējums ir EUR 607,86,
no kuriem EUR 489,86 ir nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu
fonds» piešķirtais finansējums un
EUR 118 ir Biedrības līdzfinansējums.
Iveta Šņepste, Projekta
vadītāja, Biedrības «Ģimeņu
atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» biedrs

Mīlestībā, sapratnē un cieņā
60 gadus kopā nodzīvojuši Anna
un Pēteris Vilcāni Saunas pagasta
«Rudzdobju» mājās. Skaistajā
jubilejā ‘dimanta pāri’ sveica
Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Lauris Pastars
un Saunas pagasta pārvaldes
vadītājs Raimonds Rubins.
Anna un Pēteris Vilcāni izaudzinājuši sešus bērnus, viņu dzimtas
koka atzarā ir četrpadsmit mazbērni un viens mazmazbērns. Ciemošanās laikā pie Vilcānu ģimenes
skaisti ziedēja ābeles, piebraucot
pie mājas, stalti slējās trīssimtgadīga dižu ozolu aleja, ko Anna kādreiz nosargāja un neļāva nozāģēt,
saimniecībā iestādītas avenes, savu
mājvietu atraduši stārķi un daudz
citu putnu. Abiem jubilāriem rūpe
ikdienā ir par mājas mīluļiem –
sunīšiem un kaķiem, bet lielākos
darbus palīdz paveikt Smelteros
dzīvojošais dēls Kārlis ar ģimeni.
Bērni un mazbērni atbrauc bieži,
dažkārt nedēļas nogalēs lauku māja
ir pilna ar savējiem.
Anna un Pēteris laulību reģistrēja 1955. gada 12. februārī Bindaru ciema padomes izpildkomitejā,
vēlāk – aprīļa mēnesī svinēja kā-

zas un laulājās Pieniņu baznīcā.
Abi satikās un iepazinās darbā,
kā smejas Anna – pie traktora, jo
Pēteris bija traktorists kolhozā, Anna – uzskaitvede traktoru brigādē,
vēlāk strādāja arī par slaucēju un
bija pabeigusi kursus, lai varētu
darboties arī bērnudārzā, ko kolhozā bija plānots uzbūvēt. Abi bija
uzauguši turpat – tagadējā Saunas
pagastā, un tur arī izveidoja savu
ģimenes pavardu – pēc darba kolhozā rūpējās par savu piemājas
saimniecību, audzināja bērnus,

Anna daudz adīja un auda, un tagad
savas prasmes nodod mazmeitām.
Ciemojoties pie jubilāriem, parasti rodas vēlme uzzināt, kas ir
ilgas kopdzīves pamatā, kā sadzīvot, saprasties vienam ar otru, lai
saglabātu spožumu acīs un mīlestību sirdī. Dimanta jubilāru atbilde
bija ātra un kodolīga – par katru
nieku strīdēties nevajag, jo dzīvojot
kopā, jāprot piedot. Novēlam, lai
Annai un Pēterim Vilcāniem bagātīga turpmākā kopdzīve!
Maija Paegle

Preiļos projekta ietvaros tiks iegādātas smilšu lampas

Dimanta kāzas svin Anna un Pēteris Vilcāni
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Preiļos atklāta Egila Gulbja laboratorijas filiāle

10. jūnijā SIA «Preiļu slimnīca» telpās, 4. stāvā, norisinājās
«E. Gulbja Laboratorija» Preiļu
filiāles atklāšanas pasākums, kura ietvaros klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar filiāles darbību un apkalpošanas principiem.
Sertificētās laboratorijas vārdam ir laba slava Latvijā, jo tā ir lielākā klīniskā laboratorija Baltijā,
kurā veic visu no cilvēka vai dzīvnieka iegūtu materiālu izmeklējumus, lai nodrošinātu slimību diagnostiku vai veselības novērtēšanu.
Svinīgajā atklāšanā Preiļu no-

