Fizisko aktivitāšu iespējas Preiļu novada pašvaldībā
Atrašanās
vieta
Preiļu novada Bērnu un
jauniešu sporta skola
(BJSS)

Kontaktinformācija

Aglonas iela
24, Preiļi,
LV-5301

Papildus informācija
Preiļu BJSS ir sekojošas sporta bāzes:
stadions (futbola laukums, vieglatlētikas sektori, skrejceļš,
tribīnes), divas sporta zāles, trenažieru zāle, tenisa korts.
Iespējas:
1) sporta zāle (izmēri 36m x 18m), kuru var izmantot
basketbolam, volejbolam, minifutbolam;
2) sporta zāle (24m x 12m), kas pēc izmēriem atbilst volejbola
spēles noteikumiem un speciāli būvēta šīm vajadzībām;
3) atklātais tenisa korts ar sintētisku segumu;
4) cīņas zāle (12m x 6m);
5) modernizēts stadions ar augstas kvalitātes segumu un
visiem nepieciešamajiem lēkšanas un mešanas sektoriem, kā
arī ļoti labas kvalitātes futbola laukums atbilstoši
standartizmēriem;
6) ģērbtuves un dušu telpas gan stadionā, gan sporta zālēs.
http://www.pvg.edu.lv/datori/konkursi/2007_web/psk/ceriba/

Preiļu 1. pamatskolas
sporta zāle

Daugavpils
iela 34,
Preiļi, LV5301

65322749
E-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv

Iespējas:
1) 1999. gadā ekspluatācijā nodota jauna un moderna sporta
zāle (42m x 24m), mūsdienīgs un starptautiskiem standartiem
atbilstošs sporta aprīkojums. Var izmantot volejbola,
rokasbumbas, minifutbola, basketbola vajadzībām, ir

augstlēkšanas sektors, tribīnes 120 skatītājiem;
2) āra sporta laukums (56m x 45m), kuru var izmantot
dažādām sporta spēlēm un tenisa korts - abi ar sintētisku
segumu;
3) dušas telpas un ģērbtuves
http://www.preili.lv/page/612
Preilu 1.pamatskolas āra
hokeja laukums un
slidotava
Mākslīgā seguma futbola
laukums 65 m x 90 m
Preiļu 2. vidusskolas
vieglatlētikas manēža un
stadions

Daugavpils
iela 34,
Preiļi, LV5301
Kooperatīva
iela 4, Preiļi,
LV-5301
A. Paulāna
iela 2, Preiļi
LV-5301

Hokeja un slidošanas treneris
Vladimiram Točko, tālrunis
29509770

Atvērts ziemas sezonā, atbilstošos laika apstākļos.
http://www.preili.lv/page/612

Tālrunis: 65322649

Pieejamas ģērbtuves
http://www.preili.lv/page/612

Tālrunis: 5322184;
E-pasts: preilu2vsk@pvg.edu.lv

Standarta izmēriem atbilstošs āra basketbola laukums ar dēļu
grīdu;
Nestandarta skolas stadions (250 m);
Vieglatlētikas manēža (kvalitatīvs segums – Regupols AF):
166 m skrejceliņa aplis; 4 - 60 m celiņi; tāllēkšanas sektors;
Trenažieru zāle ar aprīkojumu, ir ģērbtuves ar dušas telpām,
tualete.
http://www.preili.lv/page/612

Preiļu 2. vidusskolas ielu
vingrošanas laukums

A. Paulāna
iela 2, Preiļi
LV-5301

Tālrunis: 5322184.
E-pasts: preilu2vsk@pvg.edu.lv

Vingrošanas laukums ir brīvi pieejams ikvienam interesentam
bezmaksas
http://www.preili.lv/page/612

Preiļu Valsts ģimnāzijas
sporta zāle

Kooperatīvā
iela 6 Preiļi,
LV-5301

Tālr.: +371 65321663.

Sporta zāle (30x15) ar iezīmētu basketbola un volejbola
laukumu;
Kvalitatīvs segums;
Ģērbtuves aprīkotas ar dušas telpām un tualetēm;
Sporta zālē ir nepieciešamais inventārs, lai varētu spēlēt
basketbolu un volejbolu.
Sporta zālē 2 reizes nedēļā notiek aerobika sievietēm, 1 reizi
nedēļā notiek volejbola treniņš vīriešiem.
http://www.preili.lv/page/612
http://www.pvg.edu.lv/

Apgaismota slēpošanas
un nūjošanas trase Preiļu
parkā

Preiļu
Atbildīgais: Artis Upenieks
pilsētas
25900775
parkā blakus
estrādei,
Preiļi, LV5301

Visiem interesentiem ir pieejama bezmaksas trases un
inventārs: nūjošanas nūjas, slēpošanas inventārs: slēpēs, nūjas,
zābaki. Slēpju noma atrodas Preiļu novada BJSS telpās Aglonas
iela 24 (ieeja caur centrālajām durvīm).
Slēpju nomas darba laiks sniega sezonā: darbdienās 14.00 –
20.00, brīvdienās 11.00 – 16.00.
http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit#place-95

Aktīvās atpūtas zona
Preiļu pludmalē

Preiļu
pludmale,
Preiļi, LV5301

BMX treneris: Artis Upenieks
tel.25900775

BMX trase, pludmales volejbolu laukumi, futbola laukums,
vingrošanas komplekss, labiekārtota pludmale.
Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas iznomāt laivu vai
katamarānu. Sporta laukumus ikviens interesants var izmantot
bez maksas,
http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit#place-209

Preiļu parka pastaigu
takas

Velo maršruti Preiļu
novadā

Preiļu
pilsētas
parks, Preiļi,
LV-5301

Taku kopgarums ir aptuveni 7,8 km pa Preiļu parku.
http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit#place-154
http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit

