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Pūtiet guni, lauziet skalus,
Laidiet Dievu istabā:

Dieviņš stāv pie vārtiem
Nosarmojšu kumeliņu.

/Latviešu tautasdziesma/

Atvērsim sirdis ticībai, mīlestībai un labestībai! Jaunajā gadā ņemsim
līdzi tikai gaišas domas, labus piemērus un patīkamus notikumus!

Preiļu novada domes vārdā novēlu Jums
priecīgus un svētīgus Ziemassvētkus!

Radoša darba, veselības, mīlestības
un skaistiem mirkļiem bagātu 2018. gadu!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.

Preiļos izskanējis labdarības koncerts

10. decembrī, otrajā adventes
svētdienā, Preiļu Romas katoļu
baznīcā beidzoties dievkalpojumam, baznīcēni nesteidzās doties
mājās, bet palika, lai piedalītos
labdarības koncertā «Dod, Dieviņ, otram dot…». Koncertu iesāka Preiļu novada skolotāju
koris «Latgale» ar R. Dubras
dziesmu «Tu skaisto Dīva dorza
rūze», kas radīja brīnišķīgu noskaņu. Koncerta vadītāja Irēna
Kjarkuža visus uzrunāja ar
Imanta Ziedoņa vārdiem.
Nodibinājums «Viduslatgales
pārnovadu fonds» sadarbībā ar
Preiļu novada domi un Preiļu Romas katoļu baznīcu labdarības koncertu organizēja ar mērķi ziedot
divu Preiļu novada jauniešu –

Artura Jasinska un Maksima Koroļova – ārstēšanai. Koncerta laikā
tika saziedoti 1043.71eiro.
Paldies visiem līdzcilvēkiem
par sapratni, atsaucību un dāsno
ziedojumu. Paldies, ka bijāt kopā
ar mums un dāvājāt Arturam iespēju nākamajā gadā divas reizes
iziet rehabilitācijas kursu sanatorijā un Maksimam iespēju veikt
zobu labošanu, ko viņa gadījumā
var izdarīt tikai Rīgā. Paldies!
Lielu paldies sakām koncerta
dalībniekiem un māksliniekiem,
kas dāvāja fantastiskas izjūtas un
sirds siltumu. Koncertā piedalījās:
Latvijas Nacionālās operas kora
māksliniece Biruta Brūvele (soprāns), koncertmeistare Inta Brence,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas

pedagogi un audzēkņi, Preiļu
novada skolotāju koris «Latgale»
diriģentu Edgara Znutiņa un Alberta Vucāna vadībā.
Paldies sakām Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai par atbalstu, Preiļu Romas
katoļu baznīcas prāvestam Stepiņa
kungam par atbalstu un uzticēšanos.
Pirmais labdarības koncerts būs
kā aizsākums Fonda jaunai tradīcijai, ko turpināsim ne tikai Adventa
laikā.
Paldies, ka bijāt atsaucīgi, vienoti kopīgam labam mērķim un
priecāsimies, ka varam būt Devēji.
Valija Vaivode,
«Viduslatgales pārnovadu
fonds» dibinātāja

No 24. līdz 26. novembrim
Preiļu novada robotikas kluba komanda piedalījās lielākajās Eiropas robotikas sacensībās `Robotex 2017`.
Komandas dalībnieki uz startu
devās ar 35 dažādu disciplīnu robotiem – 12 minisumo robotiem,
7 līnijsekošanas robotiem, 10 folkreisa robotiem un 6 iRobot sumo
robotiem. Robotus būvēja Armands
Upenieks (PVĢ absolvents, RTU
students, komandas konsultants),
Linards Šmeiksts (PVĢ absolvents,
RTU students, komandas konsultants), Matīss Dambītis (PVĢ absolvents, RTU students, komandas
konsultants), Aldis Buks (vecāku
pārstāvis), Matīss Buks (JEPVĢ,
11.V), Eduards Lipiniks (JEPVĢ,
12.D), Iļja Isajevs (JEPVĢ, 12.D),
Iļja Martinovs (JEPVĢ, 11.D),
Margarita Džeriņa (JEPVĢ, 11.D),
Edīte Meikulāne (JEPVĢ, 10.D)
un Lauris Šmeiksts (Preiļu 1.psk,
9. klase). Lai arī konkurence bija
ļoti liela, mūsu komandas dalībnieki parādīja labus rezultātus dažādās disciplīnās.
Šis gads mums bija veiksmīgs,
jo izdevās izcīnīt Robotex goda
pjedestālus folkreisa disciplīnā –
2. vietu izcīnīja Matīsa Buka un
Alda Buka robots MoricsV6 un
3. vietu izcīnīja Iļjas Martinova
un Iļjas Isajeva robots Jaguar. Ar-

manda Upenieka robotam NO
BLEDIS kopvērtējumā 4. vieta.
Labus rezultātus uzrādīja arī
minisumo dalībnieki – 94 robotu
konkurencē Matīsa un Alda Buka
robots RockV1 kopvērtējumā ierindojās dalītajā 5.–6. vietā un Linarda un Laura Šmeiksta robots
Bizons 7.–8. vietā.
Līnijsekošanas disciplīnā konkurence bija ļoti augstā līmenī.
Kopvērtējumā no mūsējiem labāko
rezultātu – 29. vietu (no Latvijas
dalībniekiem 2. labākais rezultāts)
uzrādīja Eduards Lipiniks ar robotu Loki un 30. vietu Matīss Dambītis ar robotu Aventador. Tuvi rezultāti bija arī Laura un Linarda
robotam Vektors, Iļjas Martinova
un Iļjas Isajeva robotam Slowpok
un Margaritas Džeriņas Rysakam.
Šogad pirmajās sacensībās piedalījās arī mūsējo būvētie iRoboti.
Debiju piedzīvoja Linarda un Laura
Šmeikstu robots Glitter, Eduarda
Lipinika – Sigurd, Iļjas Martinova
un Iļjas Isajeva – IljMarIs, Margaritas Džeriņas – Melchior, Edītes
Meikulānes – Skyrippa. Paldies Robotu skolai par sagādātajām detaļām iRobotu būvēšanai!
Paldies visiem Preiļu komandas
dalībniekiem par ieguldīto darbu
gatavojoties sacensībām, īpaši mūsu absolventiem – konsultantiem
Armandam Upeniekam, Linardam

