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PREIĻU NOVADA SVĒTKI UN 3. STARPTAUTISKAIS
AUTORLEĻĻU FESTIVĀLS
18. augusts

Plkst. 12.00 Kultūras nama terasē 3. Starptautiskā autorleļļu festivāla atklāšana
Plkst. 13.00 - 19.00 Preiļu KN 3. Starptautiskā autorleļļu
festivāla izstāde. Ieeja izstādē par ziedojumiem
Plkst. 18.00 - 21.00 Preiļu parka estrādē Latvijas spēkavīru
čempionāta posms
Plkst. 17.00 - 20.00 Kultūras nama terasē Bērnu pēcpusdiena
Plkst. 22.00 - 03.00 Preiļu parka estrādē Jauniešu nakts disko
ritmos. Īpašie viesi: SINGAPŪRAS SATĪNS, DZIĻI VIOLETS, DJ DWEEN

19. augusts

Plkst. 09.00 Raiņa bulvārī TIRGUS IELA
Plkst. 10.00 - 12.00 Brīvdabas skatuve, Raiņa bulvāris 19,
Tautas mākslas kolektīvu koncerts «Kaimiņu sasaukšanās»
No plkst. 10.00 pie Preiļu KN, Raiņa bulvāris 28, piepūšamās atrakcijas bērniem
Plkst.11.00 - 19.00 Preiļu KN 3. Starptautiskā autorleļļu festivāla izstāde. Ieeja izstādē par ziedojumiem
Plkst. 12.00 - 14.00 Bērnu disenīte ar lielajiem pasaku tēliem
Plkst. 18.00 pa Raiņa bulvāri, Aglonas ielu, Liepu ielu, A.Paulāna ielu uz Preiļu parka estrādi Preiļu pilsētas iestāžu, uzņēmumu, dienestu un organizētu iedzīvotāju Svētku gājiens

Preiļu parka estrādē

Plkst. 19.00 svētku uzrunas un konkursa «Sakoptākais
īpašums Preiļu novadā» uzvarētāju apbalvošana
Plkst. 19.30 mūzikas grupas «Laimys muzykanti» koncerts
Plkst. 21.00 dziedātājas Marijas Naumovas koncerts
Plkst. 23.00 - 04.00 zaļumballe kopā ar mūzikas grupu «Tālbraucēji»

20. augusts

Plkst. 09.00 - 12.00 svētku dievkalpojumi Preiļu baznīcās
No plkst. 11.00 līdz 18.00 Preiļu KN 3. Starptautiskā autorleļļu festivāla izstāde. Ieeja izstādē par ziedojumiem
Svētku pasākumu plānā iespējamas izmaiņas.
Lūdzu, sekojiet informācijai!

Preiļu novada domes deputāti darbosies
trīs pastāvīgajās komitejās

20. jūnijā Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti ievēlēja
pastāvīgo komiteju locekļus. Saskaņā ar domes nolikumu
pašvaldībā darbojas trīs komitejas, un jaunievēlētie domes deputāti
jau iepriekš bija izteikuši vēlmes darboties kādā no komitejām.
Balsojot kopumā par pastāvīgo komiteju sastāvu, nolemts, ka katrā
komitejā darbosies pieci deputāti.
Finanšu komiteju saskaņā ar pastāvošo likumdošanu vadīs domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda. Finanšu komitejā deputāti ievēlēja Nadeždu Hļebņikovu, Ivetu Stari, Juri Vucānu un Zigmāru Ertu.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā darbosies deputāti Ineta Liepniece, Raimonds Rubins, Māris Leikučs, Ārijs Vucāns
un Lauris Pastars. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejā deputāti ievēlēja Juri Ertu, Ēvaldu Vilcānu, Juri Želvi, Valentīnu Madalāni un Aigaru Zīmeli.
Maija Paegle

Preiļu novadu atkārtoti vadīs
Maruta Plivda

Jaunievēlētās Preiļu novada domes deputāti 15. jūnijā atkārtoti
atbalstīja līdzšinējās domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas ievēlēšanu amatā. Uz pašvaldības vadītāja amatu tika izvirzītas divas
kandidatūras – Maruta Plivda un Juris Vucāns. Ar desmit balsīm
par Preiļu novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta
Maruta Plivda. Par Jura Vucāna kandidatūru tika nodotas piecas
deputātu balsis.
Domes priekšsēdētāja vēlēšanas bija vienīgais 15. jūnija domes sēdes jautājums.
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās Marutas Plivdas pārstāvētais apvienotais saraksts LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība
«Visu Latvijai»-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA pārliecinoši uzvarēja ar 50,26 % iedzīvotāju atbalstu, iegūstot astoņas no 15 deputātu vietām domē. Par pašvaldības deputātiem
no apvienotā saraksta ievēlēti Juris Erts, Ineta Liepniece, Valentīna
Madalāne, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta
Stare un Juris Želvis.
Trīs deputātu vietas Preiļu novada domē ir Latvijas Reģionu apvienības sarakstam, no kura deputātu
sastāvā darbosies Ārijs Vucāns, Juris Vucāns un Aigars Zīmelis. Divi deputāti – Zigmārs Erts un Māris
Leikučs – pārstāvēs Latvijas Zaļo partiju. Pa vienai vietai Preiļu novada domē ieguvis partijas «Vienoti
Latvijai» saraksts, no kura ievēlēta Nadežda Hļebņikova, un sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa», no kuras
pašvaldības deputāta mandātu ieguvis Ēvalds Vilcāns.
Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Par Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieku
ievēlēts Juris Želvis