vada domes vārdā deputāte Valentīna
Liniņa savā uzrunā pateicās slimnīcas personālam un ārstiem par
augsta līmeņa pakalpojumu nodrošināšanu, savukārt laboratorijas
vadībai par iespēju Preiļu novada
iedzīvotājiem turpmāk iegūt kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus,
īpaši sarežģītas klīniskās analīzes.
«E. Gulbja Laboratorija» valdes
locekle Sandra Dimante vēstīja, ka
iepriekšējās Preiļu laboratorijas telpas tagad ir ieguvušas jaunu plānojumu, pielāgotu Eiropas Savienības standartiem, pacientu vajadzī-

bām sagādāta uzgaidāmā telpa, kurā uzstādīts kiosks ar skaneri, kurā
pēc analīžu nodošanas ar barkoda
palīdzību pacients saņems atbildes
drukātā veidā sev nepieciešamo eksemplāru skaitā. Darbu filiālē turpinās iepriekšējās Preiļu laborantes,
kuras laboratorijas darba uzlabošanai
ir apmeklējušas nedēļu ilgas apmācības lielajā E. Gulbja laboratorijā
Rīgā. Vadība sola, ka Preiļu novada
iedzīvotāji un ārsti turpmāk būs
ieguvēji, jo analīžu rezultātus būs
iespējams saņemt ātrāk.
Jolanta Rubine

IZGLīTīBA

Preiļu novada dome apbalvo skolēnus par sasniegumiem
mācību olimpiādēs, interešu izglītībā un sportā

29. maijā Preiļu novada kultūras namā norisinājās Preiļu
novada izglītības iestāžu audzēkņu, kuri guvuši panākumus mācību olimpiādēs, interešu izglītībā un sportā, apbalvošana.
Naudas balvas saņēma arī pedagogi un treneri, kuri sagatavoja
audzēkņus. Kopējā summas, kas
no pašvaldības budžeta tika novirzīta audzēkņu un viņu pedagogu apbalvošanai, sastāda 10
535 eiro.
Preiļu novada Izglītības pārvaldes speciāliste Valentīna Karpušenko informēja par visiem apbalvotajiem skolēniem un pedagogiem, bet mūsu izdevumā mēs jūs
iepazīstinām ar valsts un reģionālo
olimpiāžu uzvarētājiem un dalībniekiem.
Augstus rezultātus šajā mācību
gadā sasniedza Preiļu 1. pamatskolas 9. klases skolniece Lauma Tumašova: valstī iegūta 1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Žanete Beča),
2. vieta – vēsturē (skolotāja Dace
Kiuleniece), atzinība –matemātikā
(skolotāja Mairita Grišule). Preiļu
1. pamatskolas 9. kl. skolniece
Ilva Valdone ir saņēmusi atzinību
vēsturē (skolotāja Dace Kiulenie-