Šmeikstam, Matīsam Dambītim un
vecāku pārstāvim Aldim Bukam!
Paldies par palīdzību pasākuma fotomirkļu iemūžināšanā absolventēm Gintai Meikulānei un Kristiānai Skutelei. Ar visiem sacensību
rezultātiem var iepazīties vietnē:
https://voistlus.robotex.ee/2017/
punktid/
Preiļu Robotikas klubs sadarbībā ar Preiļu bērnu un jauniešu centru
un Preiļu novada domes IT centru
darbojas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijā no 2015. gada februāra.
Aktivitātes robotikas jomā finansiāli
atbalsta Preiļu novada dome.
* * *
Laureātu diplomus Preiļu robotikas kluba dalībnieki saņēmuši arī
nesen notikušajās Elektronikas dienās 2017.
Elektronikas novirziena pulciņu darbnīcā – konkursā 9.–12.
klašu grupā 3. vietu ieguva Matīss Buks un Toms Teodors Vilcāns.
MiniSumo robotu sacensībās 2. vietu izcīnīja Lauris Šmeiksts ar robotu Bizons, 3. vietu ieguva Reinis Ķiberis ar robotu Raphael.
Vēl šogad 16. decembrī TSI
robotikas sacensības, bet jau 2018.
gada 27. janvārī tiks organizēts
«Preiļu robotikas čempionāts» Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.
Juris Erts,
Preiļu robotikas kluba vadītājs

Preiļu robotikas komanda uz goda pjedestāla
lielākajās Eiropas sacensībās `Robotex 2017`

/Latviešu tautasdziesma/

Novēlu miera pilnus un gaišus
Ziemassvētkus!
Veiksmīgu, labestīgu un radošām
iecerēm piepildītu jauno 2018. gadu!

Aldis Adamovičs,
LR 12. Saeimas deputāts

9. februārī – Preiļu novada uzņēmēju
un lauksaimnieku pasākums

Preiļu novada Uzņēmēju un lauksaimnieku
balle notiks 2018. gada 9. februārī Preiļu Kultūras
namā. Sākums plkst. 19.00.
Aicinām pieteikt dalību līdz 19. janvārim, zvanot Inetai Liepniecei, tālrunis 26636243 vai Elzai
Spodrai Elstei, tālrunis 29426188.
Līdzi jāņem uzņēmumu raksturojoša dāvaniņa
LOTERIJAI.

Informācija Preiļu novada uzņēmējiem

Uzņēmēju ikmēneša pieredzes apmaiņas pasākums notiks
2018. gada 9. janvārī. Iepazīsimies ar SIA «Preiļu celtnieks»
darbību un izaicinājumiem.
Tiekamies pie Preiļu pils pulksten 15.00! Sarunas turpinājums
Preiļos, Celtnieku ielā 2. Obligāta pieteikšanās pa tālruni 26636243,
zvanot Inetai Liepniecei.

Bērni saņems Ziemassvētku dāvanas

Kā katru gadu, arī šogad Preiļu novada pašvaldība bērniem
sarūpējusi Ziemassvētkos dāvanas – saldumu pakas. 30. novembra
domes sēdē deputāti apstiprināja dāvanu lielumu, kas šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir nedaudz palielināts – pirmsskolas
bērniem un 1.– 4. klašu skolēniem katram tiks pasniegta
saldumu paka 4,50 eiro apmērā, savukārt vecākiem skolēniem
dāvanas tiks pasniegtas klašu kolektīvos, tāpat dāvanu pakas
saņems arī pašdarbības kolektīvi un sporta komandas (dāvanas apmērs 20,00 eiro).
Bērni, kas apmeklē Preiļu novada izglītības iestādes,
dāvanas saņems skolu un bērnudārza Ziemassvētku pasākumu laikā. Savukārt bērniem, kas dažādu
iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādes,
dāvanas Ziemassvētku vecītis pasniegs bērnu eglītes pasākumos Preiļu Kultūras
namā, kā arī Saunā un Pelēčos.
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SIA «Preiļu slimnīca» aktualitātes

SIA «Preiļu slimnīca» novembris un decembris bijuši aktīvi un
pasākumiem piepildīti mēneši, kuru laikā likti pamati vairākiem
nākotnē ļoti nozīmīgiem projektiem.
28. novembrī tika noslēgts sadarbības līgums starp SIA «Daugavpils
reģionālā slimnīca» un SIA «Preiļu slimnīca», kas reģiona iedzīvotājiem
nodrošinās vienotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un
plānošanu. Notiek nemitīgs darbs pie E-Veselības sistēmas ieviešanas,
un tiek sakārtota arī slimnīcas teritorija.
Esam aktivizējuši Dzemdību nodaļas paspārnē esošo «Māmiņu skolu», kuras nodarbības regulāri apmeklē jaunās māmiņas, tēti un viņu
atbalsta personas. Uzsākta akcija «Māmiņas bibliotēka». Tās laikā
cilvēki ir aicināti dāvināt grāmatas par grūtniecību, dzemdībām, bērnu
aprūpi un bērnu audzināšanu. Tāpat SIA «Preiļu slimnīca» Mākslas
telpā atklāta jauna Gundegas Strautmanes izstāde «Punkts... līnija»,
kura ar braila raksta, mākslinieces pašas veidota alfabēta un mākslas
materiālu palīdzību atklāj lūgšanu tekstus.
Anete Urka,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadīts labu pārmaiņu gads
Preiļu Galvenajā bibliotēkā