20. jūnijā Preiļu novada domes ārkārtas sēdē, atklāti balsojot, par
Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieku tika ievēlēts Juris Želvis
(Latvijas Zemnieku savienība).
Domes priekšsēdētājas vietnieka amatam tika izvirzīts tikai viens kandidāts. J. Želvis šajā amatā tika ievēlēts atklātā balsojumā ar 10 deputātu
balsīm par un trim balsīm pret. Līdz šim Preiļu novada domē bija divi priekšsēdētājas vietnieki – Juris Erts un Valērijs Haritonovs, kuri amata pienākumus pildīja tikai priekšsēdētājas prombūtnes laikā. Jaunievēlētais priekšsēdētājas vietnieks būs algots un amata pienākumus veiks pastāvīgi.
Saskaņā ar algota priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu ārkārtas domes
sēdē tika apstiprināti grozījumi Preiļu novada pašvaldības nolikumā, jaunā
redakcijā tika apstiprināts arī Preiļu novada pašvaldības 2017. gada darba
samaksas nolikums. Grozījumi tika veikti arī domes izpildinstitūcijas, pagasta pārvalžu un struktūrvienību darbinieku sarakstā.
Maija Paegle

Sākusies pieteikšanās konkursam «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā»

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā».
Konkursam jāpiesakās līdz 15. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada
domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. Konkursam pieteikto
objektu vērtēšana notiks jūlija pēdējā nedēļā. Konkursa uzvarētāju apbalvošana – Preiļu novada svētkos,
kas norisināsies no 18. līdz 20. augustam.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv,
turpat ir atrodama arī pieteikuma veidlapa.
Papildu informācija, zvanot konkursa komisijas vadītājai Vitai Biezaitei, tālrunis – 28367578.

Preiļos pulcējās Latvijas pašvaldību izpilddirektori

9. jūnijā Preiļu kultūras namā notika Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksme, kas pulcēja vairāk nekā 130 dalībniekus no 54 Latvijas pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienības un Pašvaldību
savienības izdevuma «Logs». Preiļos viesojās arī Čehijas
Izpilddirektoru asociācijas delegācija.
Kā pastāstīja Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs (attēlā), izpilddirektoru sanāksmes norisinās
reizi mēnesī dažādās vietās. To laikā ir iespēja dalīties ar informāciju par aktualitātēm likumdošanā, sniegt priekšlikumus un apmainīties ar domām, aktualizēt dažādus jautājumus,
piesaistot arī noteiktu jomu speciālistus.
Sanāksmes ievadā Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda iepazīstināja Latvijas pašvaldību pārstāvjus
ar Preiļu novadu un tā attīstību. Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas priekšsēdētājs Guntis Kalniņš klātesošajiem izklāstīja jaunāko izpilddirektoru asociācijas valdes informāciju, un pastāstīja, kā ir veicies tiem izpilddirektoriem, kas kandidēja pašvaldību vēlēšanās.
Par ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes vienotas izpratnes veidošanu ziņoja un ar lietderības kontrolēm
pašvaldībās iepazīstināja Valsts kontroles padomes loceklis,
Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins.

Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors
Jānis Miķelsons iepazīstināja ar ūdens un siltumenerģijas
skaitītāju optimālu izvēli, uzstādīšanu, ekspluatāciju un
ūdens patēriņa uzskaiti daudzdzīvokļu mājās.
Sanāksmē izskanēja arī praktiskās pieredzes stāsti par tēmu «Latvijas ceļš uz ilgtspējīgu attīstību: bākugunis 2030.
gadam». LPS padomniece Elita Kresse iepazīstināja ar Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu «Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs». Daugavpils pilsētas
domes Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītājas p.i. Jolanta Ūzuliņa stāstīja par Daugavpils
cietokšņa atdzimšanu. Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs dalījās pieredzē par pašvaldības, Nodarbinātības valsts aģentūras un uzņēmēja sadarbību jaunu
darbvietu radīšanai. Par mobilās lietotnes «Mana Valmiera»
ieviešanu un izmantošanu, kā arī to, ko tā dod pašvaldības
komunikācijā ar iedzīvotājiem, pastāstīja Valmieras Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājs Jānis Bērziņš. Rēzeknes novada konkursa «Rēzeknes novada uzņēmums» vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Melnis pastāstīja
par konkursa rīkošanu savā pašvaldībā un uzņēmēju
atsaucību. Savukārt Preiļu novada SIA «BE un BE» un tin-

ktūras «fonto de forto» autors Juris Želvis dalījās pieredzē
ar to, kā uzsākt inovatīva produkta ražošanu.
Sanāksmes dalībnieki dienas otrā pusē devās apskatīt
vairākus objektus Preiļu novadā – notika iepazīšanās ar Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona darbu, Preiļu pils
un parka apskate un dažu Preiļu novada tūrisma objektu apmeklējums.
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore
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Izraēlas vēstniece Latvijā apmeklē Preiļu novadu

8. jūnijā Preiļu novadu vizītē
apmeklēja Izraēlas vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē un vēstniecības kultūras un sabiedrisko
attiecību speciāliste Marika Piņķe.
Vizītes ietvaros vēstniece tikās
ar Preiļu novada domes vadību,
pašvaldības deputātiem un speciālistiem. Tikšanās laikā vēstniece

tika iepazīstināta ar Preiļu novadu,
realizētajiem projektiem un ieplānotajiem darbiem novadā. Lironne Bar-Sadē atzina, ka Izraēlas
vēstniecība Latvijā aktīvi strādā ar
Latvijas reģioniem un regulāri izbrauc ārpus Rīgas. Vēstniecība
darbojas dažādos virzienos, viens
no galvenajiem darba aspektiem –

