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Prioritāte ir atbalsta sniegšana
ģimenēm ar bērniem

Labdien!
1949. gada 25. marts, kad sākās viena no lielākajām pēckara laika deportācijām PSRS, tā sauktā akcija
“Krasta banga”, kuras laikā mūža nometinājumā uz Sibīriju izsūtīja vairāk kā 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju, ir viena no smagākajām dienām mūsu tautas vēsturē.
Savā ziņā ir simboliski, ka pēc 73 gadiem tieši marta
mēnesī Preiļu novads kopā ar pārējo Latvijas valsti uzsāk
no Putina kara Ukrainā cietušo Ukrainas civiliedzīvotāju
uzņemšanu.
Jāsaka, ka marts Preiļu novada pašvaldībai aizrit
Krievijas-Ukrainas kara zīmē. 2. martā mēs visi kopā
pulcējāmies mītiņā pie Preiļu novada domes, lai nosodītu Krievijas iebrukumu, pieprasītu tūlītēju Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas teritorijas. Tūlīt pēc tam
tika uzsākts darbs pie palīdzības kravas vākšanas mūsu
sadraudzības pilsētai Ņižinai. Pateicoties aktīvai sabiedrības un sabiedrisko organizāciju iesaistei, 8. martā šī
krava devās ceļā un 12. martā veiksmīgi sasniedza galamērķi.
Izsakot dziļu pateicību visiem, kuri līdz šim ir iesaistījušies atbalsta sniegšanā Ukrainai, man jāpasaka arī tas,
ka mēs vēl atrodamies palīdzības sniegšanas sākotnējā
posmā, tātad lielākais darbs vēl ir priekšā. Preiļu novadā
plānojam uzņemt līdz 100 personām, šo cilvēku pamatvajadzību (izmitināšana, ēdināšana, veselības aprūpe, medicīniskā aprūpe, izglītības iestāžu pieejamība, darba iespējas) nodrošināšana Preiļu novadā ir nākošais posms.
Palīdzības sniegšanas algoritms Ukrainas civiliedzīvotājiem paredz to, ka finansējumu šim mērķim nodrošina
valsts, bet organizatorisko darbu šo cilvēku uzņemšanā,
izmitināšanā veic pašvaldības. Šobrīd nav zināms precīzs izmitināmo personu skaits, nav prognozējams arī
laiks, cik ilgi viņi pie mums dzīvos. Aicinu visas mūsu
novada iestādes un iedzīvotājus uzņemt šos cilvēkus ar
cieņu, laipnību un iejūtību.
Apzinos, ka arī mums pašiem ir daudz vajadzību, taču
tajā pašā laikā no sirds ticu, ka spējam būt vienoti un atbalstoši gan pret saviem tuvākajiem, gan tiem, kuriem tas
šobrīd ir ļoti, ļoti nepieciešams.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs
Ārijs Vucāns

Šī gada februāra beigās stājušies spēkā pašvaldības saistošie
noteikumi “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” un “Par
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu
novadā”, kurā noteikti gan dažādi palīdzības veidi, to apmēri,
kā arī iedzīvotāju kategorijas,
kas var pretendēt uz noteiktiem
palīdzības veidiem, un palīdzības saņemšanas kārtība. Prioritāte viennozīmīgi ir atbalsta
sniegšana ģimenēm ar bērniem.
Viens no atbalsta veidiem
ir bērna piedzimšanas pabalsts
– tas ir noteikts 250 euro apmērā par jaundzimušo, ja abi vecāki
ir deklarēti Preiļu novadā, vai 125
euro, ja pašvaldībā ir deklarēts
tikai viens vecāks (līdz šim minētais pabalsts Preiļu novadā bija
attiecīgi 220 un 110 euro). No trīs
mēnešiem uz sešiem mēnešiem
ir pagarināts laika periods, kādā
pabalstam var pieteikties, bet saglabāts iepriekšējais nosacījums,
ka vecākiem vismaz divpadsmit
mēnešus pirms bērna dzimšanas

jābūt deklarētiem Preiļu novadā.
Īpaši tiek paredzēts materiāli
atbalstīt novada daudzbērnu ģimenes, kurām plānoti vairāki atbalsta
veidi. Atbalsta veids, kas līdz šim
nav bijis Vārkavas un Aglonas novados, ir pabalsts mācību līdzekļu
iegādei, bērnam mācoties kādā no
pašvaldības izglītības iestādēm. Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir
40 euro, tam pieteikties iespējams
augusta, septembra, oktobra mēnešos. Tiek paredzēts arī materiālais
atbalsts daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, kuriem tiek piešķirta
50% atlaide no maksas par bērna
ēdināšanu. To, ka neliels pašvaldības atbalsts rada zināmu drošības
sajūtu jaunajām ģimenēm, rāda datu
analīze par pabalsta – 50% atlaide
no ēdināšanas maksas daudzbērnu
ģimeņu bērniem un pabalsta mācību līdzekļu iegādei ieviešanu Preiļu novadā. Sociālie darbinieki bija
novērojuši, ka daudzās ģimenēs
dzima trešie bērni, kas ļāva ģimenes vecākajiem bērniem pretendēt
uz šiem pabalstiem. Jāpiebilst, ka
atlaide par daudzbērnu ģimenes

bērna uzturēšanos dārziņā līdz šim
bija tikai “vecajā” Preiļu novadā,
savukārt Riebiņu novadā trūcīgo un
daudzbērnu ģimeņu bērniem maksa par dārziņu netika piemērota.
Kā jaunums no šī gada ir paredzēts atbalsts daudzbērnu ģimeņu
vai bērna ar invaliditāti likumiskajam pārstāvim segt pacienta iemaksas izdevumus, kuri radušies
par atrašanos stacionārā līdz divām
dienām kopā ar bērnu. Tāpat ir paredzēts arī vienreizējs pabalsts bērnam ar invaliditāti 20 euro apmērā,
to izmaksājot novembra mēnesī.
Jāuzsver, ka lielu un nozīmīgu atbalstu pašvaldība sniedz visām
ģimenēm ar bērniem, apmaksājot
brīvpusdienas piecgadīgajiem un
sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās skolās, kā arī 5. - 12.
klases skolēniem (1. - 4. klases
skolēniem brīvpusdienas finansē
valsts). Tāpat ievērojama sociālā
palīdzība tiek sniegta audžuģimenēm, kurās ārpusgimenes aprūpe
tiek nodrošināta bērniem, kuri to saTurpinājums 2. lpp.

Preiļu novada pašvaldības humānās palīdzības
krava veiksmīgi nogādāta Ņižinā
8. martā savu ceļu uz Ukrainas pilsētu Ņižinu
uzsāka Preiļu novada pašvaldības sagatavotā humānās palīdzības krava Ukrainas iedzīvotājiem.
12. martā Preiļu novada pašvaldība saņēma ziņu
no Ņižinas pilsētas padomes, ka krava ir veiksmīgi
saņemta. Ukrainas Republikas Ņižinas pilsēta kopš
2016. gada ir Preiļu novada pašvaldības sadraudzības pilsēta.
Septiņu tonnu smago palīdzības kravu veidoja SIA
“Dobeles Dzirnavnieks”, SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” pārtikas produkti, Preiļu novada, kā arī Jēkabpils
un Līvānu novadu iedzīvotāju saziedotās mantas – gan
sadzīves, gan higiēnas preces. Uz Ņižinas slimnīcu
dzemdību nodaļām tiks nosūtīts arī liels daudzums
jaundzimušo un zīdaiņu drēbīšu, ko neticamā ātrumā
un ļoti koordinēti saziedoja Preiļu novada iedzīvotāji,
uzņēmēji un cilvēki no citām Latvijas pilsētām.
Kopējās palīdzības sūtījuma izmaksas pārsniedz
15 000 EUR, no kuriem lielu daļu sastāda Preiļu novada pašvaldības tiešais ziedojums, par kuru tika iegādāta
lielākā daļa pārtikas preču un medikamentu, kā arī saziedotie līdzekļi Viduslatgales pārnovadu fondā. Taču
liels kravas apjoms ir arī labās gribas cilvēku saziedotās
mantas, kurām patieso vērtību skaitļos pat grūti apzināt.

Lai paustu solidaritāti un atbalstu, Preiļu novada
pašvaldība arī turpmāk ir gatava sniegt Ņižinas, kā arī
citiem Ukrainas iedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību.
Iedzīvotāji savus ziedojumus (mugursomas, teltis,
lukturīšus, higiēnas preces, segas, pledus u.c.) joprojām
var nogādāt pakalpojumu centrā „Līči”, Jaunatnes iela
1, Līči. Darba dienās no plkst. 16.00 līdz 19.00. Kontakti – Lidija Ceriņa (tālr. 29609440) vai Vitālijs Plivda
(tālr. 26533550).
Atgādinām, ka turpināt ziedot var, ieejot Viduslatgales Pārnovadu fonda mājaslapā (vlpf.lv) vai arī, veicot
pārskaitījumu, uz kontiem:
LV35UNLA0050021079970, AS “SEB Banka”,
LV17PARX0016753060001, AS “Citadele banka”,
LV72HABA0551046892983, AS “Swedbank”, maksājuma mērķī norādot – UKRAINAI.
Pateicamies ikvienam novada iedzīvotājam, kaimiņu novadiem, Viduslatgales Pārnovadu fondam un uzņēmējiem par iesaisti, ziedojumiem un atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem!
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa
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Palielināts pabalsts arī senioriem dzīves jubilejās

ņem,
pamatojoties
uz
Preiļu novada bāriņtiesas lēmumu, kā arī pašvaldība ir paredzējusi nodrošināt sociālās garantijas
bērniem
pēc
ārpusģimenes
aprūpes.
Ja trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni strikti
nosaka valsts likumdošana – 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām
personām mājsaimniecībā, tad attiecībā uz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni līdz 2020.
gadam katra pašvaldība varēja noteikt savu apmēru, kas
apvienoto pašvaldību gadījumā bijis no 150 euro (zemākais līmenis) Aglonas novadā līdz 215 euro (augstākais
līmenis) Preiļu novadā. Ņemot vērā, ka no 2021. gada
likumdošana paredz amplitūdu, kādā apmērā drīkst noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni, pašvaldības speciālistu vidū panākta vienošanās to atstāt
sekojošā apmērā – 327 euro pirmajai un vienīgajai personai un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Tas darīts ar mērķi paredzēt samērīgumu gan attiecībā
pret noteikto trūcīgas mājsaimniecības slieksni, gan radīt saprotamus nosacījumus, personai pretendējot uz
atbalsta paku saņemšanu, kuras iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Turpinājums no 1. lpp

Kā tas bijis līdz šim, trūcīgās mājsaimniecības (persona vai ģimene) materiālo palīdzību saņem atbilstoši
valstī noteiktajai likumdošanai – Ministru kabineta noteikumos noteikts garantētā minimālā ienākuma pabalsts
(GMI pabalsts) un mājokļa pabalsts, kas tiek aprēķināti
pēc valdības noteiktas formulas un katrai mājsaimniecībai tā ir individuāla summa. GMI pabalsta gadījumā šī
summa ir atkarīga no kopējā personu skaita mājsaimniecībā un no to ienākumiem, bet mājokļa pabalsta gadījumā tā aprēķina formulā ir jāiekļauj izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu (piemēram, īre), izdevumi par
dažādiem pakalpojumiem (elektroenerģija, gāze, ūdens
u.c.), izdevumi par telekomunikāciju pakalpojumiem
un interneta saistītie izdevumi, kas, pašsaprotami, katrā mājsaimniecībā atšķiras. Trūcīgām mājsaimniecībām
pamatā pabalsti tiek piešķirti, izvērtējot viņu materiālo
stāvokli un īpašumus, bet cilvēki var nonākt arī krīzes
situācijās, kad, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var izmaksāt vienreizēju pabalstu 500 euro apmērā.
Pašvaldība joprojām ir paredzējusi atbalstu personas apbedīšanai – trūcīgas personas apbedīšanai 300 euro apmērā, pārējiem iedzīvotājiem apbedīšanas pabalsts ir 100 euro.
Jaunajā Preiļu novadā trūcīgām mājsaimniecībām ir
tiesības saņemt pabalstu medicīnisko pakalpojumu izde-

vumu daļējai segšanai, t. i. 50% no samaksātās summas,
bet ne vairāk kā 150 euro gadā, kā arī saglabāts līdz šim
Preiļu novadā esošais pabalsts pacientu iemaksu segšanai
pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti,
neizvērtējot to ienākumus, ārstējoties līdz divām dienām
stacionārā. Tāpat senioriem paredzēts pabalsts dzīves jubilejās. Ja līdz šim ar 30 euro pabalstu Preiļu novadā sumināja iedzīvotājus, kuri sasnieguši vismaz 90 gadus, tad no šī
gada ikviens seniors savā 80., 85., 90. un 95. dzīves jubilejā tiek sveikts ar 50 euro pabalstu, 100 gadu jubilejā – 100
euro, bet svinot katru nākamo gadu pēc 100 gadiem – 50
euro. Tāpat saglabāta iespēja politiski represētai personai
saņemt vienreizēju pabalstu 20 euro, savukārt 50 euro vienreiz gada maksā personai, kas pilda aizgādņa pienākumus.
Jautājumos par sociālo un materiālo pabalstu
piešķiršanu lūgums vērsties pie sava pagasta teritorijas attālinātajā klientu pieņemšanas punktā strādājošā sociālā darba speciālista (kontakti pieejami pašvaldības mājaslapā), kurš vislabāk spēs izvērtēt katru
individuālo situāciju un organizēt palīdzības sniegšanu.
Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja
Sandra Sprindža

Informācija par Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes darbību
Lai pildītu pašvaldības autonomo funkciju - rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu – ir izveidota Preiļu novada Kultūras
un tūrisma pārvalde.
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes darbības
mērķis ir nodrošināt pašvaldības kompetenci kultūras, tūrisma un darba ar jaunatni jomā, sekmējot tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu tūrisma jomā un pašvaldības resursu efektīvu izmantošanu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai.
Pārvaldes struktūrā ietilpst trīs muzeji – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs (vad. Tekla Bekeša),
Vārkavas novadpētniecības muzejs (vad. Elvīra Āboliņa),
R. Mūka muzejs Galēnos (vad. Gita Palma), trīs jauniešu centri – Preiļu novada jauniešu centrs “Četri” (vad.
Santa Ancāne-Novikova), Riebiņu multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Pakāpieni” (vad. Sintija Ančeva),
Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs
“Strops” (vad. Māra Ušacka), Preiļu muižas komplekss un
parks (vad. Sanda Čingule- Vinogradova), Preiļu novada
tūrisma attīstības un informācijas centrs (vad. Līga Irbe),
Preiļu novada kultūras centrs (vad. Guntis Skrimblis), kura
paspārnē darbojas 12 struktūrvienības – Aglonas KN (vad.

Gunta Gulbe-Kalvāne), Stabulnieku KN (vad. Vita Balode), Galēnu KN (vad. Anna Vanaga), Rušonas KN (vad.
Dina Staškeviča), Aizkalnes TN (vad. Māra Pudnika),
Saunas TN (vad. Irēna Kuzņecova), Sīļukalna KN, Pelēču
KN, Rožkalnu KN, Vārkavas TN, Riebiņu KN un Silajāņu
KN. Pateicamies par godprātīgu un aktīvu darbu Sīļukalna
KN vadītājai Anitai Upeniecei, Vārkavas un Rožkalnu KN
vadītājam Andrim Lazdānam, Pelēču KN vadītājai Evitai
Kivriņai, kuri ir pieņēmuši jaunus izaicinājumus, novēlam
turpmākus profesionālus panākumus!
Kultūras pārvaldes galvenie uzdevumi ietver kultūras,
tūrisma un darba ar jaunatni jomu attīstības veicināšanu
un koordinēšanu, budžeta projekta un darba plāna izstrādi,
dokumentu noformēšanas, aprites un uzglabāšanas nodrošināšanu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi, amatiermākslas kolektīvu radošās darbības pārraudzību. Pēc
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas četri apvienotie novadi veido vienu kopēju kultūrvides telpu. Pašlaik
Preiļu novadā darbojas 63 amatiermākslas kolektīvi, t.sk.
2 kori, 1 pūtēju orķestris, 21 deju kolektīvs, 22 vokālie ansambļi, 9 folkloras kopas, 5 amatierteātri, 3 popgrupas. Pateicamies visiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un
dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanā, kā arī aicinām pievienoties kuplajai

amatiermākslas kolektīvu saimei jaunus dalībniekus!
Pēdējo gadu laikā epidemioloģiskā situācija valstī un
pasaulē liedza rīkot lielu daļu pasākumu ierastajā formātā.
Arī 2022. gadā, turpinoties ierobežojumiem, ir grūti prognozēt, kādā apmērā kultūras dzīve varēs turpināt atkopšanās procesu, bet notiek aktīvs darbs pie vasaras sezonas
kultūras notikumu plānošanas. Līdzās tradicionālajiem
svētkiem, Preiļu novadā norisināsies Preiļu muižas kompleksa un parka svētki, autorallijs “Astarte autopilots”,
Muzeju nakts, tautu draudzības festivāls, Preiļu novada
jauniešu Gada balva, Latgales pūtēju orķestru festivāls,
Baltijas baleta festivāls, Latvijas jaunatnes etno dienas,
u.c. kultūras notikumi. Tiek plānoti gan Preiļu pilsētas
svētki, gan Preiļu novada pagastu svētki, kas svētku noskaņu radīs visos novada pagastos.
Marts, pirmais pavasara mēnesis, teju jau aizvadīts,
dabā ir sācies atmodas laiks. Pavasaris vienmēr nes pārmaiņu gaidas, šis nav tikai ziedēšanas laiks, šis ir cerību,
gara atmodas laiks. Lai gaismas atgriešanās un dabas atmošanās spēcina un nes prieku! Lai svētība un saticība
katrā ģimenē!
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja
Ilga Pokšāne

Turpinās veselības veicināšanas projekts
Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos
Aglonas novada dome 2017. gadā uzsāka projekta
Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi
Aglonas novadā” realizēšanu.
Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Aglonas
novada Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagasti tik pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts - Preiļu
novadam. Sakarā ar to, ka projekts turpinās, visiem iepriekšminēto pagastu iedzīvotajiem ir iespēja piedalīties
veselības veicināšanas pasākumos.
Projekta kopējās izmaksas sastāda – 84 440,00 EUR
(ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15
%). Projekta īstenošanas laiks paredzēts līdz 30.08.2023.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicinā-

šanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas,
Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastu iedzīvotājiem,
īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.
Plānotie pasākumi:
1. Sākot ar šī gada martu Aglonas vidusskolas un Priežmales pamatskolas skolēniem tiks organizētas peldēt apmācības nodarbības Krāslavas peldbaseinā.
2. BJBLPC “Strops” katru ceturtdienu notiks fiziski aktīvās nodarbības skolēniem.
Šobrīd notiek tirgus izpētes un īgumu slēgšanas procedūras plānotajām aktivitātēm pavasara-vasaras periodā:
nūjošanas nodarbības, vispāratttīstošas vingrošanas no-

darbības bērnu dārzā, fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem, veselīga uztura nodarbības, ekskursija senioriem
ar fiziskām aktivitātēm, dienas nometne skolēniem “Jūtu
pasaule”.
Aicinām ikvienu par projekta ietvaros plānoto aktivitāšu norisi sekot līdzi informācijai mājaslapā, sociālajos
tīklos, pagastu pārvaldēs.
Turpmākie projekta pasākumi tiks plānoti atbilstoši
28.09.2021. Ministru kabineta noteikumos Nr.662 noteiktajām prasībām.
Būsim aktīvi un veseli!