Preiļu Galvenajai bibliotēkai šis ir bijis aktīvs, radošs un pārmaiņām bagāts gads. Veiksmīgas akreditācijas rezultātā bibliotēkai
piešķirts Reģiona galvenās bibliotēkas statuss arī nākamajiem pieciem gadiem.
Kā ierasts, iedzīvotājus vairākkārt esam aicinājuši uz tikšanos ar
rakstniekiem, māksliniekiem un populārām personībām, labi apmeklēti
bija EDIC Austrumlatgalē cikla «Eiropas valstu kultūra» pasākumi par
Ungāriju, Bulgāriju un Čehiju. Aizvien populārāki kļūst ikgadējie
bibliotēkas organizētie Grāmatu svētki Pilsētas svētku ietvaros, kur piedāvājam daudzveidīgas un iedzīvotāju vidū populāras aktivitātes.
UNESCO LNK tīkla «Stāstu bibliotēkas» pasākumu ciklā šogad iepazināmies ar goda saimnieču un kāzu muzikantu stāstiem un šo tradīciju
turpināsim arī nākamgad. Visa gada garumā apmeklētājiem piedāvājam
tematiskās un radošo darbu izstādes. Īpašu vērību veltām mazajiem lasītājiem, aicinot viņus iesaistīties lasīšanas veicināšanās programmās
«Grāmatu starta «Pūcītes skola», «Krauklis iesaka izlasīt», «Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija» un, sadarbojoties ar izglītības iestādēm un
PII «Pasaciņa», «Lasītprieka darbnīcā».
Notikušas daudzas izglītojošas aktivitātes Interreg Latvija–Lietuva
projektā «DigiHubs», un nākamgad gaidāmi pirmie rezultāti, kad tiks
iegādāts attiecīgs materiālais un tehniskais aprīkojums, kas ļaus būtiski
paplašināt līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu Galvenajā bibliotēkā.
2018. gadā mūsu lasītavās būs pieejami 14 laikraksti un 74 žurnāli,
kā arī piedāvāsim iespēju bez maksas izmantot elektroniskās datu bāzes
letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēku. Patīkamas pārmaiņas sagaida
mūsu interneta vietni preilubiblioteka.lv, kurai būs jauns un mūsdienīgs
dizains. Bibliotēkas jaunumiem aicinām sekot sociālajos tīklos.
Tuvojoties gadu mijai, vēlos pateikt paldies visiem mūsu sadarbības
partneriem, atbalstītājiem, kuri dāvina mums grāmatas, mūsu uzticīgajiem
lasītājiem!
Ilona Skorodihina,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

Piešķirts līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

Domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
Preiļos – gājēju ietves atjaunošanai mājas priekšā – 4498,78 eiro
apmērā, kas ir 77% no remontdarbu koptāmes.
Tas darīts, pamatojoties uz 2017. gada 27. aprīlī pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem «Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» un
dzīvojamās mājas īpašnieku iesniegumiem.
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam uz daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, pašvaldībā –
Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
– jāiesniedz iesniegums kopā ar saistošajos noteikumos paredzētajiem
dokumentiem. Saistošie noteikumi pieejami www.preili.lv
Ilona Vilcāne

Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ūdensvada
un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā

30. novembra Preiļu novada
domes sēdē deputāti nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 4 dzīvojamām mājām Preiļu
pilsētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai. Līdzfinansējums katrai mājai piešķirts
800 eiro apmērā.
Tas darīts, pamatojoties uz
2017. gada 7. jūlijā pieņemtajiem
Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem «Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku

īpašnieku) ierosinājuma» un dzīvojamo māju īpašnieku iesniegumiem.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka
domes saistošie noteikumi paredz
no jauna veidojamiem pieslēgumiem līdzfinansējumu 40 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam,
bet ne vairāk kā 800 eiro par vienu
pieslēgumu.
Lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai
kanalizācijas tīkliem, un pieteiktos
pašvaldības līdzfinansējumam, jā-

aizpilda iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai. Par
pieslēguma ierīkošanu Pelēču ciemā ar iesniegumu jāvēršas Pelēču
pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, savukārt par pieslēguma ierīkošanu Priekuļu ciemā jāvēršas
Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Priekuļos. Preiļu pilsētas, kā arī Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciema un Preiļu pagasta Līču ciema iedzīvotājiem ar iesniegumu jāvēršas SIA «Preiļu saimnieks». Saistošie noteikumi pieejami www.preili.lv
Ilona Vilcāne

Preiļu novada Bērnu un Jauniešu centra popgrupa «Lāsītes», kuru jau 19 gadus vada skolotāja Daina Erte, ir aktīvi ne
tikai savā novadā, bet regulāri
piedalās arī dažādos konkursos,
iegūstot augstu novērtējumu.
26. novembrī popgrupa «Lāsītes» (7 – 9 gadi) devās jaunā izaicinājumā un piedalījās 12. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas
konkursā «DEBUT PREMIUM
2017», kurš notika Rīgā.
Katru gadu projekts apvieno
vairāk nekā 700 talantīgu izpildītāju no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas,
Itālijas, Spānijas, Zviedrijas, Vācijas
un daudzām citām valstīm.
Šogad konkurss notika uz vienas no prestižākajām un modernākajām skatuvēm galvaspilsētā –
koncertzālē «Studio 69 – Concert
Hall». Konkursanti varēja sevi parādīt dažādos žanros: vokāls, horeogrāfija, instrumentālā mūzika,
teātris, cirka māksla, modes teātris.
Popgrupa «Lāsītes» kopā ar
skolotāju Dainu Erti konkursam
sagatavoja Normunda Zuša dziesmu «Sapņu ceļojums» un pierādīja
savu dziedātprasmi, savā vecuma
grupā kopā ar vēl dažiem dalībniekiem iegūstot godpilno 2. vietu, uz
Preiļiem atvedot sudraba kausu un
pozitīvas emocijas.
2017. gads popgrupai «Lāsītes» ir bijis spožs, debijām un sasniegumiem bagāts. Divās vecuma
grupās (jaunākā un vidējā grupa)
šovasar veiksmīgi startēja tādos
konkursos kā «PopFest Jūrmala 8»,

iegūstot 1. pakāpes diplomus un
žūrijas simpātijas balvu, konkursā
«Kids Awards 2017», kurā kā solisti piedalījās Oskars Pokšāns,
Liene Mozule un Alise Makejeva,
saņemti augstākie novērtējumi nominācijā «Labākais Ārzemju hits»
(Liene Mozule) un «Labākā Folkversija» (Alise Makejeva).
Šovasar popgrupas «Lāsītes»
jaunākajai grupai bija iespēja kāpt

uz skatuves ar tādiem slaveniem
māksliniekiem kā grupu «Galaktika» un Normundu Zušu.
Skolotāja Daina Erte ir pateicīga popgrupas «Lāsītes» vecākiem
par atsaucību, kā arī sevišķi lielu
paldies izsaka Preiļu Bērnu un Jauniešu centra direktorei Aijai Caunei un Preiļu novada domei par atbalstu konkursos.
Popgrupas «Lāsītes» vecāki

No 4. decembra līdz 7. decembrim Preiļu pilsētā un novada
pagastos norisinājās pašvaldības
ikgadējās tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās reizēs ar
novada cilvēkiem piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda, priekšsēdētājas
vietnieks Juris Želvis, domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs,
deputāte, Preiļu 2. vidusskolas direktore Nadežda Hļebņikova un
pašvaldības speciālisti.
Par pagastu teritorijās paveiktajiem darbiem stāstīja pagastu pārvalžu vadītāji – Raimonds Rubins,
Gunta Uzuleviča, Iveta Stašulāne
un Vitālijs Plivda. Preiļu novada
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda sniedza informāciju par novada
lielākajiem iesāktajiem projektiem,
paveiktajiem darbiem pilsētā, finansējuma piesaistes iespējām, kā
arī iepazīstināja ar nākamā gada
uzdevumiem un budžeta prioritātēm. Domes priekšsēdētāja pateicās ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtus bērnus un aici-

nāja iesaistīties audžuģimeņu kustībā.
Lauku teritorijās visvairāk jautājumu iedzīvotājiem bija saistībā
ar lauku ceļu uzturēšanu – greiderēšanu un sniega tīrīšanu, klejojošo
kaķu un suņu izķeršanu, apgaismojuma uzstādīšanu Saunas pagasta Smelteros, Pelēču pagasta
centrā un Preiļu pagasta Līču ciemata Miera ielā. Pelēču pagasta
iedzīvotāji ierosināja labiekārtot
peldvietu Pelēču ezera krastā, daži
klātesošie izteica vēlmi vecākos novada seniorus sveikt jau no 80 gadu vecuma sasniegšanas un jubilāriem no 90 gadu vecuma palielināt
pabalsta apmēru. Preiļu pagastā
tika runāts par veco koku izzāģēšanu kapsētās, bet Pelēču pagasta
iedzīvotājus uztrauc nesakārtotās
teritorijas, kas ir fizisko personu
īpašumā.
Tikšanās laikā Preiļu pilsētā izskanēja jautājumi par klejojošajiem kaķiem, kurus uztur kādas
mājas iedzīvotāja, par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu

pārbūvi, par apgaismojuma nepieciešamību Kurzemes ielā, lietus notekūdens sistēmas sakārtošanu Rožu
un Viļānu ielās, Veselības un rekreācijas centra projektu, bērnu zobu ārsta un slinga terapijas nepieciešamību Preiļos. Pirms kopīgās
tikšanās Preiļu kultūras namā ikvienam bija iespēja griezties individuāli pie dažādu jomu speciālistiem, kuri turpat uz vietas sniedza
konsultācijas.
Vēlmju ir daudz, un katru gadu, sastādot pašvaldības budžetu,
deputāti nosaka nākamā gada prioritātes. Daudziem darbiem, kurus
ierosina iedzīvotāji, nepieciešams
apjomīgs finansējums, ko nav iespējams piešķirt no budžeta līdzekļiem, tāpēc pašvaldībā ir sagatavoti
vairāki tehniskie projekti, lai lielāko
objektu labiekārtošanas un renovācijas darbiem piesaistītu Eiropas Savienības fondu projektu līdzekļus.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

«Lāsītes» starptautiskā konkursā iegūst 2. vietu

Noslēgušās pašvaldības deputātu un speciālistu
tikšanās ar novada iedzīvotājiem
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Preiļu novada VÇSTIS

Par Preiļu novada domes
Attīstības daļas vadītāju
apstiprināta Elita Jermolajeva

No šī gada 23. oktobra Preiļu novada domes Attīstības daļu vada Elita Jermolajeva, kura ieņemamajam amatam izvēlēta atklāta konkursa kārtībā.
Pirms pievienošanās Preiļu novada pašvaldības
speciālistu komandai E.Jermolajeva ir ieņēmusi atbildīgus akadēmiskos un administratīvos amatus Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) un Daugavpils Universitātē – Zinātņu prorektore un Senāta
locekle, Zinātnes padomes priekšsēde, asociētā profesore, Ekonomikas katedras vadītāja, doktora un
maģistra studiju programmu direktore u.c.
Vēl iepriekš E.Jermolajeva ir bijusi Daugavpils
Reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes locekle, strādājusi par Preiļu rajona Attīstības

plānošanas nodaļas vadītāju, komerczinību skolotāju
Preiļu Valsts ģimnāzijā, grāmatvedi Sakaru bankas
Preiļu filiālē un galveno ekonomisti Valsts uzņēmumā
«Preiļu Lauktehnika».
Papildu darbi, ko E.Jermolajeva veic ārpus domes noteiktā darba laika, saistīti ar LLU vadošās pētnieces, SIA «Preiļu slimnīca» projektu vadītājas, kā
arī vairāku augstskolu Ekonomikas promocijas padomju locekles pienākumiem.
E.Jermolajeva 1993. gadā ieguvusi doktora grādu
ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Izglītību papildinājusi daudzos kursos un semināros,
piedalījusies konferencēs. Darbam nepieciešamā pieredze un zināšanas gadu gaitā iegūtas arī vairāk nekā
40 dažādos projektos, tai skaitā starptautiskos, kā arī
stažējoties Eiropas valstīs un veicot projektu ekonomisko ekspertīzi. Ir izstrādāti un vadīti vairāki apmācību kursi formālajā un neformālajā izglītībā, bijusi
aktīva darbība nevalstiskajās organizācijās.
Konkursam uz Attīstības daļas vadītāja amatu kopumā bija pieteikušies seši pretendenti. Pēc iesniegto
dokumentu pārbaudes uz nākamo vērtēšanas kārtu –
darba interviju – komisija izvirzīja trīs pretendentus.
Pēc konkursa otrās kārtas visatbilstošākā pretendente,
kura ieguva visaugstāko punktu skaitu, bija Elita Jermolajeva.
Iepriekšējais Preiļu novada Attīstības daļas vadītājs
Zigmārs Erts 2017. gada pašvaldību vēlēšanās ieguva
Preiļu novada domes deputāta mandātu un pēc savstarpējas pušu vienošanās darba tiesiskās attiecības
Attīstības daļas vadītāja amatā izbeidza 2017. gada
21. jūlijā.

Apstiprināts Pelēču ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Pelēča ezera licencētās makšķerēšanas
nolikumu. Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā
2018. – 2020. gadā» nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību un licencētās makšķerēšanas organizētāja
pienākumus un pakalpojumus, kā arī atbildību par šīs kārtības pārkāpumiem.
Licencētā makšķerēšana Pelēča ezerā ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados)
papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu,
kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā «Preiļu
Novada Vēstis».
Ilona Vilcāne, Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Jauniešu centrā «ČETRI» noritējusi neformālā
diskusija «Kafija ar politiķiem»

30. novembrī Jauniešu centrā
«ČETRI» notika jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija «Kafija ar politiķiem». Pasākums
notika Strukturētā dialoga sestā
cikla ietvaros ar tematisko prioritāti «Jaunieši Eiropā – kas tālāk?» ar bērnu un jauniešu centra
«Dari Vari» atbalstu.
Pasākumu apmeklēja 46 dalībnieki, no tiem 35 jaunieši vecumā
no 13 līdz 27 gadiem, 6 Preiļu novada deputāti un jauniešu organizāciju pārstāvji. Diskusiju vadīja
moderatore ar daudzu gadu pieredzi
Rudīte Muraševa.
Diskusijas laikā jaunieši ar lēmumu pieņēmējiem apsprieda jautājumus par kritiskās domāšanas
attīstību jauniešiem un medijpratību,
par izmaiņām, kas nepieciešamas,
lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem, par jauniešu
lomu dabas aizsardzībā, jauniešu
nodarbinātības, profesionālās izaugsmes iespējām un iespējām ie-

tekmēt politiskos lēmumus Preiļu
novadā.
Jaunieši secināja, ka, lai uzlabotu
vidi, skolu direktoriem ir jāmaina
skolas ēdienkarte un jāpalielina
ēdienu daudzveidība, iekļaujot veģetārus ēdienus, kas satur vairāk
dārzeņu, tādējādi ļaujot skolēniem
ēst veselīgāk un saglabāt vides ilgtspēju. Jaunieši labprāt vairāk uzzinātu par «Zero Waste» jeb bezatkritumu dzīvesveidu.
Lai padarītu lauku reģionus
pievilcīgākus jauniešiem, ir nepieciešams organizēt jauniešiem domātus pasākumus – balles un tematiskos vakarus, kā arī ir jāuzlabo
ceļu infrastruktūru.
Medijpratības un kritiskās domāšanas uzlabošanai jaunieši aicina
veidot izglītojošus pasākumus un
seminārus, kas palīdzētu atpazīt
patiesas ziņas no viltus ziņām un
«interneta troļļiem».
Diskusijās tika secināts, ka uzņēmējiem un pašvaldībai ir vairāk

jāpiedāvā prakses un darba iespējas
jauniešiem amatos, kas attīsta profesionālo izaugsmi, piemēram, asistentu amatos. Tas ļautu jauniešiem
labāk un sev piemērotāk izvēlēties
nākotnes profesiju un iekļauties
darba tirgū.
Jaunieši vēlas vairāk iepazīties
ar politiskajiem jautājumiem Preiļu
novadā, tādēļ aicina domes priekšsēdētāju organizēt jauniešu tikšanās
domē neformālā gaisotnē, kuru
laikā iepazītos ar domes darbu.
Vēl jaunieši vēlas veidot jauniešu
domi, tādā veidā tieši iesaistoties
politikas veidošanā.
Dalībnieki atzina, ka pasākums
ir bijis vērtīgs gan jauniešiem, kas
varēja iepazīties ar deputātiem un
ar tiem aprunāties neformālā gaisotnē, gan lēmuma pieņēmējiem,
jo ikdienā neizdodas komunicēt ar
jauniešu auditoriju.
Linda Knāviņa,
jaunatnes lietu speciāliste
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Preiļu Galvenajā bibliotēkā no 2017. gada
4. decembra līdz 2018. gada 10. janvārim
skatāma Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma 3. kursa audzēkņu radošo darbu izstāde
«Fantāzijas jampadracis».

Sastopot klaiņojošus dzīvniekus,
zvani atbildīgajiem dienestiem!

Brīžiem joprojām ir aktuāla klaiņojošu suņu un kaķu
problēma. No mājām noklīduši un klaiņojoši dzīvnieki var būt arī
agresīvi un apdraudēt cilvēkus. Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības
likumu bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības
palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par
klaiņojošu dzīvnieku.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka, sastopot klaiņojošos suņus un
kaķus, jāzvana pašvaldības policijai, tālrunis 65307330, vai
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālajai nodaļai, tālrunis 26438147.