Paziņoti uzņēmumi un uzņēmumu
vadītāji ar labāko reputāciju

Kā vēsta portāls www.porternovelli.lv Aldara Alus muzeja telpās
notikusi svinīgā Uzņēmumu reputācijas topa 2017 apbalvošanas ceremonija, kurā tika paziņoti uzņēmumi un uzņēmuma vadītāji ar
augstāko reputāciju.
Uzņēmumu vadītāju reputācijas TOP10 sarakstā iekļuvis
AS «Preiļu siers» valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts, ieņemot
10. vietu. Apsveicam!
Nords Porter Novelli, laikraksta Dienas Bizness un pētījumu
centra SKDS veidotais Uzņēmumu reputācijas tops ir apjomīgākais uzņēmumu reputācijas pētījums Baltijā, kura apbalvošanas ceremonija jau 13. reizi pulcināja Latvijas vadošo uzņēmumu vadītājus un uzņēmējus. Uzņēmuma reputācijas tops tapis sadarbībā ar
LIAA un jau ceturto reizi norisinās Eksporta foruma Magnetic
Latvia ietvaros, kas ir nozīmīgākais eksporta tematikai veltītais
pasākums Latvijā.

Skolēnu uzņemšana Preiļu 2. vidusskolā
2017./2018. mācību gadā

Preiļu 2. vidusskola uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību 10. klasē bez iestājpārbaudījumiem vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
licence Nr.V-4236.
Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, apliecība par pamatizglītību,
dzimšanas apliecības kopija, fotokartiņa (2 gab. 3 x 4 cm), bērna
medicīniskā karte.
Preiļu 2. vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē pamatizglītības
mazākumtautību programmā (kods 21011121), licence Nr.V-4234.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
par projektu pieņemšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
«Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
30. septembra noteikumiem Nr. 598 «Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā»
un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600
«Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu konkursu veidā pasākumam «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»».
Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» notiks no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada
27. jūlijam.
Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā «Atbalsta veidi» → Projekti un investīcijas.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr.
67095000).

rādīt un veicināt Izraēlas kultūru.
Izstāde «Es piederu šeit», kas ir
stāsts par Izraēlas bērnu grāmatu
ilustrācijām, šobrīd izstādīta Ludzā, savukārt janvārī būs skatāma
Preiļu Galvenajā bibliotēkā.
Viens no Izraēlā dzimušiem
projektiem, ko vēstniecība pašlaik
piedāvā realizēt Latvijā, saistīts ar
izglītības jomu. Projekts Izraēlā
iesācies jau pirms 35 gadiem kādā
nelielā universitātē, tagad tas
izaudzis visas valsts līmenī.
Projekta pamatideja ir tā, ka
kāda institūcija – fonds, pašvaldība
vai universitāte – no saviem resursiem izsniedz studentiem dotāciju,
kas sastāda pusi no mācību maksas. Studentiem savukārt ir jāstrādā
4 stundas nedēļā un jāpalīdz bērniem, kuriem neveicas mācību
vielas apguvē vai pastāv sociālas
dabas problēmas. Tā kā projekts
guvis lielu atbalstu Izraēlā, tagad
ir interese šādas aktivitātes ieviest
arī citās valstīs. Rīgā pašlaik darbojas neliela nevalstiskā organi-

zācija, kas veicina šī projekta attīstību, savukārt Izraēlā ir institūcija, kuras darbinieki ir gatavi tikties un runāt par projekta realizāci-jas iespējām arī Latvijā. Nepieciešams atbalsts un vēlme to
darīt, jo projektu var realizēt dažādos līmeņos – gan augstāko mācību iestāžu, gan vidusskolu un ģimnāziju jaunieši.
Uz jautājumu par Izraēlas uzņēmēju interesi investēt Latvijā
vēstniece atbildēja, ka Izraēlas uzņēmēji investīciju ieguldīšanai pašlaik meklē vietas divos virzienos.
Viens no tiem – lētas valstis, kuras
atrodas netālu no Izraēlas, tādas kā
Bulgārija, Rumānija un Turcija,
otrs virziens investoriem ir vietas
ar milzīgu teritoriju un populāciju – ASV, Ķīna, Indija. Tomēr ir
arī gadījumi, kad uzņēmēji, kuriem
ir radniecīgas saiknes ar Latviju,
vēlas investēt tieši šeit. Ja būs šāda vēlme, vēstniece Izraēlas biznesmeņiem piedāvās sazināties ar
Preiļu pašvaldību.

Dāvinājumā no Izraēlas vēstniecības Latvijā Preiļu pašvaldība
saņēma vairākus Frīdas Mihelsones
grāmatas «Es izdzīvoju Rumbulā»
eksemplārus, ko sastādījis un rediģējis Preiļu novada Goda pilsonis
Dāvids Zilbermans, un Izraēlas
animācijas pamatlicēja Ronija
Orena bērnu grāmatu «Plastilīna
noslēpumi». Abas grāmatas tiks
nodotas novada izglītības iestādēm
un bibliotēkām.
Lai tuvāk iepazītu ebreju vēstures lappuses Preiļos, vēstniece
apmeklēja Holokausta upuru piemiņas memoriālu un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju.
Vizītes ietvaros Lironne Bar-Sadē
apmeklēja arī šūšanas uzņēmumu
«VS Teks», apskatīja Preiļu pils
renovācijas procesu, iepazinās ar
Preiļu robotikas kluba darbu, apmeklēja Polikarpa Čerņavska māju
– muzeju, vīngliemežu audzētavu
un leļļu galeriju.
Maija Paegle

28. maijā Preiļos notika Burbuļu parāde. Šogad pilsēta bija
pieteikta šai vispasaules akcijai,
lai kopā ar vairāk nekā 100 citām pasaules pilsētām, tādām kā
Milāna, Honkonga, Ņujorka,
Amsterdama, Deli un citām, visos kontinentos caur burbuļiem
vairotu prieku, smieklus un laimi.
Šī bija iespēja mūsu salīdzinoši
mazajiem Preiļiem izskanēt pasaulē. Priecājamies, ka akcija izdevās
un pasākums cilvēkiem patika. Parādē no Preiļu parka vārtiem līdz
pludmalei piedalījās vairāk nekā
simts dalībnieku – ģimenes ar bērniem. Gājiena dalībnieki pūta burbuļus un devās uz «burbuļu pasauli», par ko šajā dienā kļuva
Preiļu pludmale. Te tika atzīmēta
Ģimeņu diena, par kuras aktivitātēm lieliem un maziem parūpējās
Jauniešu centrs 4 un brīvprātīgie
jaunieši, Preiļu un Riebiņu novada
TIC, Preiļu Bērnu un jauniešu
sporta skola, Preiļu Galvenā bibliotēka un biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»». Darbojās apmeklētājiem tik iemīļotā
pludmales kafejnīca «Pampū kas», ūdensbumba un bērnu pie-

pūšamās atrakcijas. Jaunieši spēlēja
volejbolu, vizinājās ar laivu un katamarānu. Daudzi atklāja arī šī gada peldēšanas sezonu, jo diena bija patiešām karsta.
Tik daudz apmeklētāju Preiļu
pludmalē vēl nebija redzēts, un tas
tikai pierāda, ka gan šī vieta pilsētā vasarā ir piemērota visdažādāko pasākumu organizēšanai, gan
to, ka mūsu iedzīvotāji nav kūtri,
galvenais ir piedāvāt viņu vēlmēm
atbilstošu pasākumu. Te bija ieradušies ne vien pilsētas, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāji, kā arī

viesi, kas šajās dienās bija Preiļos
vai nu sakarā ar čempionātu tenisā
vai apceļojot Latgali. Tāpat kā iepriekšējā (Jauniešu dienas) pasākumā, galvenie pasākuma organizatori bija TIC, Preiļu Bērnu un
jauniešu sporta skola un Jauniešu
centrs 4.
Tiekamies nākamajos pasākumos! Un, cerams, arī nākamgad
Preiļi piedalīsies vispasaules akcijā
«Burbuļu parāde»!
Iveta Šņepste,
Burbuļu parādes Preiļos
organizatore

25. maija domes sēdē deputāti
izskatīja Preiļu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska sniegto informāciju un nolēma
piedalīties Izglītības kvalitātes
valsts dienesta īstenotajā Eiropas
Sociālā fonda projektā «Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai».
Izglītības pārvaldei tika uzdots
veikt visas nepieciešamās darbības iepriekš minētā projekta sek-

mīgas realizācijas sagatavošanai.
Projekta mērķi ir samazināt
bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Projektā, kuru plānots īstenot sadarbībā ar pašvaldībām un
valsts profesionālās izglītības iestādēm, ir paredzēts sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei,
kā arī to profesionālās izglītības

iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.
Projekta īstenošana būs vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas
veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.
Ilona Vilcāne

Plašu atsaucību guvusi Burbuļu parāde
un Ģimenes diena Preiļos

Preiļu novads piedalīsies projektā «Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai»

Mēs esam maza tauta, mums jābūt izglītotiem!

Vari izvēlēties mācības Preiļu novada Vakara (maiņu)
un neklātienes vidusskolā

Skola 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. Vidusskolā var mācīties arī
tālmācībā.
Dokumentus iesniegt var jebkurā darbdienā vasarā no plkst. 9. 00 līdz 13. 00.
Sīkāka informācija pa tālruņiem 65321401, 26241558.
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Latvijas un Lietuvas pierobežas bibliotēkās
izveidos digitālos centrus ģimenēm

Pārrobežu sadarbības projekta
«Digitālo aktivitāšu centru tīkla
izveide ģimenēm dzīves kvalitātes
un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē»
ietvaros divās Latvijas un divās
Lietuvas pierobežas bibliotēkās
sāk veidot centrus ģimenēm, kuros gan pieaugušajiem, gan bērniem būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku ar jaunām, modernām tehnoloģijām aprīkotā vidē. Ģimeņu centru tīkls
jeb DigiHubs tiek veidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu
Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.
DigiHubs tīkla izveide ļaus
būtiski paplašināt līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu galvenajā
bibliotēkā, kā arī Utenas, Zarasu
un Daugavpils publiskajās biblio-

tēkās. Bibliotēkas tiks aprīkotas ar
izglītojoša satura tehnoloģiskajām
inovācijām:
• Tiks iegādāts attiecīgs tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās
realitātes aprīkojums, 3D printeri
un kustību noteikšanas ierīces,
Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvie ekrāni un citas jaunās
tehnoloģijas.
• Tiks izstrādāti četri interaktīvi
risinājumi: «Interaktīva kinētiskā
viktorīna par Latgali un Aukštaitiju», «Virtuālās realitātes ekskursija
maršrutā Utena-Zarasi-DaugavpilsPreiļi», «Interaktīvs velobrauciens
«Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un Dienvidlatviju?»,
«Ibeacon bibliotēka un latviešulietuviešu literatūras ceļvedis».
Projekta ietvaros notiks apmācības bibliotēku darbiniekiem, kuri
palīdzēs ģimeņu centru apmeklētajiem ar inovatīvo tehnoloģiju palīdzību interaktīvā veidā apgūt
Aukštaitijas un Latgales reģioniem
būtiskas novadpētniecības tēmas,