Projekta vadītāja Vita Rivare

Spēkā stājušies saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
24. februārī stājušies spēkā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/3 “Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā”.
Tā kā pirms administratīvi teritoriālās reformas bijušajos Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados bija
noteikta sava kārtība par pašvaldības palīdzības sniegšanu mājokļu jautājumu risināšanā, pēc novadu apvienošanās bija nepieciešams izstrādāt un apstiprināt jaunus saistošos noteikumus, kas radītu visiem jaunās Preiļu novada
pašvaldības iedzīvotājiem vienlīdzīgus noteikumus pašvaldības palīdzības saņemšanai un veidotu vienotu rindu
visas jaunās teritorijas iedzīvotājiem.
Šie saistošie noteikumi nosaka:
• personu kategorijas, kuras tiek atzītas par tiesī-

gām saņemt Preiļu novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā;
• kārtību, kādā personas tiek atzītas par tiesīgām
saņemt palīdzību;
• dzīvojamo telpu piedāvāšanas secību un reģistrācijas kārtību likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1., 2., 3., 4. un 11.
punktā noteiktajiem palīdzības veidiem;
• gadījumus, kuros pašvaldībai ir tiesības atteikt
personai palīdzības sniegšanu.
Visas personas, kas bija reģistrētas bijušo Aglonas pagasta, Riebiņu novada, Vārkavas novada, Preiļu novada
palīdzības reģistros līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek iekļauti kopējā Preiļu novada pašvaldības reģistrā ar attiecīgo reģistrācijas numuru, ņemot par pamatu

pirmreizējās reģistrācijas datumu. Jaunizveidotais Preiļu
novada dzīvokļu reģistrs pēc konsolidācijas tiek apstiprināts novada domes sēdē. Šobrīd tas vēl nav pārapstiprināts.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties
pie speciālistes mājokļu jautājumos Zentas Andrejevas,
zvanot pa tālr.: 65322921 un 26583644 vai rakstot uz
e-pasta adresi: zenta.andrejeva@preili.lv.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā (preili.lv) un Latvijas Vēstnesī (vestnesis.
lv).
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa
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Preiļu novadā pieejams daudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāsts Pašvaldībā
Kopš šī gada februāra beigām pašvaldībā pieejamo
sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu
novadā”. Gana plašs pakalpojumu klāsts tiek piedāvāts
dzīvesvietā, bet dažus pakalpojumus iedzīvotājiem ir iespēja saņemt arī institūcijā. Jāatzīmē, ka likumdošana
tomēr lielāku uzsvaru liek primāri izmantot dzīvesvietā pieejamos pakalpojumus, tas attiecināms arī saistībā
ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu.
Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijā sāka aktualizēt sociālā darba nozīmīgumu, kā arī apzināti plānot dažādus
sociālos pakalpojumus. Diemžēl liela daļa sabiedrības
joprojām sociālo darbu nespēj nošķirt no pabalstu piešķiršanas, jo katrā pašvaldībā pirmsākumos bija atšķirīga
prakse un pieeja sociālās jomas attīstībā. Tieši piedzīvotā
pandēmija un pēdējā mēneša notikumi pasaulē ir izgaismojuši sociālo darbinieku būtisko lomu sabiedrības labklājības sekmēšanā. Sociālie darbinieki ir tie, kuri vieni
no pirmajiem tiek iesaistīti palīdzības sniegšanā, jo sociālā darba pamatā ir cilvēks. Arī Preiļu novadā ir pieejams
profesionāls sociālā darba pakalpojums, sociālie darbinieki iesaistās gan gadījumos, kas skar bērnu intereses,
ir starpnieki risinot jautājumus ar ārstniecības iestādēm,
atsevišķos gadījumos iesaistās arī personas izvadīšanai
pēdējā gaitā. Izpētīts, ka katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs vismaz vienu reizi vēršas pēc palīdzības pie sociālā darbinieka. Jāuzsver, ka sociālais darbs ir komandas
darbs, tāpēc nereti tiek piesaistīti arī citi speciālisti, visbiežāk psihologs. Labklājības pārvaldē ir pieejamas arī
vairākas atbalsta un izglītojošās grupas, kurās speciālistu
vadībā tiek risinātas grupas dalībnieku esošās problēmas,
tiek vairota izpratne par sevi, kā arī ir iespēja saņemt atbalstu un gūt motivāciju. Šobrīd speciālisti ir apguvuši
trīs dažādu grupu vadīšanu – “Bērna emocionālā audzināšana”, “Bez pēriena” un “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.
Preiļu novadā jau kopš 2003.gada ir pieejams aprūpes
mājās pakalpojums, kas sevī ietver noteiktu darbību veikšanu (medikamentu iegāde, palīdzība nomazgāties, uzkopt
mājokli, ienest kurināmo u.tml.) personas dzīvesvietā,
kura vecuma vai slimības dēļ nespēj sevi aprūpēt, taču atrašanās institūcijā vēl nav nepieciešama. Kaimiņu novados
līdz šim bija prakse izmaksāt tā saucamo aprūpes pabalstu,
ko izmaksāja radiniekiem, kaimiņiem, kas uzņēmās rūpes
par aprūpējamo, taču šāda prakse ne vienmēr sevi attaisnoja un bija iespējama. Visi aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanā iesaistītie pakalpojuma sniedzēji, kas šobrīd
sniedz pakalpojumu, ir apguvuši tieši aprūpes nodrošināšanai nepieciešamās zināšanas un var to sniegt profesionāli. Vēršam uzmanību, ka, lai vientuļā persona saņemtu
aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši tam līmenim, kas
konkrētajam cilvēkam vajadzīgs (pirmā līmeņa aprūpe – 2
reizes nedēļā, līdz 16 stundām mēnesī; otrā līmeņa aprūpe
– 3 reizes nedēļā, līdz 24 stundām mēnesī; trešā līmeņa
aprūpe – līdz 4 reizēm nedēļā, līdz 32 stundām mēnesī;
ceturtā līmeņa aprūpe – līdz 5 reizēm nedēļā, līdz 42 stundām mēnesī), ir jāveic personas individuālo vajadzību un
resursu novērtējumu, kā arī jāiesniedz dažādi dokumenti,
lai sociālā darba speciālisti varētu gan vienoties ar potenciālo pakalpojuma sniedzēju, gan noteikt līdzmaksājumu
par saņemto pakalpojumu. Aprūpes pakalpojums pieejams
arī 5 līdz 18 gadus veciem bērniem ar invaliditāti līdz 80
stundām mēnesī, ja bērna likumiskais pārstāvis ir nodarbināts. Jautājumos par iesniedzamajiem dokumentiem un
mērķgrupām, kurām tiesības saņemt šo pakalpojumu, aicinām griezties pie sociālā darba speciālistiem sava pagasta
teritorijā vai Preiļos Aprūpes mājās birojā. Uz doto brīdi
aprūpi mājās saņem 32 personas, pakalpojuma sniegšanā
ir iesaistīti 14 saimnieciskās darbības veicēji. Tā kā pieprasījums saņemt aprūpi mājās arvien pieaug, Preiļu novada
Labklājības pārvalde aicina atsaukties potenciālos aprūpes
mājās pakalpojuma sniedzējus no visas novada teritorijas. Darām zināmu – ja cilvēkam ir medicīniskā, sociālā
darbinieka vai psihologa augstākā izglītība, aprūpētāja pakalpojumu var sniegt bez kvalifikācijas kursu beigšanas.
Tie, kuriem nav atbilstošas izglītības, bet viņi gribētu un
varētu apgūt aprūpētāja kursu, un viņiem ir pieredze un iemaņas radinieku aprūpē, var nokārtot īpašu pārbaudījumu
testu un apliecību iegūt pat vienas dienas laikā. Kritērijs,
ko gan nevar pierādīt dokumentāli, ir cilvēkmīlestība, tikai
tad var strādāt par aprūpētāju. Tāpat vairāk ir jāmāk klausīties, ne runāt pašam, kā arī jāievēro konfidencialitāte.
Esam priecīgi, ka aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanā
ir iesaistījušies Sīļukalna, Vārkavas un Aglonas cilvēki.
Lai arī asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar
invaliditāti pašvaldībās ir pieejams kopš 2013. gada, sabiedrība joprojām jauc šo pakalpojumu ar aprūpes mājās
pakalpojumu. Vēršam uzmanību, ka asistents asistējama-

Nodarbība “Dabas materiālu iesaiste rokdarbu tehnoloģijās” DAC klientiem
jai personai (pilngadīgai personai, kurai ir noteikta 1. vai
2. grupas invaliditāte, kā arī 5-18 gadus vecam bērnam,
kuram noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību; bērniem tāpat ir pieejams
pavadoņa pakalpojums) nodrošina socializāciju ārpus mājas. No aizvadītā gada 1. jūlija ir ievērojami mainījusies
kārtība, kādā asistents atskaitās par sniegto pakalpojumu,
kā arī ir tikusi izstrādāta metodika, pēc kuras novērtē, cik
stundas konkrētai personai pienākas, tāpēc jautājumos par
šī pakalpojuma piešķiršanu aicinām sazināties ar sociālajām darbiniecēm Edīti Rubini un Ilgu Novikovu. Jāatzīmē,
ka uz doto brīdi Preiļu novadā ir 143 asistējamās personas.
Preiļu novads ir viena no tām Latgales pašvaldībām,
kura piedāvā saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem Dienas aprūpes centrā (kopš 2018. gada)
un grupu dzīvokļos (kopš 2021. gada). Prioritāri un bez
maksas šos pakalpojumus saņem personas, kurām veikts
individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, jo līdz 2023.gada 31.decembrim pakalpojuma
sniegšana tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta. Lai saņemtu pakalpojumu Dienas aprūpes centrā
pilnu darba dienu un/vai Grupu dzīvokļos, kas nodrošina
mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas
Sociālajā dienestā, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu, kā arī jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas
veselības stāvokli un psihiatra atzinums. Vēršam uzmanību, ka abi minētie pakalpojumi tiek sniegti personām
ar pašaprūpes prasmēm, ar to saprotot, ka tām ir nepieciešams minimāls atbalsts ikdienas aktivitāšu veikšanai.
Drīzumā pašvaldībā būs pieejams vēl viens sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums – sociālā rehabilitācija
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti,
kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Pakalpojums jau
ticis reģistrēts, taču jāveic dažas administratīvas darbības, lai nokomplektētu speciālistu komandu, jo plānots,
ka šī pakalpojuma ietvaros strādās sociālais darbinieks,
psihologs un fizioterapeits kompleksi, lai mērķgrupas
personām sekmētu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. Fizioterapeita kabinets jau ir labiekārtots un atrodas Līčos, Jaunatnes ielā 1a (ēkā, kurā ir
pieejams Grupu dzīvokļa un Krīzes centra pakalpojums).
Tāpat ir pieejami arī citi pakalpojumi dzīvesvietā
bērniem un pieaugušajiem. No valsts budžeta līdzekļiem tiek finansēti trīs pakalpojumi, kuru piešķiršanu
organizē Sociālais dienests – sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, sociālā
rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, kā arī vardarbību veikušām pilngadīgām personām.
Lai atbalstītu noteiktas sociālā riska grupas (trūcīgie,
maznodrošinātie, personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta iespēja izmantot sabiedrisko
transportu, vientuļas personas, personas krīzes situācijā, kurām nav pieejams transports) mobilitātes nodrošināšanā, pašvaldībā joprojām pieejams transporta un/vai
mobilā pacēlāja pakalpojums, kas Labklājības pārvaldē
pieejams kopš 2013. gada un ir lieti noderējis, lai palīdzētu gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, gan cilvēkiem

ar funkcionāliem traucējumiem nokļūt uz viņu mājokli dzīvojamajās mājās, kur nav pieejams lifts. Tālākiem
braucieniem pieejams arī specializētā transporta pakalpojums. Vēršam uzmanību, ka minētie pakalpojumi Sociālajā dienestā jāpieprasa savlaicīgi – vienu darbadienu
pirms plānotā brauciena, ja tas notiks Preiļu novada teritorijā, trīs darbadienas pirms brauciena, ja tas plānots
ārpus pašvaldības teritorijas. Kalendārā gada laikā šos
pakalpojumus persona var izmantot līdz piecām reizēm.
Trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā esošām personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ nav iespējas nodrošināt savu vai ģimenes locekļu personīgo higiēnu, ir iespēja saņemt higiēnas
pakalpojumu – izmantot dušu, kā arī nodot mazgāšanā
veļu. Preiļos vidēji mēnesī dušas pakalpojums tiek izmantots 50 reizes, veļas mazgāšana vidēji 30 reizes.
Gadījumos,
kad
dzīvesvietā
nodrošinātais
pakalpojums
nav
pietiekošs,
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pakalpojumus institūcijā.
Šobrīd ļoti pieprasīts gan no Preiļu pašvaldības, gan kaimiņu novadu iedzīvotājiem ir ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā, ko nodrošina SAC “Aglona”, SAC “Preiļi”, SAC “Rušona” un SAC
“Vārkava”. Pakalpojums ietver sevī pilnu aprūpi un sociālo
rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa
dēļ nespēj sevi aprūpēt. Pakalpojumu sniedzēji ar lielu gādību rūpējas par saviem klientiem, seko līdzi viņu veselības
stāvoklim, sadarbojas ar dažādiem ārstniecības jomas speciālistiem, plāno saturīgas brīvā laika aktivitātes, iespēju
robežās organizē garīgo aprūpi atbilstoši klientu konfesionālajai piederībai. Jautājumos par iesniedzamajiem dokumentiem un mērķgrupām, kurām tiesības saņemt šo pakalpojumu, aicinām griezties pie sociālā darba speciālistiem
sava pagasta teritorijā vai pie sociālā darbinieka Preiļos.
Bērniem šāda veida pakalpojums ir pieejams citu pašvaldību aprūpes centros, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.
Bērniem vai ģimenēm ar bērniem, ciešot no prettiesiskām darbībām, kā arī citos gadījumos, kad bērna atrašanās
ģimenē nav iespējama, ir iespēja saņemt Krīzes centra pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina pamatojoties uz policijas rīkojumu, bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku
lēmumu vai Sociālā dienesta atzinumu, ja persona pati
vēršas pēc palīdzības sociālo apstākļu dēļ. Pakalpojums
tiek nodrošināts septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, nepieciešamības gadījumā uzreiz sazinoties vai ar
Krīzes centra vadītāju vai dežurējošo sociālo audzinātāju.
Lai atbalstītu likumiskos pārstāvjus, kuru ģimenes aprūpē ir persona no 3 gadu vecuma ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un kurai ir izsniegts atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību, ir iespēja saņemt atelpas
brīža pakalpojumu līdz 30 diennaktīm kalendārā gada ietvaros. Līdzīgi kā citu pakalpojumu pieprasīšanas gadījumā, arī šajā jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kā
arī jāuzrāda citi dokumenti pēc speciālista pieprasījuma.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās
darbības jautājumos Anita Gāga
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Pašvaldībā

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
atsāk klientu apkalpošanu klātienē

Ierodoties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, apmeklētājiem ir jābūt atbildīgiem – jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta (ne zemākas klases kā FFP2), jāievēro 2 metru distance, jādezinficē
rokas un jāievēro citi piesardzības nosacījumi savai
un apkārtējo drošībai.
Lūdzam neapmeklēt SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, ja ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
vai ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija!
Klienti tiek apkalpoti darba dienās no plkst. 8.00
līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00
līdz 13.00.
Aicinām rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējuma
nepieciešamību un iespēju robežās izmantot attālinātās saziņas iespējas:
• zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 22047474
vai rakstot uz e-pasta adresi: psaimnieks@preili.lv;
• par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu rēķiniem, zvanot uz Komunālo maksājumu norēķinu daļas tālruni 65381382 vai
26345495 vai rakstot uz e-pastu namu.parval-

de@preili.lv;
• sazinoties ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” speciālistiem, zvanot vai rakstot uz e-pastu; kontaktinformācija ir pieejama http://preilusaimnieks.lv/lv/kontakti/; Ja vēlaties tikties klātienē
ar konkrētu uzņēmuma speciālistu, lūdzam iepriekš pierakstīties!
• izmantojot sadaļu “Uzdot jautājumu” SIA
“PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā www.
preilusaimnieks.lv (vispārīgiem jautājumiem);
• iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA
“PREIĻU SAIMNIEKS”, iespējams iesniegt
ievietojot tos pasta kastītē Liepu ielā 2, N. Rancāna ielā 3A un Rīgas ielā 4 (blakus ārdurvīm).
Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai un
noteiktajiem piesardzības pasākumiem mājaslapā
www.preilusaimnieks.lv un Facebook lapā www.facebook.com/PreiluSaimnieks.
Informāciju sagatavojusi
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Krekele

Atgādinām, ka Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa atrodas
Raiņa bulvārī 24, Preiļos, LV5301 (tālr. 65322692)!

Traktortehnikas tehnisko
apskašu laiki un vietas Preiļu novadā
Ciems

Datums Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Riebiņi

04.04.

10:30

05.05.

10:30

Pie darbnīcu angāriem (Ziedu iela 4)

Silajāņi

04.04.

12:30

05.05.

12:30

Pie pagasta pārvaldes (Miera iela 1)

Pieniņi

04.04.

13:30

05.05.

13:30

Pie veikala

05.05.

14:30

Pie skolas

Gaiļmuiža
Kodori

06.04.

11:00

Pie ceļa Preiļi-Aglona

Mazie Bernāni

06.04.

13:30

Z/S Gurķīši

Jaunaglona

06.04.

12:00

06.05.

09:00

Jaunaglonas AVS teritorijā (Ezerkalna iela 4)

Aglona

28.04.

13:00

06.05.

11:00

Laukumā pie darbnīcām (Cirīša iela 4a)

Mežinieku mājas 28.04.

11:00

Stabulnieki

07.04.

10:30

09.05.

10:30

Pie veikala (Draudzības iela 1)

Dravnieki

07.04.

12:00

09.05.

12:00

Pie darbnīcām

Stikāni

08.04.

09:00

11.05.

11:00

Pie darbnīcām

Brokas

08.04.

11:00

11.05.

13:00

Pie bijušā veikala

Rimicāni

11.04.

11:00

23.05.

11:00

Pie kaltes

Lazdāni

11.04.

12:00

23.05.

13:00

Pie darbnīcām

Arendole

11.04.

13:00

23.05.

14:30

Pie veikala

Smelteri

14.04.

11:00

16.05.

11:00

Pie autobusu pieturas

Lielie Anspoki

14.04.

12:00

16.05.

12:00

Pie veikala

Prīkuļi

14.04.

13:00

16.05.

14:00

Pie darbnīcām

Pelēči

20.04.

10:30

18.05.

10:30

Pie darbnīcām

Ārdava

20.04.

12:00

18.05.

12:00

Pie veikala

Aglonas stacija

20.04.

13:00

18.05.

13:00

Pie stacijas (Dzelzceļa iela3)

Kastīre

20.04.

14:00

18.05.

14:00

Pie kokzāģētavas

Ančkini

21.04.

13:00

19.05.

13:00

Pie krustojuma

Pilišķi

21.04.

14:00

19.05.

14:00

Pie darbnīcām

Lomi

25.04.

11:00

25.05.

11:00

Pie bijušā veikala (Vecticībnieku iela 1)

Galēni

25.04.

12:30

25.05.

13:00

Pie darbnīcām (Liepu iela 23)

Vārkava

27.04.

11:00

27.05.

09:00

Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)

Vecvārkava

27.04.

12:30

27.05.

10:30

Pie pagasta pārvaldes (Skolas iela 5)

Vanagi

27.04.

14:00

27.05.

12:30

Pie darbnīcām

Līči

02.05.

10:10

01.06.

10:10

Pie darbnīcām (Rīgas iela 7)

Plivdas

02.05.

11:30

01.06.

11:00

Pie fermas “Loki”

Aizkalne

02.05.

13:00

01.06.

12:30

Pie darbnīcām (Zariņi)

Raudauka

02.05.

15:00

Mežinieku mājas

Pie bijušā veikala

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem: traktortehnikas reģistrācijas apliecība, attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība, spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise. Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.
Uzziņas pa tālr. 28621858 vai 28653191.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
Latgales reģiona nodaļa Preiļos
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Preiļu novada pašvaldībā
apstiprināti četri projektu
pieteikumi

Preiļu novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu par
atbalstītiem četriem investīciju projektiem, kas veicinās novada attīstību un izaugsmi dažādās sabiedrībai nozīmīgās jomās.
Divi projekti šobrīd apstiprināti ar nosacījumiem, tas nozīmē, ka konkrētā laikā jāizpilda noteiktas prasības, lai pašvaldība
varētu slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
(CFLA). Pēc vienošanās tiks slēgti līgumi ar darbu veicējiem,
kuri iepirkuma procedūras laikā jau ir noskaidroti. Plānots, ka
darbi varētu sākties š.g. maijā. Šie projekti ir:
“Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības
iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” - projekta ietvaros ir plānots īstenot šādus ēkas energosertifikātā paredzētos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: ārsienu siltināšana; grīdas un pamatu papildus siltināšana; jumta seguma nomaiņa un bēniņu papildus siltināšana; rekuperatīvās ventilācijas
sistēmas uzstādīšana; apkures sistēmas atjaunošana un granulu
apkures katlu uzstādīšana; saules kolektoru uzstādīšana karstā
ūdens ieguvei.
“Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos”
- projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Preiļu novada Kultūras centrā, lai samazinātu
primārās enerģijas patēriņu utt. Projekta ietvaros plānots īstenot:
ārsienu saskarē ar bēniņu telpu un 2.stāva pārseguma papildus
siltināšanu un jumta seguma nomaiņu, koka lūku un durvju izejai uz bēniņiem nomaiņu; zāles grīdas konstrukcijas uz grunts
siltināšanu un grīdas seguma nomaiņu; mehāniskās ventilācijas
sistēmas atjaunošanu ar rekuperācijas sistēmu siltummezgla atjaunošanu; esošā apgaismojuma atjaunošanu uz LED apgaismojumu un saules bateriju uzstādīšanu.
Tāpat tiks īstenots prioritārais investīciju projekts “Brīvdabas
un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana”
Preiļu novada Upmalas pagasta Vecvārkavā, kura rezultātā plānots izveidot parku, nodrošinot drošu vides pieejamību, atpūtas
iespējas un veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu novada iedzīvotājiem un to apmeklētājiem. Tiks labiekārtota dabas taka, piedāvājot objekta izmantošanu arī ziemas sezonā (slēpošanas trase),
paredzētas piekļuves iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
velonovietnes riteņbraucējiem un autostāvvieta apmeklētājiem,
rotaļu laukuma ar gumijas segumu izbūve, aprīkojuma montāža, uzstādīšana. Šobrīd noslēgušies iepirkumi, tiek slēgti līgumi
būvniecībai, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai un iecerēts, ka jau
aprīlī varētu tikt uzsākti darbi.

Ēkā A. Paulāna ielā 1A, šobrīd noris remontdarbi
Turpinās darbs pie prioritārā investīciju projekta “Ražošanai
pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve komercdarbības attīstībai Preiļu novadā” realizācija. Projekts tika atbalstīts
un uzsākts jau 2021. gadā. Projekta ietvaros tiek plānots risināt
uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras nodrošināšanu: esošas
ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana ar mērķi to pielāgot
ražošanas vajadzībām, lai radītu jaunas darba vietas un piesaistītu
investīcijas teritorijas attīstībai. Ēka būs pielāgota komersanta ražošanas vajadzībām. Ēkas daļa, kura tiek pārbūvēta un pielāgota
ražošanas vajadzībām publiskas izsoles rezultātā tika iznomāta
komersantam SIA “Himalayan International” (2021. gada 31.
maijā noslēgts nomas līgums uz 30 gadiem).
Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa turpina
darbus pie nākamo projektu izstrādes, lai arī turpmāk Preiļu novadu veidotu par iedzīvotājiem skaistu un ērtu vietu, kur
dzīvot un strādāt. Par visiem aktuālajiem projektiem informēsim pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.preili.lv, sociālā tīkla facebook lapā vai izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.
Informāciju apkopojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa
Informējam, ka Preiļu novada domes 2016. gada 27. oktobra
saistošie noteikumi Nr.2016/04 “Par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumiem
un atbildību par to pārkāpšanu” atzīti par spēku zaudējušiem.
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Izsludināts Mazo grantu Iedzīvotājiem
projektu konkurss
“Iedzīvotāji veido savu vidi - 2022”

Par saistošo noteikumu par
ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumu aktualizāciju
Preiļu novada pašvaldība informē, ka tiek aktualizēti pašvaldības saistošie
noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Preiļu
novada administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma
pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka pirms šo saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē
sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā.
Šāda lēmuma pieņemšanas gadījumā Preiļu novada administratīvajā teritorijā
nedrīkstēs audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. Gadījumā, ja pašvaldībā tiks
iesniegts rakstveida iebildums pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizliegumu Preiļu novada administratīvajā teritorijā, tas tiks atsevišķi izvērtēts.
Aizlieguma mērķis ir veicināt ekoloģiskas pārtikas audzēšanu un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī novērst cilvēku un dzīvnieku veselības un vides piesārņojuma
riskus.
Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 19. aprīlim izteikt
viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Preiļu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos
Preiļu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Raiņa
bulvārī 19, Preiļos vai klientu apkalpošanas centros Riebiņos un Aglonā, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@preili.lv.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Par pašvaldības autoceļu
nodalījuma
joslu uzturēšanu
Lai rūpētos par mūsu novada lauku teritorijām,
svarīgs ne tikai pašvaldības ieguldījums, bet arī iedzīvotāju atsaucība un atbildīga rīcība. Pašvaldībai kā ceļu
īpašniekam jānodrošina pašvaldības autoceļu nodalījuma joslas tīrību un pārredzamību, t.sk. nodalījuma joslas pļaušanu un nodalījuma joslā augošo krūmu ciršanu
(to nosaka MK 2021. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 26
“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”).
Preiļu novada pašvaldība, veicot attiecīgo iepirkuma procedūru, no ceļu fonda līdzekļiem regulāri veic ceļmalu appļaušanu, iespēju robežās izpļauj un izcērt gar ceļa malām
saaugušos krūmus. Aglonas un Vārkavas pagastu teritorijās šos darbus veic komunālās daļas darbinieki. Diemžēl
bieži procesu apgrūtina pašvaldības ceļam piegulošo zemju
īpašnieku bezatbildīga rīcība, izmetot ceļmalas grāvjos vai
ceļmalās metāla priekšmetus, drātis, akmeņus, kokmateriālus
u.c. Šādi apstākļi apgrūtina tehnikas vadītāju darbu, kā arī var
radīt ievērojamus zaudējumus, ja pļaujmašīnas tiek bojātas un
tām nepieciešams remonts. Tāpat novērots, ka vairāki zemnieku saimniecību īpašnieki izvieto elektriskos ganus pārāk
tuvu pašvaldības ceļam, kas arī apgrūtina ceļmalu kopšanas
darbus.
Koplietošanas ceļš vai iela ir inženierbūve, kas pieder
pašvaldībai. Attiecīgi iedzīvotājiem, kuriem pieder zemes
vienības, ko šķērso šīs inženierbūves, jāņem vērā, ka autoceļa aizsargjoslā bez pašvaldības saskaņojuma nedrīkst veikt,
piemēram, remontdarbus vai ko tamlīdzīgu, nedrīkst uzstādīt
dažāda veida objektus (t.sk. žogus, ganu mietiņus u.c.), kuri
traucē autoceļa uzturēšanas darbiem. Visas darbības, ko iespējams veikt šajās joslās, kā arī ierobežojošos apstākļus kādai
rīcībai nosaka atbilstoši Zemes pārvaldības likuma, Aizsargjoslu likuma un Likuma “Par autoceļiem” pantiem. Jāatzīmē
arī, ka Likumā “Par autoceļiem” ir ietverts pants, kas nosaka
autoceļa īpašnieka tiesības, tostarp pašvaldības tiesības pieprasīt nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.
Lūdzam pašvaldības autoceļiem piegulošo zemes vienību īpašniekus un ikvienu iedzīvotāju būt atbildīgiem, nepiesārņot ceļa malas ar atkritumiem, neizvietot pašvaldības
ceļa malās ganāmpulka nožogojumus un citus priekšmetus,
kas traucē pašvaldības komunālās daļas vai citas organizētās
tehnikas darbam. Ja spēsim ar sapratni izturēties cits pret citu
un cienīt viens otra darbu, mūsu novada lauku teritorijas būs
skaistākas un sakoptākas.
Informāciju apkopojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa

Preiļu novada VĒSTIS

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada un Līvānu novada pašvaldībām izsludina projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2022. gada 11. marta līdz 11. aprīlim.
Projektu īstenošanas laiks no 25. aprīļa līdz 30. oktobrim.
Grantu summa Preiļu novada projektiem ir 9900,00 EUR, Līvānu novada projektiem 4950,00 EUR. Viena projekta granta summa ir 550,00 EUR. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no pieprasītā granta. Projekta
pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas
grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Konkursa kārtībā tiks atbalstīti projekti,
kuri īsteno kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības veicinošas aktivitātes un vides sakopšanu vietējā teritorijā, sekmē minēto aktivitāšu popularizēšanu
un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, projektu pieteicējus lūdzam rūpīgi
pārdomāt ieceri un tās īstenošanas iespējas.
• Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:
• Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana.
• Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes.
• Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana.
• Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.
• Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.
• Bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas.
• Demokrātiskas, iekļaujošas un līdzdalīgas sabiedrības veidošanas pasākumi.
Projekta pieteikuma dokumenti (konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaites veidlapa) atrodami Fonda mājas lapā: vlpf.lv.
Informācija par konkursu vlpf@inbox.lv, tār. 28399197, www.vlpf.lv.

Adīšanas stafetē „Šalle Latvijai”
piedalījušies arī Preiļu novada cilvēki
Preiļu novada iestādes, čaklie rokdarbnieki un
brīvprātīgie februāra beigās un marta sākumā piedalījušies koprades projektā - adīšanas stafetē “Šalle Latvijai”, lielformāta adījumā ieadot Aglonas un
Preiļu krāsas, rakstus un noskaņas. Projekta mērķis
ir gada laikā rokadīšanas un mašīnas adīšanas tehnikā radīt unikālu adījumu - šalli, kas atspoguļo visas
Latvijas adītāju prasmes, katra novada individuālo
krāsu un rakstu izpratni.