Ceļošanas paradumus 2017. gadā
ietekmējuši laikapstākļi

Ir pagājusi aktīvā tūrisma sezona, un ir laiks atskatīties uz šajā gadā
paveikto un tendencēm. Centrālās Statistikas pārvaldes dati liecina, ka
tūristu skaits valstī kopumā ir pieaudzis, savukārt Latgales reģiona tūrisma asociācijas «Ezerzeme» apkopotā informācija liecina, ka Latgalē
nav būtiski mainījies. Ja ik gadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji minēja,
ka atsevišķos mēnešos apmeklētāju skaitu ietekmējuši nelabvēlīgi laikapstākļi, tad šogad ar tiem nācās sadzīvot vai ik dienas. Tas parādās arī
Preiļu un Riebiņu novada TIC apkopotajā statistikā. 2017. gada tendences ne vien Latgalē, bet arī Preiļu un Riebiņu novados rāda, ka
pieauga apmeklētāju skaits tūrisma objektos iekštelpās (muzejos abos
novados kopumā par 11%, Latgalē kopumā pieaugums pat par 20%).
Visā Latgalē apmeklētāju skaits apskates saimniecībās, objektos ārpus
telpām, laukos, brīvā dabā, aktīvās atpūtas uzņēmumos ir būtiski samazinājies – par 16%, līdzīgi ir arī mūsu novados. Līdz ar to likumsakarīga ir arī nakšņotāju izvēle – šogad pieauga nakšņotāju skaits pilsētās
un samazinājās laukos. Ja analizē Preiļu un Riebiņu novadu datus,
pilsētā nakšņotāju skaits pieaudzis par apmēram 30%, bet laukos samazinājies par 20%. Jāteic, ka šie dati nav pilnīgi, jo ne visi tūrisma pakalpojumu sniedzēji precīzi uzskaita visus tūristus un iesniedz pilnīgu informāciju TIC.
Kopumā TIC vērtē šo gadu kā aktīvu, jo TIC apmeklētāju skaits
pieaudzis par apmēram 33%, kas galvenokārt ir saistīts ar ekskursiju
pieprasījumu (apkalpots par 28% ekskursantu vairāk nekā iepriekšējā
gadā). Vislielāko interesi izraisījusi Preiļu pils atjaunošana, kā arī TIC
jaunais piedāvājums – dziedājums Preiļu kapelā, kas šogad svinēja savu
200–gadi. TIC šogad jau trešo reizi īstenoja Latgales kultūras programmas 2017 atbalstītu projektu, kurā vairākās aktivitātēs izzinājām,
pētījām un darinājām senās spēka zīmes. TIC pārstāvji klātienē piedalījās starptautiskajās tūrisma izstādēs – Balttour (Rīgā) un Utrehtā
(Nīderlandē). Izdales materiāli ir nogādāti arī uz izstādēm un gadatirgiem Viļņā, Tallinā, Varšavā, Vitebskā, Helsinkos, Minhenē, Berlīnē,
Gēteborgā Latvijas kopējā stendā Latgales reģiona tūrisma asociācijas
«Ezerzeme» sastāvā. Mūsu novados ir viesojušies Vācijas tūroperatori
un trīs Latvijas tūroperatori, Latvijas labākie Instagram speciālisti un
fotogrāfi. Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir organizēts seminārs Preiļos, kā arī piedāvāta iespēja piedalītie LRTA «Ezerzeme» un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajos pasākumos, pieredzes
apmaiņas braucienos, un, jāteic, ka ik gadu mūsējie arvien vairāk izmanto iespēju izglītoties un celt savu kvalifikāciju.
TIC kopā ar sadarbības partneriem rīkoja Preiļu pludmales atklāšanas pasākumu ar velo–foto–orientēšanos Preiļu, Riebiņu un Vārkavas
novadu jauniešiem, kurā galvenais sponsors Tallink uzvarētājiem
dāvināja kruīzu uz Stokholmu. Burbuļu parādē, kas vienlaicīgi notika
50 valstīs un vairāk nekā 100 pilsētās, Preiļu parkā un pludmalē piedalījās ļoti daudz gan vietējo iedzīvotāju, gan viesu. TIC kopā ar jaunajiem novada uzņēmējiem piedalījās Uzņēmēju dienās Latgalē, kā arī
citos pasākumos. Priecājamies par Preiļu pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai, kā rezultātā top jauni tūrisma objekti un pakalpojumu sniedzēji, piemēram, «Jašas podi» (keramika), Sintijas Loginas porcelāna
un keramikas darbnīca, vairāki amatnieki un rokdarbnieki.
Jau vairākus gadus pēc kārtas LRTA «Ezerzeme» ar kopējo stendu
piedalās arī Latvijas Brīvdabas muzeja gadatirgū un šogad pirmo reizi
arī Latvijas Tūrisma informācijas tirgū. Izlozes ceļā tika noskaidrots, ka
nākamais – V Latvijas Tūrisma informācijas tirgus tiks rīkots Preiļos,
tādēļ aicinām ikvienu ieplānot 28. aprīli, kad vienlaicīgi notiks arī
Preiļu pavasara gadatirgus. Tā būs iespēja uz vietas iepazīties ar visas
Latvijas tūrisma piedāvājumu, baudīt kultūras pasākumus un iepirkties.
TIC aktīvi gatavojas nākamajai sezonai – top novada un visas Latgales izdales materiāli, papildinām un sekojam līdzi informācijai tūrisma lapā www.visitpreili.lv / www.visitriebini.lv. Pati aktuālākā informācija tiek publicēta TIC Facebook un Twitter kontos. Plānots, ka nākamgad uzsāks darbu Preiļu novada Tūrisma veicināšanas konsultatīvā
padome, kuras mērķis būs veicināt tūrisma vides veidošanā iesaistīto
publisko personu sadarbību, lai sekmētu tūrisma attīstību un veicinātu
tūrisma nozares integrāciju novada sociāli ekonomiskās attīstības procesā. Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums no 2018. gada ar
Preiļu pili un parka kompleksu iestāties Latvijas Piļu un muižu asociācijā, kas pavērs vēl lielākas iespējas popularizēt Preiļus un apkārtni.
Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC vadītāja

Preiļu novada VÇSTIS
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,

Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.

Sveicam «apaļajāS» jubilejāS decembrī
dzimušoS penSionāruS:

Anitu Elsti, Helēnu Rožāni, Mariannu Dortāni, Matildu Elsti, Lukiju
Krūzi, Broņislavu Lausku, Lidiju Noviku, Feliksu Pujatu, Miropiju Seņkovu,
Bertu Lidiju Zariņu, Ivanu Krotovu Preiļos, Janīnu cunsku Pelēču pagastā,
Helēnu Kivlenieci Preiļu pagastā, Pēteri Klibo un Jāni Kozuli Saunas pagastā.

SVEICIENS VISIEM PÂRÇJIEM
PENSIONÂRIEM,
DZIMUÐIEM ÐAJÂ MÇNESÎ!