apvienojot atpūtas, izklaides un
izglītojošās funkcijas. Tādējādi tiks
sekmēta iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveide un sniegts ieguldījums Austrumaukštaitijas un
Dienvidlatgales vēsturiskā un kultūras mantojuma izpētē.
Projekts dos iespēju izveidot
bibliotēkas par digitālo kompetenču
centriem un mazinās plaisu starp
dažādu paaudžu lietotāju tehnoloģiju pratības līmeņiem. Būtiski, ka
projekta gaitā ierīkotie centri būs
atvērti visu vecumu cilvēkiem un
ļaus pieaugušajiem un bērniem
mācīties kopā, tādējādi atbalstot
ģimenes vērtības un stiprinot ģimeniskās saites.
Projekts tiek īstenots Utenas,
Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskajās bibliotēkās. Kopējais projekta budžets – EUR 389 073,60.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums – EUR 328 162,54.
Ilona Skorodihina,
Preiļu Galvenās bibliotēkas
vadītāja

Apbalvo čaklākos skolēnus interešu
un profesionālās ievirzes izglītības jomās

22. maijā Preiļu novada kultūras namu piepildīja novada izglītības iestāžu audzēkņi – centīgi
un talantīgi bērni un jaunieši,
kas 2016./2017. mācību gadā uzrādījuši labus rezultātus konkursos un skatēs interešu un profesionālās ievirzes (mūzika un
māksla) izglītības jomās.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
tika apbalvoti čaklākie audzēkņi
un viņu pedagogi, pasniedzot naudas balvas, kuru apmērs, sākot no
piecpadsmit (zemākā naudas balva audzēknim), bija atkarīgs no iegūtā rezultāta. Šim nolūkam Preiļu
novada dome no pašvaldības
budžeta bija piešķīrusi 3355 eiro
(1810 eiro audzēkņiem, 640 eiro
kolektīviem un 905 eiro pedago-

giem). Ja audzēknis vai kolektīvs
ieguvis vairākas godalgotas vietas
– naudas balvas summējās.
Divdesmit dažādās valsts mēroga aktivitātēs saņemti 95 dažāda
kaluma diplomi un medaļas. Iegūtas 15 pirmās vietas, 18 otrās vietas,
20 trešās vietas, 16 atzinības, 16 pirmās pakāpes diplomi un 9 laureāta diplomi. Visražīgāk ir strādājuši Preiļu Robotikas kluba dalībnieki – 26 godalgotas vietas valsts
nozīmes sacensībās un konkursos.
Kopumā apbalvoja 60 audzēkņus, 7 kolektīvus un 36 viņu pedagogus no Preiļu 1. pamatskolas, Salas pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Priekuļu pamatskolas,

Preiļu novada bērnu un jauniešu
centra, Preiļu mūzikas un mākslas
skolas.
Par ieguldīto darbu un rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu dažāda līmeņa konkursiem un skatēm
2016./2017. mācību gadā pedagogi
saņēma arī Preiļu novada Izglītības pārvaldes PATEICĪBAS.
Audzēkņus un pedagogus sveica Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un
Preiļu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ineta Liepniece.
Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore

Izdota Rasmas Zariņas lugu grāmata

Pavisam nesen savu izdevumu piedzīvojusi Rasmas Zariņas lugu
grāmata «8 lizeikas mada dvēseles prīcai». Preiļu Galvenās bibliotēkas projekta ietvaros vienā izdevumā ir apkopotas astoņas lugas,
ko uzrakstījusi Jasmuižas Raiņa muzeja darbiniece, Aizkalnes
pagasta teātra kopas «Gaisma» vadītāja un režisore Rasma Zariņa.
Izdevumu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, piešķirot grāmatas
izdošanai 400 eiro. Preiļu novada dome iedalīja Preiļu Galvenās bibliotēkas projektam līdzfinansējumu 250 eiro apmērā.
Grāmata ir laba dāvana Aizkalnes pagastam, bet īpaši pašai
autorei. 17. jūnijā Aizkalnes pagasta svētku laikā pēc amatierteātra
kopas «Gaisma» izrādes «Ak, šys kolhozs» Rasmai Zariņai tika
pasniegti jaunizdotās grāmatas eksemplāri.
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja Vilhelmīne
Jakimova pastāstīja, ka projekts realizēts, lai veicinātu latgaliešu oriģināldramaturģijas attīstību un latgaliešu valodas popularizēšanu.
Lugu krājums būs labs palīgs amatierteātriem, jo tajā apkopotie dra-
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Piešķirs pašvaldības līdzfinansējumu
veselības veicināšanas pasākumiem

25. maija domes sēdē deputāti nolēma nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta «Pasākumi
Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» īstenošanas nodrošināšanai 2017.–2019. gadā 10%
apmērā (11 691,50 eiro) no piešķirtā finansējuma (kopējās izmaksas – 116 915,00 eiro). Līdzekļus (līdz 3 000,00 eiro) projekta īstenošanai 2017. gadā deputāti nolēma paredzēt no budžeta sadaļas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».
Projekts tiek īstenots SAM 9.2.4.2. «Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros. Projekta gaitā
tiks uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumiem Preiļu novada iedzīvotajiem, īpaši tiem, kas pakļauti
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam. SAM 9.2.4.2.
pasākums tiek īstenots visā Latvijā.
Projekta ietvaros paredzēti pasākumi, ar mērķi stiprināt iespējas iedzīvotajiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības
jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perintālā un neonatālā perioda
aprūpē un garīgās veselības jomā.
Iedzīvotājiem būs pieejami cikliski pasākumi fizisko aktivitāšu dažādošanai, veselības izglītībai, bezmaksas profilaktisko apskašu veikšanai, kā arī tikšanās ar dažādiem speciālistiem un lektoriem par sabiedrības veselību ietekmējošām tēmām.