ce), piedalījās arī latviešu valodas
un literatūras olimpiādē.
Preiļu 2. vidusskolas 7. klases
skolniecei Ksenijai Zabalujevai –
3. vietu latviešu valodas (mazākumtautību programmām) olimpiādē (skolotāja Vija Daukšte), Preiļu
Valsts ģimnāzijas (PVĢ) 10. klases
audzēkne Laura Neiceniece izcīnīja 3. vietu bioloģijas olimpiādē
(skolotāja Elita Grigale), PVĢ 10.
klases audzēkne Laura Buka ieguva atzinību ķīmijas olimpiādē (skolotāja Valentīna Pastare).
PVĢ 12. klases audzēkne Anete
Vintiša ieguva 1. vietu reģionālajā
mūzikas olimpiādē (skolotāja Ilze
Rožinska), skolniece piedalījās arī
latviešu valodas un literatūras, matemātikas un ķīmijas olimpiādēs.
Valsts un reģionālajās olimpiādēs piedalījās vairāki audzēkņi no
PVĢ - Mārtiņš Lisovs, Edgars Mičulis, Armands Ūzuliņš, Simona
Rubine, Linda Klindžāne, Krista
Šķēpa, Laura Repele, Airita Erte,
Agnese Lukjanova. Valsts olimpiādēm skolēnus gatavoja pedagogi
Mārīte Lisova, Valentīna Pastare,
Ineta Ivanova, Regīna Pastare, Ingūna Patmalniece, Vija Caune,
Natālija Pīzele un Zenta Juranča.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos
darbus (SkZPD) izstrādāja un tika
uzaicināti uzstāties reģionālajā
konferencē Daugavpilī septiņi PVĢ
un viens Preiļu 2. vidusskolas audzēknis. Šajā konferencē 1. vietu
ieguva PVĢ 11. klases audzēkne
Zane Elste (skolotājs – konsultants
Silvija Kivko) un PVĢ 12. klases
audzēknis Kārlis Sīlis (skolotājs –
konsultants Anna Svile). 2. vietā
ierindojās PVĢ 12. klases audzēkne
Ērika Gribonika (skolotājs – konsultants Anna Svile), 3. vietā –
PVĢ 12. klaes audzēkne Vineta
Haritonova (skolotājs – konsultants
Anna Svile). Godalgoto vietu ieguvēji tika uzaicināti prezentēt
savus darbus Valsts SkZPD konferencē Rīgā, kur Kārlis Sīlis izcīnīja
3. vietu valsts līmenī. Pateicības
par SkZPD Daugavpilī saņēma
Preiļu 2. vidusskolas 12. klases
skolniece Agita Kaža (skolotāja –
konsultante Žanna Ļebedeviča),
PVĢ 11. klases audzēkņi Santa
Fedotova (skolotāja – konsultante
Ilze Čamane), Laila Meirule (skolotāja – konsultante Silvija Kivko)
un Renāts Konovalovs (skolotāja
– konsultante Silvija Kivko).
Maija Paegle

4. jūnijā Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma
(turpmāk - RTRIT) Preiļu struktūrvienībā norisinājās diskusija
un degustācija par tēmu «Garšīgie likumi - jaunā pārtika, alergēni un ģenētiski modificēti organismi», kas tika organizēta
Eiropas Parlamenta Informācijas
biroja projekta «Garšīgie likumi» ietvaros.
Diskusijā ar saviem ziņojumiem uzstājās RTRIT struktūrvienības Preiļi skolotājas Inga Proma
un Ināra Liepiņa, savukārt Euro-

peDirect informācijas centra Austrumlatgalē pārstāve Ilona Skorodihina jauniešus informēja par Eiropas Parlamenta organizētajām
iespējām skolu jauniešiem iesaistīties EUROSCOLA aktivitātēs. Pasākumā jaunieši, darbinieki un viesi noskaidroja, kas ir ģenētiski modificēta pārtika, guva priekšstatu,
kā Eiropas Parlamenta lēmumi uzlabo alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti un guva izpratni par lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un ēdināšanas nozares speciālistu lomu
rūpēs par drošu pārtiku Latvijas

un citu Eiropas Savienības valstu
iedzīvotājiem. Otrajā daļā skolotājas
Ināras Liepiņas vadībā tika piedāvāta jaunās pārtikas degustācija,
kurā par favorītēdienu tika atzītas
čia sēklas apelsīnu sulā goči ogu
tēja. Ināra Liepiņa paskaidroja, ka
visiem iedzīvotājiem, tostarp arī
jauniešiem un īpaši audzēkņiem,
kas skolās apgūst ēdienu gatavošanas prasmes, ļoti būtiski ir zināt
informāciju un būt kompetentiem
par produktiem, kādus viņi lieto
un pagatavo citiem.
Jolanta Rubine

Preiļu topošie pavāri aicināja uz drošas pārtikas degustāciju
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Izglītības iestāžu pedagogu
un audzēkņu vecāku konference aicina
uz progresīvām pārmaiņām izglītībā