24. februāra pēcpusdienā šo unikālo, apmēram
40 metrus garo adījumu Ludzas koordinatore Evita
Andrejeva nodeva Aglonas adītājām. Par godu koprades projektam Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centrs „Strops” tika izveidota vietējo rokdarbnieču izstāde. Rokdarbu izstādi un unikālo šalli
nāca skatīties gan skolēni, gan vietējie iedzīvotāji.
Aglonā atsaucība uz adīšanu bija liela. Sirsnīgs paldies visām čaklītēm: Irēnai Ivanovskai, Daigai Livdānei, Marijai Lukjanovičai, Elīnai Smirnovai, Marinai
Krasovskai, Ņinai Valaine, Valentīnai Rubikai, Janīnai

Golubevai, Madarai Rečai, Lindai Skutelei, Lilitai Saveļonokai, Lidijai Šatilovai, Irīnai Skutānei, Valentīnai
Ondzulei, Ligitai Kokorišai, Janīnai Poplavskai un Intai
Rečai, kuras šallē ieguldīja ne tikai radošās prasmes un
dažādās rakstu tehnikas, bet arī emocijas un individuālo
redzējumu, kopā pagarinot adījumu par diviem metriem
un pieciem centimetriem.
Latgaliešu valodas pulciņa vadītāja Anita Vaivode
veltīja adītājām dzejas rindas:
“Sirsnenis viļņojās prīcāLatviska šaleite tūp.
Čaklu sīvīšu rūkuos
Breinums te vīteņu rūn!
Aglyunys raksteni skaisti
Prīcynos cylvākus lobus.
Snīdzom Tev duovonu, Latveja,
Syltai, lai Tev ir nu sirds!”
28. februārī šalle tika nodota nākamajiem adītājiem
Preiļos. Paldies Aglonas BJBLPC „Strops” rokdarbu
pulciņa vadītājai, vietējāi amatniecei Inta Rečai par pieteikšanos koprades projektā “Šalle Latvijai”!
No 2. līdz 6. martam lielais adījums nonācu preiliešu rokās. Pirmie savus adījumus koprades šallē ieadīja
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieki un atbalstītāji. Šallē tika ieadītas Tautas daiļamata
meistares Albīnas Ancānes kādreiz austās Preiļu jostas
krāsas. Initas Vaikules vadībā stafetē piedalījās Anita
Upeniece, Marija Lāce, Oskars Bērziņš, Ilga Pokšāne,
Silvija Kurtiņa, Ināra Urča, Marija Vucane, Ingrida
Freiberga, Rihards Sisojevs, Ilona Vilcāne, Inta Kinaša,
Tekla Bekeša, Ineta Sparāne, Silvija Ivanovska, Irēna
Podskočija, Anita Vjakse, Aina Blūzma, Ruta Rubine,
Sandra Brikule,, Ināra Štagare, Viviāna Kvedere, Ilona
Maslobojeva, Broņislava Draboviča, Anita Pauniņa,
Marija Skutele, Ilga Znotiņa, Mārīte Ancāne-Dimante.
Paldies visiem dalībniekiem!
Šalles adījums novembrī Rīgā tika iesākts ar Lielvārdes jostas fragmentu un tiks pabeigts ar Lielvārdes
jostas fragmentu kā gudrības un spēka avotu mūžīgam
Latvijas amatniecības prasmju turpinājumam. Pēc adīšanas noslēguma, 2022. gada novembrī, šalle tiks nodota ekspozīcijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kopā
ar adījumu ceļo arī Latvijā darināts ādas albums, kurā
var veikt ierakstu, atzīmējot datumu, kad katrs adītājs
piedalījies šalles adīšanā, kā arī ierakstīt novēlējumu
Latvijai vai uzmundrināt nākamos adītājus.
Informāciju sagatavojusi
Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja Māra Ušacka
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Apstiprināti divi Preiļu Galvenās bibliotēkas iesniegtie
projekti Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā

Latviešu oriģinālliteratūra ir nozīmīga nacionālās
kultūridentitātes veidotāja. Tādēļ Valsts kultūrkapitāla
fonda 2022. gada 1. kārtas konkursam literatūras nozarē tika pieteikti divi Preiļu Galvenās bibliotēkas (Preiļu
GB) projekti, kuri guva finansiālu atbalstu.
Projektā “Vēl tuvāk grāmatai” paredzētas sešas bērnu,
pusaudžu un jauniešu tikšanās ar autoriem: jaunākās paaudzes rakstnieci, tvītu, stāstu un kalambūru autori Signi Višku, jautrās āra spēļu grāmatas “Pagalma mantojums” autori
Lieni Lasmani, fantāzijas romānu rakstnieci Džeinu Šteinbergu, rakstnieci un dramaturģi ar bagātīgu pieredzi un augstu novērtējumu Rasu Bugavičuti-Pēci, jauniešu prozas un
dzejas autori Agnesi Zarāni. Projekta piedāvājums nodrošina plašāku nozīmīgu kultūras vērtību pieejamību lasītājiem,

paplašina Preiļu GB piedāvāto lasītveicināšanas pasākumu
klāstu. Svarīgākais faktors - šādi pasākumi veicina bērnos
un jauniešos vēlmi lasīt, līdz ar to rada iespēju pilnveidot
sevi, veicina pašizziņas procesus un palīdz risināt problēmsituācijas. Projekta norises laiks tiek plānots no 2022. gada
21. marta līdz 31. maijam, kopējās izmaksas 1070 EUR,
t.sk. pašfinansējums 170,00 EUR.
Projekta “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” ietvaros Preiļu GB viesosies rakstnieki, dzejnieki un radošas
personības: Latgales dzejniece, latviešu haiku autore Egita
Terēze Jonāne kopā ar jauno Daugavpils komponistu Renātu
Cvečkovski, vēsturisko un biogrāfisko romānu autore Inguna Bauere, romānu un humoristiskas dokumentālās prozas
autore Baiba Zīle, televīzijas žurnāliste un rakstniece Maija

Migla-Streiča tandēmā ar kultūržurnālisti Liegu Piešiņu un
dziesminieks, latviešu valodas un tās izlokšņu bagātības atklājējs Kārlis Kazāks. Projekta “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” kopējās izmaksas ir 1140,00 EUR, t.sk.
pašfinansējums 240,00EUR. Projekta īstenošana plānota no
2022. gada 18. marta līdz 2022. gada 31. augustam.
Konkrēts projektu pasākumu norišu laiks būs pieejams
bibliotēkas un pašvaldības mājaslapās, sociālajās tīmekļu
vietnēs, Preiļu novada vēstīs. Sekojiet līdzi informācijai.
Informāciju sagatavoja projektu vadītājas:
Solvita Erta (Bērnu literatūras nodaļas vadītāja),
Ērika Grigorjeva (Pieaugušo literatūras nodaļas
galvenā bibliotekāre)

Iesaistieties „Stāstu bibliotēkas” darbībā!
Mūsdienās, kad ikdiena lielākoties tiek pavadīta
informācijas tehnoloģiju vidē un virtuālajā saziņā, ir
aizvien sarežģītāk apkopot dzīvās vēstures nesēju glabātās zināšanas, pilnveidot prasmes stāstīt vēstures
liecības un nodot tās nākamajām paaudzēm. Tāpēc
stāstniecība ikvienā Latvijas reģionā ir nozīmīga tieši
kultūras mantojuma vērtību apzināšanai, saglabāšanai, informācijas kolekcionēšanai, reģiona kolektīvās
atmiņas stiprināšanai, vietējās kopienas saliedēšanai
un starppaaudžu dialoga veicināšanai.
Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija (LNK) tālajā 2009. gadā izveidoja bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas”. Kopš 2013. gada rudens
tīklā ir iesaistījusies un darbojas arī Preiļu Galvenā bibliotēka. Deviņu gadu griezumā bibliotēka ir rīkojusi daudzus

un dažādus stāstu rītus, pēcpusdienas un vakarus dažādām
vecuma grupām. Noorganizēti seši Latgales stāstnieku
festivāli “Omotu stuosti”. Zināšanas un prasmes izkoptas piedaloties stāstnieku konferencēs un vasaras skolās.
2022. gada laikā Preiļu Stāstu bibliotēkā ieplānotas dažādas aktivitātes. Galvenās šī gada tēmas:
• Marta (beigās) - Pasaules stāstu stāstīšanas dienai
veltīts stāstu vakars “Pazaudētais un atrastais”;
• Jūnijā – Stāstnieku darbnīca “Manas bērnības foto”;
• Augustā – Latgales stāstnieku festivāls “Omotu
stuosti” (Rēzeknē);
• Novembrī – Spoku stāsti bērniem;
• Decembrī – stāstu pēcpusdiena “Mana vēstule Ziemassvētku vecītim”; “Iedvesmas vēstule līdzcilvēkam”.
Aicinām pieteikties stāstnieku kustībā ikvienu (neatkarīgi no vecuma un tautības), kas jūt sevī stāstnieka

garu, vēlas piedalīties novada
nemateriālo kultūras vērtību
nodošanā jaunākajai paaudzei
un vienkārši saturīgi pavadīt
laiku domubiedru lokā! Pieteikties var personīgi bibliotēkā pie
Sigitas Trūpas, rakstot sigita.
trupa@preili.lv vai pa tālruni –
65381230. Pieteikties pats vai
ieteikt savu stāstnieku var arī
aizpildot anketu, kura pieejama Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.preilubiblioteka.lv , bibliotēkas Facebook lapā vai noskenējot QR Kodu.
Cerot uz Jūsu atsaucību, Sigita Trūpa atbildīgā persona
par stāstu stāstīšanas pasākumiem
Preiļu Galvenajā bibliotēkā

Plānotās aktivitātes Preiļu Galvenajā bibliotēkā aprīlī
Visu gadu rosība notiek Preiļu novada bibliotēkās, kur
dažādas aktivitātes tiek organizētas nepārtraukti, bet aprīlis
ir tas mēnesis, kad bibliotēkas ar savu darbošanos pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un profesijai,
bibliotēku nozīmei sabiedrībā, jo NO 18. LĪDZ 24. APRĪLIM TIEK ORGANIZĒTA BIBLIOTĒKU NEDĒĻA.
Tā kā bibliotēkas patiešām spēj gan iedvesmot un iesaistīt,
gan iespējot un vienot savus apmeklētājus – šī gada tēma
“Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” ir lielisks
moto Bibliotēku nedēļas aktivitātēm. Bibliotēku nedēļas
laikā tiek plānots rīkot apmācības gan bibliotekāriem, gan
iedzīvotājiem, organizēt radošās darbnīcas, satikties ar latviešu autoriem, pavadīt laiku sirsnīgās sarunās stāstu vakarā un uzsvērt mūžizglītības nozīmi ikviena sabiedrības
pārstāvja vidū.
Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš
1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas
Bibliotekāru biedrības ierosinājuma.
Par plānotajām aktivitātēm Preiļu novada bibliotēkās
aicinām sekot informācijai Preiļu Galvenās bibliotēkas un
Preiļu novada domes tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos.
_________________________
Citas Preiļu Galvenās bibliotēkas aktivitātes un aktualitātes:
● līdz 8. aprīlim iespēja piedalīties Bērnu literatūras nodaļas organizētajā fotokonkursā “MANI LAIMES MIRKĻI”.
Uz e-pastu preilubln@gmail.com atsūti ar norādi - Konkursam “Mani laimes mirkļi”:
- FOTOGRĀFIJU, kurā redzams laimes mirklis (ne vairāk kā 3 fotogrāfijas);
- KOMENTĀRU, kas ir tajā atainots un kāpēc šis brīdis
ir sniedzis laimes sajūtu;
- INFORMĀCIJU par sevi – vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju saziņai (tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi) un balvā saņem ģimenes fotosesiju no "SvetaMan
Photo". Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē Bērnu literatūras sadaļā
vai bibliotēkas Facebook kontā;
● līdz 29. aprīlim bibliotēkā būs skatāma fotoizstāde “KE-