Stāsies spēkā noteikumi licencētai
makšķerēšanai Vīragnas ezerā

25. maija domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Vīragnas ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu. Licencēto makšķerēšanu organizē un kontroli par saistošo noteikumu
izpildi veic SIA «Arodīpašums».
Vīragnas ezers atrodas Daugavpils novada un Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Daugavpils novada pašvaldība saistošos
noteikumus par licencēto makšķerēšanu ezerā apstiprināja šī gada
11. maijā.
Preiļu novada domes apstiprinātie noteikumi paredz bezmaksas
gada licenci bērniem līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65
gadiem, politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti,
kā arī ūdenstilpnes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības
teritorijā deklarētiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēta
gada licence ar atlaidi.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā «Preiļu Novada vēstis».

Pašvaldība līdzfinansēs pieslēgumu
centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai

25. maija domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus
«Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā, pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma». Saistošie
noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā «Preiļu Novada vēstis».
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu fiziskām
personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu. Uz šo brīdi Aizkalnes ciemā nav pieslēgta 21 mājsaimniecība, Preiļu pilsētā 241 mājsaimniecība, Prīkuļu ciemā 25 mājsaimniecība, Pelēču ciemā 14 mājsaimniecības un 12 dzīvokļi daudzdzīvokļu
mājā. 2017. gadā plānoti 10 pieslēgumi.
Noteikumi paredz, ka līdzfinansējums tiks piešķirts 40 eiro apmērā
par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes,
gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro par vienu pieslēgumu.
Ilona Vilcāne
maturģiskie darbi ir dažāda apjoma – gan nelieli humoristiski skeči,
gan divcēlienu lugas. Visas lugas ir uzrakstītas latgaliešu valodā, jo
autore iedvesmojusies no dzīves dzimtajā ciematā, Latgales lauku
sētā ar tās tradīcijām un cilvēku attiecībām.
Krājumā apkopoto lugu darbības laiks aptver lielu amplitūdu – no
19. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem, aptverot 20. gadsimta trīsdesmitos gadus un kolhozu laikus, līdz mūsdienām. Iestudējot R.
Zariņas lugas, aktieriem būs iespēja pašiem dziļāk iepazīt latgaliešu
kolorīto valodu un popularizēt to dažādās auditorijās.
Lugu autore Rasma Zariņa atzīst, ka visas lugas jau sākotnēji ir
rakstītas latgaliešu valodā, tādā veidā parādot latgaliešu valodas skanējumu, jo tā bija tuva arī mūsu izcilajam dzejniekam Rainim.
Lugu krājumu iespiedusi Latgales Kultūras centra izdevniecība.
Grāmatu paredzēts izmantot Preiļu Galvenās bibliotēkas rīkotajos
kultūras pasākumos kā novada prezentatīvo materiālu, šādi reklamējot
to arī citos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados. Izdotā grāmata vairumtirdzniecībā netiks piedāvāta.
Maija Paegle

Preiļu novada VÇSTIS
Zeme alkst strādīgu roku
Tīrumus ecēt un sēt.

Spēka, lai pietiek un prieka
Ticības graudus sēt!
Rasma Zariņa

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS jūnijā dzimušoS penSionāruS:

Vladimiru Aksjonovu, Emīliju Gžibovsku, Pēteri Ivanovu, Olgu Kivlenieci,
Jāzepu Kivlenieku, Līviju Lizunovu, Antoninu Formakovu, Jeļenu Noris,
Antoņinu Vaņkovu, Jāni Vilcānu, Antoņinu Grigorjevu Preiļos,
Janīnu Kampāni Pelēču pagastā, Silviju Fadejevu, Venerandu Skuteli
Preiļu pagastā, Antoņinu Stolipinu, Helēnu Baueri-Bimšteini, Vladislavu Bogoto Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Preiļu novada kultūras centra pasākumi jūlijā

v 4. jūlijā plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā
Antona Salīša sienas dekoru izstāde «Latvju zīmes»
un tikšanās ar autoru
v 7. jūlijā plkst. 20.00 Aizkalnes TN Jaunības
svētki. Balli spēlē Arvīds & Ilze
v 14. jūlijā plkst. 20.00 Preiļu parka estrādē
«Saimnieks meklē saimnieci» – komēdija jeb TV
šovs lauku sētā. Biļešu cena – EUR 8, pasākuma
dienā – EUR 12
v 15. jūlijā plkst. 19.00 Saunas TN atpūtas laukumā Jaunības svētki, plkst. 23.00 – Zaļumballe
v 25. jūlijā plkst. 13.30 Pelēču KN radošā

darbnīca Annas dienas noskaņās «Rādi, ko proti, saimniecīt!»
v 28. jūlijā plkst. 12.00 Saunas TN atpūtas laukumā sarīkojums senioriem «Kustību prieks Saunā»
v 29. jūlijā plkst. 20.00 ilggadējais Latgales festivāls «Šlāgermūzikas parāde 2017». Piedalās populārās grupas no Latgales: Tihovsku ģimene, «Ginc
un Es», «Dvinskas muzikanti», Ainārs Lipskis, Ēriks
Gruzniņš un Santa Kasparsone. Plkst. 23.00 –
Nakts balle. Spēlē Ēriks Gruzniņš un Ainārs Lipskis.
Biļešu cena – EUR 3, pasākuma dienā – EUR 5.

Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

Preilieši kļūst par Rīgas čempioniem

16. – 17. jūnijā Rīgas atklātajā čempionātā un junioru
meistarsacīkstēs, kas norisinājās Ogrē, piedalījās arī Preiļu
novada un Preiļu novada BJSS vieglatlēti. Dažam izdevās
kļūt arī par Rīgas čempionu un kārt kaklā augstākās raudzes
medaļu.
Kārtslēcēju brāļu Vucānu saimi stadionā varēja manīt triju
paaudžu sastāvā. Revanšs par zaudējumu brālim Valmierā
šoreiz izdevās Ronaldam Vucānam, kurš ar rezultātu 4 m 60
cm kļuva par sacensību uzvarētāju. Rūdolfs netika galā ar
pieteikto sākuma augstumu (4 m 60 cm) un palika bez
rezultāta. Dairim Rinčam tomēr izdevās izcīnīt sudrabu ar
rezultātu 7 m 15 cm.
Pirmajā sacensību dienā par junioru čempioni 400 m
distancē kļuva Santa Prikule (1.00;54), bet otrajā sacensību
dienā klāt nāca arī sudrabs 400 m/b (1.07;73). Ar augstvērtīgiem personīgajiem rezultātiem atzīmējās Rainers Trubačs,
1500 m distanci veicot 4.19;47, kas deva 12. vietu, kā arī Rasa Saulīte 400 m – 1.03;26 (11. vieta) un 400 m/b – 1.12;99
(6. vieta). Interesentiem rezultāti: www.lat-athletics.lv.
Jauns novada rekords kārtslēkšanā
Rūdolfam Vucānam

10. – 11. jūnijā Valmierā notika Baltijas Valstu čempionāts – Valsts Prezidenta balvu izcīņas sacensības vieglatlētikā.
Sacensībās piedalījās Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas komandas, kā arī uzaicinātie Latvijas labākie
vieglatlēti. Četri mūsu novada vieglatlēti Ronalds un Rūdolfs Vucāni, Dairis Rinčs un Normunds Ivzāns, startējot
šajās sacensībās, uzradīja augstus rezultātus, izpildot Meistara un Meistarkandidāta sporta klasi.

SPORTS

Mācības piena lopkopības ganāmpulka pārrauga
B metodes apliecības iegūšanai Preiļos!

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Preiļu konsultāciju birojs komplektē grupu kvalifikācijas celšanas
semināram pārraugiem piena lopkopībā.
Mācību norises laiks: 18.07. – 19.07.2017. Ierašanās plkst.
10.00. Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas mācības, 3. dienā eksāmens, lai saņemtu B metodes pārrauga apliecību. Eksāmena cena –
35 EUR+PVN.
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa
bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301. Lektori: LDC, LLKC speciālisti.
Obligāta pieteikšanās pie Jolantas Augšpūles, tālr. 26788681,
e-pasts: jolanta.augspule@llkc.lv.
Piesakoties uz mācībām, jāaizpilda pieteikuma veidlapa.

Autoskola aicina uz autovadītāju kursiem

SIA «Satiksme-Z» autoskola aicina uz «B» kategorijas autovadītāju kursiem Preiļos Rīgas ielā 6.
Sīkāka informācija pa telefonu 26241558
vai 29439977, e-pasts: klaudija65@inbox.lv .
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs rīko semināru «No idejas
līdz produktam veiksmīgam iznākumam» mājražotājiem un interesentiem, kuri plāno attīstīt savu uzņēmējdarbību pārtikas ražošanas
jomā.
Seminārs notiks Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos 18. jūlijā pulksten 11.00. Lektore –
Ilga Gedrovica, LLU PTF docente un vadošā pētniece.
Pieteikšanās un informācija par semināru pa tālruni 26636243,
zvanot Inetai Liepniecei līdz šī gada 15. jūlijam.

Rūdolfs Vucāns ar otro mēģinājumu pārvarēja kārtslēkšanas latiņu piecu metru augstumā un ar šo rezultātu ierindojas 4. vietā, kā arī iekļuva Latvijas vieglatlētikas statistikā kā 14. Latvijas sportists, kurš pārvarējis 5 metrus kārtslēkšanā stadionā. Tāllēkšanā Dairis Rinčs aizlēca 7 m 51 cm
un izcīnīja 4. vietu, savukārt 2. vieta 4x100 m stafetes
skrējienā ar rezultātu 42 sek. 25. Mūsu labākajam soļotājam
Normundam Ivzānam 4. vieta 10 000 m soļošanā ar
rezultātu 44 min 41 sek. 53. Ronaldam Vucānam 6. vieta
kārtslēkšanā ar rezultātu 4 m 80 cm.
9. jūnijā Lietuvas pilsēta Alitus 43. Starptautiskajā soļošanas festivālā 3000 m soļošanā uzvārēja Raivo Liniņš ar rezultātu 14:43,00.
7. jūnijā Iecavas novada stadionā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U 14 vecuma grupai. Preiļu novada
BJSS komandā startēja Markuss Kurašovs – 3. vieta 2000
m skrējienā, Justīne Stašulāne – 14. vieta ar personīgu rezultātu šķēpa mešanā 23 m 01 cm, 17. vieta Ralfam Vilcānam 80 m barjerskrējienā ar rezultātu 15 sek. 26, Sofijai
Dolgajai 80 m skrējienā – 12 sek. 13 un tāllēkšanā – 4 m 02
cm, Alisei Martinovai 80 m skrējienā – 12 sek. 27 un tāllēkšanā – 4 m 19 cm, Evelīnai Upeniecei 80 m skrējienā –
12 sek. 66 un šķēpa mešanā – 18 m 40 cm.