1. jūnijā Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi un
audzēkņu vecāki pulcējās Preiļu Valsts ģimnāzijā uz konferenci
«Izglītība Preiļu novadā: aktualitātes, resursi, iespējas».
Konferenci atklāja Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs
Andrejs Zagorskis, dalībniekus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs iepazīstināja konferences dalībniekus ar jautājumiem, kas izglītības jomā
tiek skatīti Saeimā. Katra Preiļu novada izglītības iestāde, kas piedalījās konferencē, prezentēja savas iestādes darbu. Konferences dalībniekiem bija iespēja klausīties divu speciālistu lekcijas, kas daudzus
klātesošos neatstāja vienaldzīgus un lika domāt.
Andrejs Zagorskis pavēstīja, ka Izglītības iniciatīvu centra direktore,
pedagoģijas doktore Daiga Zaķe konferences dalībniekus iepazīstināja
ar tēmu «21. gadsimta pedagogs», stāstot par kvalitatīvas pedagoģijas
principiem, kuri ir pieņemti vairāk nekā 30 pasaules valstīs kā starptautisks vienots nosacījums pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai.
Uzsvars tiek likts uz mijiedarbību starp bērniem un pieaugušajiem, kā
arī bērniem savā starpā.
Svarīga ir ģimenes un apkārtējās sabiedrības loma sekmīgai bērna
attīstībai un mācīšanās procesam, neatņemama sastāvdaļa ir ikviena
bērna un ģimenes tiesību aizstāvēšana. Kvalitatīva pedagoģija atzīst arī
novērtēšanas un plānošanas būtisko lomu, palīdzot ikvienam bērnam
gūt panākumus mācīšanās procesā, kas balstās uz atziņu, ka aprūpe,
mācīšanās un audzināšana veido vienotu veselumu un ka katra bērna
labsajūta ir svarīgs mācīšanās priekšnosacījums. Bērna kognitīvo, sociālo, emocionālo un fizisko attīstību ietekmē mācīšanās vide, bet kvalitatīvu pedagoģisko procesu spēj īstenot pedagogi, kuri ilgstoši
iesaistās pedagoģiskās pilnveides un personības attīstības procesos,
pārdomā un analizē savu darbu.
Konferences laikā varēja izvērtēt, kādā mērā katrs no pedagogiem
ievēro šos principus, tomēr jāatzīst, ka šāda pieeja būtiski atšķiras no
tām metodēm, pēc kā tiek novērtēts pedagogu un izglītības iestāžu
darbs Latvijā. Pie mums visvairāk ‘klibo’ mijiedarbība ‘skolotājs –
skolēns’, un Daiga Zaķe norādīja uz to, ka katra izglītības iestāde prezentēja sevi, stāstot tikai par rezultātiem olimpiādēs un eksāmenos, bet
nerunāja par to, kā jūtas skolēni un kā mācību procesā ar skolēniem
strādā pedagogi. Arī Andrejs Zagorskis atzīst, ka izglītības iestādēs
valstī bieži ir tāda prakse, ka skolotājs sevi grib parādīt un strādā, lai
būtu redzami sasniegumi, ko mēra ballēs, bet aizmirst bērna īpatnības
un speciālās vajadzības. Izvērtējot mācību darba kvalitāti, jāņem vērā
arī tas, ko skolotājs ir devis bērnam, tāpēc vairāk uzmanības jāpievērš
sadarbībai un mijiedarbībai starp skolotāju un skolēnu.
Daugavpils Universitātes doktorante pedagoģijā Skaidrīte Ūzuliņa
stāstīja par emocionālo inteliģenci profesionālajā darbībā. Lekcija bija
kā turpinājums sarunai par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, un
lektore, balstoties uz pētījumu, atbildēja uz jautājumu, kādam skolotājam jābūt kā personībai, jo ne jau iemācītās formulas, likumi un
gadskaitļi dod lielāko ieguldījumu bērna attīstībā un izaugsmē.
Konferencē debatēs uzstājās biedrības «Preiļi izglītotai Latvijai»
pārstāvji – bērnu vecāki Liene Vilcāne un Ilona Indriksone, un konferences dalībniekiem tika prezentētas idejas jaunas, novadā netradicionālas,
pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādes veidošanai.
Konferencē kopumā piedalījās 42 dalībnieki. Lekciju tēmas un dalībnieku uzstāšanās bija interesantas, radās daudz vielas pārdomām.
Andrejs Zagorskis pastāstīja, ka šobrīd ir daži bremzējoši faktori projektā esošajam jaunajam izglītības modelim, un, iespējams, ka tas vēl
netiks ieviests, tomēr daudzi vecāki vēlas izmaiņas izglītībā uzreiz,
negaidot valstiskas pārmaiņas visā sistēmā. Izglītības pārvaldes
vadītājs atzina, ka respektē centienus kaut ko mainīt, jo tas dod stimulu
izglītības iestāžu vadībai un pedagogiem domāt, analizēt un skatīties
progresīvu pārmaiņu virzienā, jo mērķis mums visiem ir viens – skolās
jāstrādā skolotājiem – personībām.
Maija Paegle

Audzēkņu uzņemšana
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunajam
mācību gadam programmā – vizuāli plastiskā māksla.
Skolas adrese – Raiņa bulvāris 26, Preiļi, tālruņi uzziņām:
lietvede – 65322542, mākslas nodaļas vadītāja – 29610964.
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Muzikāls uzvedums «Rainis. Aspazija. Zaļumballe»
Raiņa jaunu dienu zemē

Lai tu vari ikvienam mīlot, abām rokām dvēseli dot,
Un kā mežābele no pretī saņemtās gaismas
Vienmēr uzplaukt un sudrabā salapot!

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS jūnijā dzimušoS penSionāruS:

Rimmu Bļinovu, Pēteri Mironovu, Jadvigu Skaru, Valentīnu Somu,
Bernaditu Ivanāni, Jeļenu Grigorjevu, Lidiju Klevicku, Antonu Rumpu
Preiļos, Teklu Bogdanoviču Aizkalnes pagastā, Kazimiru Trubiņu
Pelēču pagastā, Pēteri Prikulu, Natāliju Anspoku un Annu Grozu
Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Kultūras centra pasākumi jūlijā

v 3. jūlijā plkst. 17.00 Ārdavas saieta namā
Pelēču pagasta svētku ietvaros – Ārdavas pamatskolas bijušo pedagogu un darbinieku atmiņu vakars
v 3. jūlijā plkst. 20.00 Saunas TN atpūtas
laukumā Jaunības svētki, plkst. 23.00 – Zaļumballe,
spēlē grupa «Airi». Ieeja – brīva
v 3. jūlijā plkst. 20.00 Preiļu parka estrādē
izrāžu apvienība «PANNA» piedāvā muzikālo
dzīves spēli divās daļās «KUKULIS». Lomās:
Ģirts Ķesters, Zane Daudziņa, Juris Lisners, Maija
Doveika, Aldis Siliņš, režisors – Juris Rijnieks.
Biļetes – «Biļešu Paradīze» un kultūras centra
kasē. Biļešu cena – EUR 7.00, no 15. jūnija biļešu
cena – EUR 8.00
v 4. jūlijā Pelēču pagastā Pelēču pagasta
svētki: 6.00 – 9.00 – makšķernieku sacensības,
plkst. 10.00 – sporta aktivitātes, plkst. 12.00 – tikšanās ar pirtnieci Dzintru Abaroni, plkst. 13.00 –
piepūšamās atrakcijas bērniem, sejas apgleznošanas
meistarstunda bērniem, plkst. 20.00 – svētku koncerts, svētku noslēgumā – groziņballe kopā ar grupu «Liepavots»
v 7. jūlijā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
radošā darbnīca «Kļavu lapu cepurītes»