RAMIĶES KRISTĪNES NICMANES RADOŠIE DARBI
FOTOGRĀFIJĀS”;
● 16. aprīlī plkst. 11.00 pie Preiļu Galvenās bibliotēkas
(sliktu laikapstākļu gadījumā bibliotēkas telpās) Lieldienu
brīvdabas radošā darbnīca (iespēja izkrāsot līdzpaņemtās
Lieldienu olas);
● līdz 10. maijam Bērnu literatūras nodaļā skatāma VIKTORA PAŠKO RADOŠO DARBU IZSTĀDE “MIRDZ
KĀ SAKTA BRĪVĪBA KRŪTĪS”. Neparastas putuplasta
pārvērtības notiek, tā detaļas salīmējot, noklājot ar kvarca
smiltīm un nolakojot. Tā var izveidot dekoru, kas ir izturīgs arī āra apstākļos un izskatās ļoti smalks. Katra sakta ir
tās autora fantāzijas lidojums, neviens raksts nav noskatīts
citos avotos. Mazākās saktas tiek veidotas no vismaz 20
detaļām, bet lielāko eksponātu detaļu skaits sasniedz gandrīz pustūkstoti;
● AUDZ, MĀCIES, IEDVESMOJIES! Ikkatrā meitenē jau kopš bērnības mīt maza sieviete, kas kā zieds no
pumpura uzplaukst par krāšņu puķi. Lai varētu prasmīgi
izcelt un parādīt savu sievišķo pusi, aicinām meitenes līdz
18 gadiem pieteikties bezmaksas nodarbībai “MAKE UP
SKOLIŅA MEITENĒM”, kas notiks Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Bibliotēku nedēļā 21.aprīlī. Pieteikties var līdz 18. aprīlim personīgi, pa tālruni:
65381231, 28661351 vai e-pastā bernu.biblioteka@preili.
lv;
● jaunieguvumu, rakstnieku, novadnieku jubilāru izstādes
u.c aktivitātes, kurām aicinām sekot bibliotēkas sociālajos
tīklos un mājaslapā.
____________________________________
LASI! LASI SKAĻI!
Latvijas Nacionālā bibliotēka devusi startu Nacionālās
skaļās lasīšanas sacensībām, kurās starp 5. klašu skolēniem tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss norisinās trijās kārtās – skolā vai bibliotēkā, reģionā un fināla kārta Rīgā Latvijas nacionālajā bibliotēkā. Sacensību
mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un
interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par
lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas
aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Piedaloties konkursā, katrs dalībnieks uzstājas ar savas
mīļākās grāmatas fragmenta lasījumu, pirms tam īsi iepazīstinot ar sevi, grāmatu un tās autoru. Aicinām skolotājus,
bibliotekārus, vecākus iesaistīties un iedrošināt bērnus kopīgai lasīšanai.
Vairāk par šo konkursu var uzzināt Latvijas Nacionālās
bibliotēkas un Preiļu Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē
Bērnu literatūras nodaļas sadaļā.
_____________________________________
NOVADMĀCĪBAS STUNDA GRUPĀM VAI INDIVIDUĀLI “IEPAZĪSTI NOVADPĒTNIECĪBU”
Aicinām bērnus un jauniešus iepazīt plašo Preiļu Galvenās
bibliotēkas novadpētniecības krājumu!
Ar novadpētniecības materiālu palīdzību bērniem un
jauniešiem var veidot sapratni par to, kas atrodas apkārt,
kā viss ir vēsturiski attīstījies un mainījies, kādi sabiedrībā
zināmi un populāri cilvēki ir mūsu novadnieki. Novadpētniecības tematisko un personāliju mapju saturs pamazām
tiek digitalizēts. Pieslēdzoties bibliotēkas mājaslapai, ikvienam lietotājam tiek nodrošināta attālināta un neierobežota piekļuve novada kultūrvēsturiskā mantojuma saturam.
Paralēli tradicionālajām novadpētniecības darba formām
tiek ieviestas arī jaunas. Interaktīvā tāfele (SMART) ir
lielisks instruments un mūsdienīga iespēja spēlēt komandu spēles un pārbaudīt savas zināšanas par notikumiem,
vēsturiskiem faktiem, vietām un personām, kas saistītas ar
Preiļu novadu.
Izzinoši informatīvajai un izglītojošajai novadpētniecības nodarbībai pieteikties individuāli vai ar klasi/grupu
var personīgi pie galvenās bibliotekāres novadpētniecības
jautājumos Mariannas Jeļisejevas vai pa tālruni 65381230.
Kontaktinformācija:
www.preilubiblioteka.lv
preilu.biblioteka@preili.lv
653 81230, 29991263
Bērnu literatūras nodaļa
65381231, 28661351 bernu.biblioteka@preili.lv
Facebook: @preilubiblioteka
Instagram: @preilubiblioteka

Labota informācija “Preiļu Novada Vēstis” 2022. gada 21. februāris Nr. 2 (222), 3.lpp, raksta “Preiļu novada dome pieņēmusi 2022. gada budžetu” turpinājums - “Pašvaldībā
darbojas 5 pamatskolas (Preiļu 1. pamatskola, Salas pamatskola, Pelēču pamatskola, Galēnu pamatskola, Rušonas pamatskola) un 4 vidusskolas (Preiļu 2. vidusskola, Aglonas
vidusskola, Riebiņu vidusskola un Vārkavas vidusskola), kā arī viena valsts ģimnāzija (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija) un tām, neskaitot valsts mērķdotācijas, 2022. gada
budžetā plānoti 2 450 538,00 euro.
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Ar olimpisko sparu Riebiņu vidusskolā
Pavisam nesen aizritējusi Olimpiāde un arī mūsu
skolā varam teikt, ka olimpieši ir startējuši augstā līmenī: 11. klases skolnieces Agnija Jemeļjanova un Evija
Bergmane-Sprūdža ieguvušas III pakāpes diplomu krievu
valodas 3. posma (valsts) olimpiādē. Skolnieces startam
gatavoja skolotāja Anna Meluškāne.
Nenoliedzams fakts, ka 21. gadsimta skola ir sadarbības, radošuma un inovāciju skola. Tāpēc jo interesanta un
aizraujoša izvērtās arī Olimpisko spēļu nedēļa 8. klasei,
kurā piecas stundas kopā darbojās ģeogrāfijas, vizuālās
mākslas un krievu valodas skolotājas. Itkā tradicionāli nesavienojami un attāli mācību priekšmeti, bet ar jaunu pieeju
un iespēju dažādot mācību procesu, padarīt to interesantāku, veicinot skolēnu un skolotāju savstarpēju sadarbību.
Starpdisciplinārās mācību stundas tēma - “Latvijas komandas starts Ziemas Olimpiskajās spēlēs 2006. – 2022.”.
Darbs noritēja pāros, izvēloties tēmas atspoguļojumu šajos mācību priekšmetos: ģeogrāfijā – spēļu norises vietas
(valsts, pilsēta), valstu karogi, simboli, talismani; vizuālajā mākslā – Latvijas sportistu parādes formu modelēšana
un zīmēšana; krievu valodā – sporta veidi un sportisti, kas
piedalījās un ieguva godalgotas vietas. Skolēnu ieguvumi: mācās darot, reflektējot, balstoties savā pieredzē un
no savām kļūdām. Darbu veikšanai mērķtiecīgi izmanto
IT, meklējot un sistematizējot atlasīto informāciju, sintezē
un pielāgo zināšanas no dažādām mācību disciplīnām, lai
radītu pilnvērtīgāku pētniecisko un radošo darbu, nekā tas
būtu iespējams, izmantojot zināšanas, prasmes un pieejas
vienā atsevišķā mācību priekšmetā. Skolēni nostiprināja
sadarbības, pašvērtējuma prasmi un spēju uzklausīt citus.
Tāpat februārī notika arī pāra stunda divos mācību
priekšmetos: mūzikā un mājturībā un tehnoloģijās. Kā
tēma tika izvēlēta “Vakarēšana”. Mūsdienu bērniem to izprast, iedomāties un iztēloties nav viegli, bet pēc stundas
6. klasei jau radās priekšstats, kas tad ir vakarēšana. Meitenes adīja zeķes, zēni slīpēja kokizstrādājumus – gluži kā
senos laikos. Kopā tika dziedātas latviešu tautasdziesmas
“Pie Dieviņa gari galdi” un “Auga, auga rūžeņa”’. Izrādās,
ka vienlaicīgi dziedāt un darināt rokdarbus nav nemaz tik
viegli, jo tas prasa sevišķu koncentrēšanos. Tika stāstīti
dažādi smieklīgi un arī baisi piedzīvojumi no vecmāmiņu
laikiem. Pēc improvizētās vakarēšanas izskanēja jautājums: „Vai nākamajā stundā varēs vēl pavakarēt?...” Pāra
stundas skolotāji Ārija Bergmane-Sprūdža, Ruta Vjakse
un Valērijs Jurkāns domā, ka noteikti!
Olimpiskā solī atzīmējām STARPTAUTISKO DZIMTĀS VALODAS DIENU, pievēršot uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. 1.- 4. klašu skolēni skatījās
video “Latviešu valodas stāsts” un “Latvijā es runāju latviski”. 5.- 6. klašu skolēni zīmēja VALODU KOKU (vizuālās mākslas stundā), bet 7. - 12. klašu skolēni pārbaudī-