Baltijas valstu veterānu čempionātā Preiļos
rekordliels dalībnieku skaits
27.–28. maijā Preiļos notika XIV Baltijas valstu veterānu čempionāts galda tenisā, kurš pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu šo sacensību vēsturē. Kopā piedalījās 152
sportisti – 125 vīrieši un 27 sievietes – no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas, kā arī 5 uzaicinātie sportisti no Kaļiņingradas
apgabala Krievijā.
Kā pastāstīja sacensību galvenais organizators Voldemārs
Limans šāds Baltijas valstu čempionāts norisinās jau kopš
mūsu valstu neatkarības atgūšanas. Tas tiek rīkots ik pēc
diviem gadiem pārmaiņus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Rīkot šī gada sacensības Preiļos bija V. Limana iniciatīva,
ko februārī apstiprināja Latvijas Galda tenisa federācija.
No Preiļu novada šī gada čempionātā piedalījās Oskars
Šišla un Egīls Stikāns (40–44 gadu vecuma grupā), kā arī Igors
Kuzmins (55–59). Tā kā sacensības pulcēja spēcīgus spēlētājus ne tikai no visas Latvijas (~70 spēlētāji), bet arī kaimiņvalstīm, mūsu novada sportistiem šoreiz izpalika medaļas.
Organizatori pateicas Preiļu novada domei par atbalstu un
sadarbību, kā arī SIA «Preiļu celtnieks» un Egīlam Stikānam, Igoram Kuzminam, Jevgēnijam Gorjačko, Preiļu 1. pamatskolas darbiniekiem un direktorei Norai Šņepstei, Preiļu
Bērnu un jauniešu sporta skolai un direktoram Edgaram Vaivodam, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai, Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienībai «Preiļi»,
SIA «Preiļu saimnieks», SIA «Arka» un Vijai Mazurei.

Preiļu BMX velosportisti piedalās
sacensībās Jelgavā
27. maijā Jelgavā notika Latvijas lielākā BMX sacensību
seriāla «SMScredit.lv BMX čempionāta» trešais posms,
kurā piedalījās arī Preiļu BMX riteņbraucēji. Preiļu pilsētu
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pārstāvēja 6 BMX audzēkņi. B6 grupā 4. vietu ieguva
Markuss Pastars, 5. vietu – Nils Matvejevs, B13 grupā 11.
vieta Kristeram Tomam Pīzelim, B12 grupā 15. vieta
Kārlim Adamovičam, B10 grupā 16. vieta Laurim Valainim
un G15+ grupā 7. vieta Kristianai Valainei. Kopumā sacensībās piedalījās 228 dalībnieki dažādos vecumposmos,
arī riteņbraucēji no Krievijas, Igaunijas un Lietuvas.
Vasaras sezonā ir paredzēts piedalīties vēl sešos sacensību posmos, sezonas noslēgums septembrī – Preiļos.

Džudo sportisti veiksmīgi noslēdz sezonu
27. maijā Stopiņu novada Ulbrokā norisinājās II Vasaras
džudo turnīrs «Outdoor Judo 2017». Preiļu paši jaunākie
džudo sportisti sacensībās parādīja labus rezultātus, iegūstot
godalgotas vietas. Iļja Volkovs, Roberts Gžibovskis un Kristers Bizāns ierindojās 2. vietā. Armenam Pilojanam un Dināram Kančam – 3. vieta, Dāvis Verze turnīrā ieguva 5. vietu.
19. maijā labs turnīrs notika Krievijas pilsētā Dzeržinskā, kurā sportistiem bija iespēja piedalīties individuāli
un doties uz turieni kopā ar Daugavpils džudistiem. Preilietis Juris Vaivods izmantoja šo iespēju un sacensībās ieguva 2. vietu.

Ar panākumiem no «Stirnu buka»
Madonas pusē – Smecersila sporta kompleksā 27. maijā tika rīkots seriāla «Stirnu buks» 2. posms taku skrējienā.
Šoreiz tautā populārais skriešanas pasākums pulcēja vairāk
nekā 2000 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem. Šogad
Lūšu, Stirnu buka, Zaķu, Vāveru un Susuru distancēm pievienojas Latvijas čempionāta taku skrējienā skolēniem dalībnieki. Tāpat kā pirmajā posmā Ogrē, arī šoreiz skriešanas
aktivitāšu cienītāju vidū bija arī Preiļu labākie BJSS jaunie
censoņi no Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas un
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas.
Kā pirmie garākajās Lūšu (30 km) un Stirnu buku (20
km) distancēs devās vairāk nekā 600 skrējēji. Astotais Buku
distances kopējā konkurencē finišēja Pēteris Trubačs,
izcīnot pārliecinošu uzvaru V45+ grupā. Aivaram Žugrim
šajā pašā distancē ceturtā vieta V55+ grupā.
Skolu čempionāta dalībnieku vidū no mūsējiem ātrākais
6 km distancē Raivo Liniņš, kuram uzvara U16V grupā. Uz
goda pjedestāla augstākā
pakāpiena tika aicināta Preiļu
arī Ilze Borbale par uzvaru U18S grupā. Go- Novada
dam nocīnījušies mūsu
Preiļu novada domes informatīvais
jaunākie puikas – uz otizdevums latviešu valodā.
rā pakāpiena kāpa ValIzdod Preiļu novada pašvaldība
ters Pūdžs, bet MarkuRaiņa bulvāris 19,
sam Kurašovam 3. viePreiļi, LV 5301
ta, Santai Prikulei – tretālrunis 65322766
šā vieta.
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
Informāciju sagatavoja Leonīds Valdonis,
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Artis Upenieks, Maija
Paegle, Dace Liniņa,
Laikraksts internetā:
Ilona Vilcāne un Viktowww.preili.lv
rija Neištadte
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