Preiļu novada Pensionāru biedrība

Bērnus un pieaugušos uz radošajām darbnīcām aicina
rūķi Čiekuriņš, Cukuriņš un Čīkstulīte

22. decembrī izgreznosim svētkus (veidosim telpu dekorus, apsveikumu kartiņas)
23. decembrī – dāvanu dāvināšanas prieks (mini dāvanas)
24. decembrī – smaržīgo un garšīgo piparkūku darbnīca un tēja kopā ar Galveno domes rūķi
un Salatēti, kā arī citi pārsteigumi
Visas darbnīcas darbosies Preiļu novada domes ēkā, Raiņa bulvāris 19, no plkst. 12.00 līdz 15.00.

Preilietis Jevgenijs Ivanovs izcīna 3. vietu
Latvijas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā

Gada nogales pasākumi
kultūras centrā

d 21. decembrī plkst.12.00 Preiļu KN Preiļu pilsētas, Aizkalnes
pagasta pārvaldes un Preiļu pagasta pārvaldes pirmsskolas vecuma
bērnu eglīte. Ieeja ar ielūgumiem
d 22. decembrī plkst. 11.00 Saunas TN Saunas pagasta
pirmsskolas vecuma bērnu eglīte «Jautrie Ziemassvētki»
d 23. decembrī plkst. 16.00 Preiļu KN deju kopas «GAIDA»
Ziemassvētku ieskaņu koncerts «Esi man blakus…». Ieeja – brīva
d 25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN deju kopu «DANCARI»
un «TALDERI» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – brīva
d 25. decembrī plkst. 20.00 Pelēču KN balle «Jautrā Ziemassvētku telepārraide». Pieejama galdiņu rezervācija. Ieeja – brīva
d 25. decembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN svētku koncerts –
balle «Ziemassvētku kokteilis»
d 28. decembrī plkst. 11.00 Pelēču KN Pelēču pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte
d 29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GADA LIELĀ BALLE
«Vienkārši KINO…». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē.
Biļešu cenas: bez galdiņa rezervācijas EUR 7, ar vietas rezervāciju
pie galdiņa EUR 10
d 30. decembrī plkst.19.00 Salas pamatskolā Vecgada atpūtas
pasākums «Egles miers manai dvēselei…»
d 31. decembrī plkst. 23.45 Preiļos, Raiņa bulvāris 19, Jaunā
2018. gada sagaidīšana un svētku salūts.
d 2018. gada 1. janvārī plkst. 00.30 Preiļu KN gadu mijas
BALLE. Spēlē grupa «AIMARI». Ieeja – EUR 5.
Plânâ ir iespçjamas izmaiòas, lûdzam sekot pasâkumu afiðâm!

SPORTS

Iļja Volkovs un Roberts Gžibobvskis ieguva 3. vietu katrs
savā vecuma grupā, Dāvim Verzem – 5. vieta.
Turnīrā bija pārstāvētas daudzas valstis – Latvija,
Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Somija,
Vācija, Čehija, Polija. Latvijas pārstāvju sacensībās nebija
daudz, īpaši liels skaits dalībnieku bija ieradies no
Brēmenes (Vācija), Krieviju savukārt pārstāvēja ļoti spēcīgi
sagatavoti sportisti.

Ģimnāzisti – novada čempioni volejbolā

klasei atbilstošu rezultātu 1 km soļošanā uzvarēja Raivo
Liniņš – 4 minūtes 29,2 sekundes. Vārkavietim Kristeram
Lācim uzvara augstlēkšanā – 160 cm.
Soļotājām Ksenijai Zabalujevai (pieaugušie) uzvara un
Sofijai Kirillovai (jaunatne) 2. vieta ar rezultātiem tuvu II
un III sporta klasēm savās vecuma grupās. Arī vicečempioni
Rainers Trubačs un Una Kraupša savās vecuma grupās un
vidējās distancēs (1500 m un 1000 m), kurām nav piemērota mūsu manēža, uzrādīja III sporta klasei atbilstošus
rezultātus. Interesenti ar rezultātiem var iepazīties www.lat–
athletics.lv

Jāņa Pauniņa XVIII piemiņas turnīrs dambretē

25. novembrī Siguldā norisinājās Latvijas čempionāts
klasiskajā spēka trīscīņā, kurā ar panākumiem piedalījās arī
preilietis Jevgenijs Ivanovs, ar rezultātu 655 kg izcīnot
3. vietu svara kategorijā 120+.
Čempionātā kopā piedalījās 67 dalībnieki no visas Latvijas. Tas notika trīs disciplīnās – pietupienā ar svaru stieni
uz pleciem, svaru stieņa spiešanā guļus un svaru stieņa
vilkmē no zemes. Jevgenijs Ivanovs pauž gandarījumu par
izcīnīto medaļu – tas ir viens no viņa labākajiem rezultātiem.

Preiļos aizvadītas sporta spēles
personām ar invaliditāti

24. novembrī Preiļu kultūras centrā norisinājās sporta
spēles personām ar invaliditāti. Pasākums tika īstenots
Eiropas Sociāla fonda Projekta Nr.9.2.4.2/ 16/I/078 «Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei» ietvaros. Ciemos bija
ieradušies arī sporta mīļotāji no Līvāniem un Krāslavas. Par
godīgumu rūpējās galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis.
Kopumā pozitīvā gaisotnē aizvadītas nepilnas 5 stundas
uzrādīja šādus rezultātus: šahā 1. vieta – Artis Utināns
(Preiļi), 2. vieta – Vjačeslavs Lukaševičs (Krāslava),
3. vieta – Viktors Savickis (Krāslava). Novusā 1. vieta –
Vjačeslavs Lukaševičs, 2. vieta – Māris Miglāns (Preiļi),
3. vieta – Andris Utināns (Preiļi). Dambretē 1. vieta – Artis
Utināns, 2. vieta – Viktors Savickis, 3. vieta – Vjačeslavs
Lukaševičs. Dartā 1. vieta – Māris Miglāns, 2. vieta – Aleksandrs Fedotovs, 3. vieta – Vjačeslavs Fedotovs.
Klātesošos ierādās apsveikt pārstāve no domes Ineta
Liepniece. Katram vietu ieguvējam tika pasniegta medaļa
un diploms, 1. vietas ieguvējiem – kauss.