v 18. jūlijā Preiļos ORDEŅU BRĀLĪBAS
17. salidojums
v 18. jūlijā plkst. 15.00 – 16.00 Preiļos,
laukumā Raiņa bulvārī 19 Retro automobiļu
/IGAUNIJA/ apskate
v 18. jūlijā plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē
AMIGO DZINTARA DZIESMU VASARAS TŪRES KONCERTS. Piedalās: Edvīns Bauers, «Liepavots», Aigariņš, «Galaktika», Santa Zapacka,
«Baltie Lāči», «Tekila», «Laimas muzykanti»,
Liene Šomase un Jānis Moisejs. Zaļumballē spēlē
«Klaidonis», «Baltie lāči». Biļetes «Biļešu Paradīze» un kultūras centra kasē, pirmās 500 biļetes –
EUR 5.00, iepriekšpārdošanā – EUR 7.00, pasākuma dienā – EUR 10.00
v 25. jūlijā Preiļu parka estrādē PUTU PARADĪZE – Tava neaizmirstamā vasaras putu ballīte – plkst. 18.00 – 21.00 – Bērnu disenīte, plkst.
22.00 – 4.00 – Ballīte pieaugušajiem
v 26. jūlijā Aizkalnes TN Baltinavas dramatiskā kolektīva «PALĀDAS» izrāde – 4. daļa «ONTONA TRAĢĒDIJA». Ieeja par ziedojumiem, vēlamā summa – EUR 2.50
v 26. jūlijā plkst. 20.00 Saunas TN atpūtas
laukumā Baltinavas dramatiskā kolektīva «PALĀDAS» «Ontons i Anne» teātra izrāde 2. daļa.
Ieeja – 2,50 EUR, skolēniem – 1.00 EUR.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Jāņa Pauniņa piemiņas turnīrs
64 lauciņu DAMBRETĒ

SPORTS

21. jūnijā plkst. 20.00 Jasmuižas brīvdabas estrādē notiks
Lubānas amatierteātra uzvedums «Rainis. Aspazija. Zaļumballe»
(režisores Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa). Uzvedumā piedalīsies
Lubānas KN jauniešu deju kolektīvs «Žuburi».
Uzveduma darbība norisinās kādā no 1890. gadu vasaras zaļumballēm, kad tālumā dzirdama pūtēju orķestra zaļumballes mūzika, bet
pie skatītājiem, nost no citu cilvēku acīm, jaunieši no zaļumballes
meklē vietu divvientulībai. Raiņa un Aspazijas mīlas dzeja iegūst
jaunu skanējumu. Mēs to sadzirdam no jauniešiem, kas ir mīlestības,
attiecību, savas pasaules meklējumos. Uzvedumu atbalsta VKKF.
Ieeja uz pasākumu – bez maksas.

Preiļu novada folkloras kopas
piedalīsies festivālā «Baltica – 2015»

No 15. līdz 19. jūlijam Latvijā norisināsies Baltijas lielākie
starptautiskie tradicionālās kultūras svētki – folkloras festivāls
«Baltica-2015».
Festivālā piedalīsies folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, muzikanti un tautas lietišķās mākslas meistari no visiem Latvijas novadiem. Preiļu novadu festivālā «Baltica – 2015» pārstāvēs Preiļu Valsts
ģimnāzijas folkloras kopa «Rūtoj», vadītāja Ilze Rožinska, Preiļu
pagasta folkloras kopa «Leiči», vadītājs Romualds Kairāns un
Saunas pagasta folkloras kopa «Naktineica», vadītāja Anita Fedotova.
16. jūlijā notiks folkloras kopu koncerti Rīgā, Vērmanes dārzā.
17. jūlijā folkloras kopas uzstāsies Novadu dziesmu programmā
kanāla malās Rīgā. 18. un 19. jūlijā festivāla programma turpināsies
Rēzeknē – ar festivāla gājienu un svētku koncertiem.
Maija Paegle
KAPU SVĒTKI Preiļu pilsētas kapos 12. jūlijā plkst. 14.00.
Mācītājs Ēvalds Bērziņš, Preiļu evanģēliski luteriskā draudze
17. jūnijā pulksten 13.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā,
Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos, seminārs «Saimniekošanas dažādība lauku teritorijā». Lektors – Gustavs Norkārklis, biedrības «Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija» valdes priekšsēdētājs.
Pieteikšanās dalībai seminārā pa tālruni 26636243.
17. jūnijā pulksten 11.00 Preiļu nevalstisko organizāciju centrā,
Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos, seminārs «Mediju nozīme organizāciju attīstībā». Lektore – Līva Norkārkle, biedrības «Zemnieku
Saeima» sabiedrisko attiecību speciāliste. Pieteikšanās dalībai seminārā pa tālruni 26636243.

Pastars (Preiļu 1. pamatskola), starp meitenēm 2. vieta
Solvitai Ragaušai (Priekuļu pamatskola). U-16 grupā zēniem 2.vietā Valters Reinis (Preiļu 1. pamatskola, 3. vietā –
Arnis Matvejevs (Preiļu 1. pamatskola).U-16 grupā meitenēm
Lauma Tumašova ierindojās 2. vietā, 3. vieta – Dagnijai
Lauskai (Preiļu 1.pamatskola).
Paldies par iespēju apgūt dambretes spēles labirintus
mūsu novada treneriem – Dzintrai Šmukstei (Preiļi), Olgai
Borisovai (Preiļi), Jānim Brakovskim (Priekuļi).

Preileši piedalās Invalīdu sporta spēlēs

Turnīra uzvarētājas (no kreisās): Ineta Gritāne (Viļānu vidusskola), Dagnija Lauska (Preiļu 1. pamatskola) un Lauma
Tumašova (Preiļu 1. pamatskola)

Ar mērķi godināt Latgales novada izcilā dambretes
meistara Jāņa Pauniņa piemiņu, kā arī popularizēt dambretes
spēli bērnu un jauniešu vidū, 25. maijā Preiļu 1. pamatskolā
notika tradicionālais Jāņa Pauniņa piemiņas turnīrs 64
lauciņu dambretē. Šogad tas notika jau sešpadsmito reizi un
to organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs.
Sacensību galvenā tiesnese bija dambretes pulciņa skolotāja
Dzintra Šmukste.
Četrdesmit deviņi jaunie dambretisti no Preiļiem,
Viļāniem, Sīļukalna un Priekuļiem turnīru aizvadīja trīs
vecuma grupās: U-10 cerības (2005. gadā dzimušie un
jaunāki), U-13 minikadeti (2002.–2004. gadā dzimušie) un
U-16 kadeti (1999.-2001. gadā dzimušie), kopumā izspēlējot
vairāk nekā 200 individuālo spēļu partiju.
Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņi guva labus rezultātus. U-10 grupā zēniem 1. vietu izcīnīja Roberts
Pastars, 2. vietā – Eduards Podskočijs (Preiļu 1. pamatskola) un 3. vietā – Valters Pūdžs (Preiļu 1.pamatskola).
U-10 grupā meitenēm laurus plūca Laima Tumašova (Preiļu
1. pamatskola), 3.vieta – Alisei Andersonei (Preiļu 1. pamatskola). U-13 grupā zēniem 1. vietu ieguva Rūdolfs

Ikvienā sporta veidā ir sasniedzamas virsotnes, kas
līdzinās Everestam. Ne katram tas ir izdarāms, daži tiek
tikai līdz pusei, daži piekāpjas paša kalna pakājē, nostājoties
pret kalnu, viņi šķiet par mazu un par sīku, lai pievarētu
milzeni. Tie, kuri tomēr sasniedz virsotni un sasniedz
mērķi, var slavēt sevi un pateikties sev, ka viņi ir trenējušies
pietiekoši daudz un neatlaidīgi.
Sasniegt Everestu – virsotni – izdevās Mārim Miglānam
no Preiļu novada Invalīdu biedrības. Viņš uz Preiļiem
atgriezās ar divām medaļām – 1. vieta šautriņu mešanā un
3.vieta novusa spēlē.
Kopumā Invalīdu sporta spēlēs sporta klubā «Ķeizarmežs» piedalījās 360 sportisti no daudzām Invalīdu biedrībām Latvijā.