Preilieši piedalās spēcīgā džudo turnīrā

2. un 3. decembrī Inčukalnā norisinājās III Starptautiskais
džudo turnīrs «Gauja Guliver Cup 2017» jaunajiem džudo
sportistiem U–10, U–12, U–14 un U–16 grupās. Godpilnās
vietas starp vairāku valstu turnīra dalībniekiem izcīnīja arī
Preiļu jaunie džudo sportisti. Sofija Gžibovska ierindojās
1. vietā, Jurim Vaivodam – 2. vieta turnīrā, Ričards Smans,

2. decembrī Preiļu BJSS sporta zālē norisinājās Preiļu
novada čempionāts volejbolā. Spēcīgākos savā starpā noskaidroja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un «Veterāni» volejbolisti.
Par uzvaru uzgavilēt varēja ģimnāzisti. Komandā spēlēja Mārcis Adamovičs, Lūkass Vucāns, Kristaps Upenieks,
Valters Reinis, Raimonds Rubins un Edijs Mainulis. Komandu sagatavoja Feoktists Pušņakovs. Komandas vērtīgākais spēlētājs – Valters Reinis, «Veterānu» komandā – Aldis
Pokšāns.

Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā
9. decembrī Preiļu 2. vidusskolas vieglatlētikas manēžā norisinājās Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās ne tikai preilieši un sportisti no citiem
Latgales novadiem, bet arī vieglatlēti no Mālpils, Suntažiem, Kocēnu novada, Madonas, Gulbenes. Sportisti sacentās divās vecuma grupās: pieaugušie (2001.g.dz. un
vecāki), kā arī 2002. g.dz. un jaunāki zēni un meitenes.
Preiļu novada BJSS audzēkņi (preilieši, vārkavieši, riebiņieši un galēnieši) sacensībās veiksmīgi startēja un izcīnīja virkni medaļu. Kārlis Sondors, nu jau studenta kārtā
būdams, izcīnīja uzvaru 60 m/b – 8,5 s un 2. vietu 60 m –
7,4 s. Arī Mārim Ceplim uzvara augstlēkšanā – 180 cm un
2. vieta tāllēkšanā – 6 m 14 cm. Neapdraudēta uzvara no sekotāju puses arī Normundam Ivzānam 1 km soļošanā –
4 min. 05,3 sekundes. Dubultuzvara Rasai Saulītei 60 m un
60 m/b skrējienos. Augstlēkšanā ar savu personīgo «augstumu» uzvarēja Valija Vanaga.
Cienīgi turējās arī mūsu jaunā paaudze. 60 m sprinta
skrējienā viss goda pjedestāls mūsējiem. Ar vienādu rezultātu 7,4 sekundes uzvaru pār savu vienaudzi Alenu
Lozdu šoreiz var svinēt Lauris Šmeiksts, kuram vēl arī
uzvaras ar teicamu rezultātu tāllēkšanā 5 m 89 cm un 3–soļlēkšanā – 11 m 60 cm. Trešais Artis Rinčš – 7,5. Ar II sporta

4

Ar mērķi godināt Latgales novada izcilā dambretes
meistara Jāņa Pauniņa piemiņu, kā arī popularizēt dambretes
spēli bērnu un jauniešu vidū, 24. novembrī Preiļu novada
bērnu un jauniešu centrā notika Jāņa Pauniņa XVIII piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē. Sešdesmit viens jaunais
dambretists no Preiļiem, Riebiņiem, Sīļukalna, Dravniekiem,
Viļāniem, Priekuļiem un Rēzeknes turnīru aizvadīja trīs
vecuma grupās: U–10 cerības (2007. gadā dzimušie un
jaunāki), U–13 minikadeti (2004.–2006. gadā dzimušie) un
U–16 kadeti (2001.–2003. gadā dzimušie), kopumā izspēlējot
286 individuālo spēļu partijas. Sacensības notika pēc FMJD
noteikumiem, individuālais vērtējums. Preiļu novada sportistu rezultāti:
jaunākā (U–10) vecuma grupa zēniem: 1. vieta – Maksims Nikiforovs, 2. vieta – Deniss Percevs (Preiļu 2. vidusskola), 3. vieta – Dāvis Akmentiņš (Preiļu 1. pamatskola),
jaunākajā vecuma grupa meitenēm laurus plūca Aleksandra
Mihailova (Preiļu 1. pamatskola), 3. vietā – Kristiāna Ragauša (Priekuļu sākumskola),
vidējā vecuma grupa (U–13) zēniem: 3. vieta – Roberts
Pastars (Preiļu 1. pamatskola), 5. vieta – Dairis Reliņš (Preiļu 1. pamatskola), vidējā vecuma grupa meitenēm 1. vieta –
Marta Lazdāne, 2. vietā – Annija Anspoka (Preiļu 1. pamatskola),
vecākā vecuma grupa (U–16) zēniem: 1. vieta – Egīls
Daukšte (Preiļu 1. pamatskola), 2. vieta – Guntis Bogotais
un 3. vieta – Kristaps Plivda (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), vecākā vecuma grupa meitenēm: 1. vieta – Solvita
Ragauša, 2. vieta – Santa Vojevodska (Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzija).
Lielu paldies par ie- Preiļu
spēju Preiļu bērniem apgūt dambretes spēles la- Novada
birintus jāsaka treneriem Preiļu novada domes informatīvais
– Ilmāram Madelānam,
izdevums latviešu valodā.
Ingai Haritonovai, Jānim
Izdod Preiļu novada pašvaldība
Ondzulim, Olgai BoriRaiņa bulvāris 19,
sovai, Ainai Leikucei,
Preiļi, LV 5301
Feliksam Pušņakovam
tālrunis 65322766
(Preiļi) un Jānim Bra- e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
kovskim (Priekuļi).
Informāciju sagataIespiests SIA «Latgales Druka»,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
voja Leonīds Valdonis,
Maija Paegle, Ilona VilLaikraksts internetā:
cāne, Aija Caune, Liene
www.preili.lv
Gžibovska
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