Vieglatlētikas mozaīka

5. – 6. jūnijā norisinājās Rīgas atklātais čempionāts pieaugušajiem, kur piedalījās arī daži mūsu novada vieglatlēti.
Eiropas čempionāta U-23 normatīvu (7 m 55 cm)
mēģina izpildīt Dairis Rinčs. Linardam Šmeikstam rezultāts – 5 m 95 cm un 13. vieta. Divās disciplīnās startēja
Anastasija Caica – 800 m ar rezultātu 2 minūtes 25,21
sekunde, gan 1500 m ar rezultātu 5.02,13 tika izcīnītas
2. vietas.
Uz Iecavu 7. jūnijā, kur norisinājās Latvijas čempionāts U-14 – mūsu jaunākajai vieglatlētu paaudzei devās
2002.–2003. gados dzimušie Preiļu novada BJSS labākie
vieglatlēti. Sekmīgākie starti padevās Raivo Liniņam,
iegūta 5. vieta 2000 m skrējienā ar rezultātu 7 minūtes 13,
65 sekundes, Nikolai Djubinai augstlēkšanā 138 cm un 8.
vieta. Mūsu sprinteriem Alenam Lozdam un Laurim
Šmeikstam izdevās iekļūt «B» finālā 80 m, kur attiecīgi ar
rezultātiem 11,18 un 11,64 ierindoties 10. un 11. vietā.
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Laurim vērtīga arī 15.vieta tāllēkšanā ar rezultātu 4 m 43
cm. Savu personīgo rekordu uzlaboja arī Anastasija Volkova
augstlēkšanā – 135 cm un 11. vieta.
10. jūnijā Jelgavas mājīgajā stadionā notika LVS kausa
III posma sacensības pieaugušajiem (1999. g.dz. un vecāki)
un U16 (2000.–01.g.dz.) jaunatnei. Ar mainīgām sekmēm
startēja arī nedaudzie mūsu novada vieglatlēti.
Sezonas labākais Daira Rinča rezultāts – 7 m 42 cm –
ļāva viņam kāpt uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena,
savu personīgo rekordu 800 m «uzspodrināja» Anastasija
Caica – 2 minūtes 22,58 sekundes (5. vieta), bet Annai
Svetlovai 2.28,0 deva 10. vietu.

Noskaidroti šī gada Latgales atklātā
galda tenisa čempionāta uzvarētāji

30. maijā Preiļos noslēdzās gadskārtējais Latgales atklātais individuālais čempionāts galda tenisā. Sacensību
galvenais tiesnesis Voldemārs Limans pastāstīja, ka šogad
sacensību trijās kārtās kopā bija pulcējušies vairāk kā
sešdesmit galda spēles lietpratēju no Preiļiem, Jēkabpils,
Aizkraukles, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Bauskas,
Cēsīm, Rīgas un Lietuvas.
Čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu pārliecinoši
izcīnīja talantīgais preilietis Emīls Lutinskis, otro vietu
ieguva Maksims Jovļevs
no Rīgas, savukārt par
trešo labāko apbalvots Preiļu
rēzeknietis Aleksejs Va- Novada
siļjevs.
Starp galda tenisa Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.
veterāniem no preiliešiem
grupā 60 un vecāki tre- Adrese: Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV–5301.
šajā pozīcijā ierindojās
Metiens – 5000 eks.
Voldemārs Limans, savukārt sieviešu konkuIespiests SIA «Latgales Druka»,
rencē trešā labākā ir
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Preiļu jaunā cerība –
Atbildīgā par izdevuma
Diāna Afanasjeva.
sagatavošanu – Maija Paegle,
Informāciju sagatatālr. 65322766,
voja Aija Caune,
maija.paegle@preili.lv
Lolita Stupāne,
Laikraksts internetā:
Leonīds Valdonis un
www.preili.lv
Jolanta Rubine
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