ja savas valodu zināšanas “VALODU LINGVISTISKAJĀ
DARBNĪCĀ” skolas bibliotēkā un iepazinās ar projekta
“APVIDVĀRDI LATVIJĀ” rezultātiem.
9. klases skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņa
Valtera Grigala Zefīra meistarklasē. Tas ļāva ieskatīties
pavārmākslas profesijas aizkulisēs.
25. februārī mūsu skolā ieplānojām alternatīvo dienu,
kurā apvienojām interesanto ar lietderīgo, t.i. katra klase
izvēlējās maršrutu īsākam vai garākam pārgājienam, kurā
varētu gan izmantot jau apgūtās zināšanas un prasmes, gan
iemācīties kaut ko jaunu. Tās mērķis skolēniem iespēju
apzināties savas intereses un attīstīt radošās spējas, mācību stundās gūtās zināšanas un veidotās prasmes pielietot
ikdienas dzīvē, iepazīt aktīvās atpūtas veidus, saliedēt klases kolektīvu.
Daudzas klases izplānoja maršrutu tepat, Riebiņos. Un
kā nu ne! Arī pie mums ir daudz ko redzēt! Piemēram,
Riebiņu muiža ar parku, uzņēmums “Volmārkoks”, autoserviss, “Trīs vītolu staļļi”, multifunkcionālais jauniešu
iniciatīvu centrs “Pakāpieni” u.c. Daži gan devās nedaudz
tālāk – uz Galēniem, Preiļiem un Ķepovas pagastu. Lai
kur arī ceļotāji nenonāca, ieguvēji bija visi. Skolēniem
noderēja apgūtās zināšanas un prasmes, varēja daudz ko
pārbaudīt praksē un, protams, varēja daudz ko iemācīties,
lietderīgi un interesanti pavadīt laiku. Par to liecina skolēnu pozitīvās atsauksmes.
Dienās, kad visa pasaule saviļņojusies ar notikumiem
Ukrainā, arī mūsu skolas skolēni tikās pa klašu grupām
akcijā “Brīvība – dzīvība”, lai izprastu notiekošo. Vēstures
skolotājas Ārijas Pudules vadībā skolēni ieskatījās notikumos, kā arī izskatīja rīcības plānu, ja neparedzēti notikumi
gadītos arī Latvijā. Sarunas kuplināja jaunsargu vienības
vadītājs Valērijs Pastars, kas izskaidroja nepieciešamību
būt vienotiem un ārkārtas apstākļos rīkoties koordinēti.
Skolēni, solidarizējoties ar Ukrainas tautu, vienojās skolas
vestibila iekārtošanai, logu rūtīs pievienojot miera dūjas
ar cerību zariņu no katras klases, piedalījās atbalsta akcijā
“Brīvība – dzīvība” pie Preiļu novada domes, individuāli
arī līdzekļu ziedošanā ukraiņu tautai un bēgļu uzņemšanai.
Mēs esam par mieru, par problēmu risinājumu sarunu un
miermīlīgā ceļā - to atceramies ikdienā, jo lielās lietas izaug no mazajām.
Pēc tradicionālā Žetonu vakara mūsu vidusskolas
abiturienti uzsāk noslēguma posmu – eksāmenu sesiju, lai
jau itin drīz ar pārliecību un kvalitatīvu zināšanu bagāžu
dotos iekarot nākamos pakāpienus un pjedestālus Lielajā
Dzīvē.
Informāciju publicēšanai apkopojusi
Diāna Bravacka

Preiļu novada pensionāru atbalsts Ukrainai
8. martā notika Preiļu novada Pensionāru biedrības atklātā valdes sēde, kurā piedalījās daudzi seniori ne tikai no Preiļiem, bet arī no novada pagastiem.
Tās mērķis - aprunāties par mūsu atbalstu ukraiņu tautai. Pasākums sākās ar lūgšanu, skaitot Tēvreizi latgaliešu valodā.
Ievada vārdus teica biedrības priekšsēdētāja
Marija Briškas kundze. “Visvarenais Dievs, lūdzu,
apturi karu Ukrainā!” teica priekšsēdētāja. Marija
Briškas kundze pastāstīja, ka uztur sakarus ar draugiem Ukrainā, ar Tamāru Stratilat, Gaļu Bondarenko.
Facebook, WhatsApp un Messenger viņas bieži raksta par saviem pārdzīvojumiem un izveidojušos situāciju. Tāpēc Marija Briškas kundze varēja sīki informēt klātesošos par šā brīža situāciju draugu valstī.
Uz šo pasākumu bija ielūgta ukrainiete Nataļja Doņeca, kura atnāca ar savu sešgadīgo dēlu
Timofeju. Latvijā ieradusies pirms gada. Ukrainā iepazinusies ar puisi no Latvijas, kurš viņu uzaicināja
atbraukt uz Preiļiem. Te ļoti patīk daba, cilvēki. Apprecējās, iekārtojās uz dzīvi šeit. Donbasā palikuši
vecāki un meita. Māsa dzīvo Kijivā, radi Harkovā.
“Grūti tagad viņiem tur. Dzīvo bez ūdens, bez piena, bez citiem pārtikas produktiem. Tos pieved tikai
periodiski. Šim karam cilvēki nebija sagatavojušies
ne psiholoģiski, ne materiāli. No Donbasas izbraukt
arī nevar. Lidostas vietā tagad klajš lauks. Uztrauc
lādiņu sprādzieni, bombardēšana. Karš nežēlo
nevienu - ne no krievu, ne no ukraiņu puses cīnītājus

un civiliedzīvotājus. Vecāki palikuši mājās, jo jākopj
vecmāmiņa, kura ir guloša. Labi, ka nav pārtrūkuši
sakari. Vēl var sazināties, sazvanoties vai Skype. Žēl,
ka abu valstu vadītāji nevar vienoties par kara izbeigšanu. Man arī Krievijā ir draugi. Tie arī ir pret karu,”
stāstīja Nataļjas kundze un arī atbildēja uz klātesošo
jautājumiem.
Iespēju robežās klātesošie seniori ziedoja
savus finansiālos līdzekļus Ukrainas pilsētas Ņižinas
atbalstam.
Pasākumā piedalījās 13. Saeimas deputāts
Aldis Adamoviča kungs. Viņš pateicās Marijai Briškas kundzei par ielūgumu uz atklāto valdes sēdi.
Deputāts pastāstīja par ciešo sadarbību ar mūsu
vēstnieci Ukrainā. Latvijai ir 13 sadraudzības pilsētas šajā valstī. Notiek intensīva humānā un militārā
palīdzība. “Situācija briesmīga. Mūsu valsts vadītāji
rosina saprotoši izturēties pret to valstu iedzīvotājiem, kuri iesaistīti karā. Visām tautām jābūt draudzīgām,” teica Adamoviča kungs. Tika apspriesti
jautājumi par pabalstiem, cenu kāpumu, par bēgļu
uzņemšanu, izmitināšanu un citi. Turpmāk varbūt
vajadzēs atteikties no dažiem projektiem. Bija vairāki jautājumi uz kuriem Adamoviča kungs sniedza
atbildes.
Sēde noslēdzās vienojošā, saprotošā gaisotnē. Paldies cilvēkiem, kuri nesavtīgi palīdz ukraiņiem!
Preiļu novada pensionāru biedrības valde
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Sabiedrībā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas 8.D klases
dalība starptautiskā
projektā “Daudzvalodība
Baltijas jūras reģiona
valstīs” (“Mehrsprachigkeit im Ostseeraum”)
Projektā, ko organizē Gētes institūts un kas notiek vācu valodā, piedalās septiņi JEPVĢ 8.D klases ģimnāzisti – Kristers Šņepsts, Katrīna Šņepste,
Miervaldis Hadings Polencs, Ramona Dārta Ivdre,
Elīna Teilāne, Patrīcija Utināne, Sanita Ulpe. Šie
jaunieši vācu valodu apgūst kā otro svešvalodu. Citi
projekta dalībnieki nāk no Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.
Projekta mērķis ir apzināties savu daudzvalodību, izpētīt to savā pilsētā, valstī un citās Baltijas jūras reģiona
valstīs.
Darba gaitā projekta dalībnieki izveidoja savu valodu portretu, reflektēja par katras valodas nozīmi un
vietu ikdienas dzīvē, noskaidroja, kādas valodas kādās
situācijās tiek lietotas klasē. Balstoties uz vispārējām zināšanām un dažādu valodu prasmēm, viņi iztulkoja no
somu valodas tekstu par Helsinkiem un ierunāja tā fragmentu vācu valodā. Katrīna un Kristers dokumentēja
šo procesu video, kas tika ievietots projekta platformā.
Ļoti vērtīgas jauniešu skatījumā bija divas tiešsaistes
tikšanās ar Igaunijas Ilenurmes (Ülenurme) ģimnāzijas
8. klases skolēniem. Pirmajā tikšanās reizē viņi stāstīja par sevi vācu valodā, uzdeva jautājumus un bija ļoti
priecīgi, ka varēja cits citu saprast. Katrīna, Kristers un
Miervaldis Hadings bija sagatavojuši prezentāciju un
pastāstīja par Preiļiem un ģimnāziju. Otrajā tikšanās reizē tika stāstīts par valodu lietojumu Latvijā, prezentāciju
veidoja Katrīna un Sanita. Par dažādu valodu lietojumu
un sastapšanos ar tām Preiļos stāstīja un prezentācijas
bija sagatavojuši Kristers, Miervaldis Hadings, Elīna,
Ramona Dārta. Igaunijas jaunieši stāstīja par dažādu
svētku norisēm viņu zemē.
Paldies jauniešiem par viņu entuziasmu un aizrautību! Projekts turpinās!
JEPVĢ vācu valodas skolotāja
Anita Lazdāne

Sveiciens no Rožkalniem!
Laika ritējums ir nepielūdzams, gads nomaina
gadu, viena paaudze otru, dzimst bērniņi - mūsu
visu laime, cerība, nākotne. Biedrības “Vārkavas
novada pensionāri” kolektīvs izjūt lielu gandarījumu un prieku par katru jaundzimušo bērniņu Vārkavas apkārtnē. Vairāku gadu garumā biedrībā notiek akcija “No paaudzes paaudzei”, kurā sveicam
mazulīšus un viņu vecākus.
Vairāki desmiti čaklo senioru veidoto meistardarbu - mazo ,,zābaciņu” ir nonākuši pie adresātiem. Paļaujoties datu aizsardzības likumam, gadās, ka par bērniņa piedzimšanu uzzinām krietnu
laiku pēc tā nākšanas pasaulē, un dāvana nonāk
ļoti novēloti. Droši vien kāds bērniņš ir palicis bez
sveiciena, ļoti atvainojamies vecākiem. Ievērojot
piesardzību, pēdējo divu gadu laikā visa sabiedrība ir kļuvusi atturīgāka, gadās, ka ziņas nevēlas
izpaust.
Arī šajā gadā akcija turpinās un mūsu sveicieni
jau ir nonākuši pie vairākām ģimenēm.
Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava.
Vēlam visiem vecākiem izturību, bērniņiem veselību un visai sabiedrībai labestību!
Biedrības valde

2022. gada marts

Preiļu novada VĒSTIS

Preiļu novada kultūras pasākumi aprīlī
Preiļu novada kultūras centrs
1. aprīlī 19.00 Preiļu novada KC amatierteātra pirmizrāde “Provinces ainiņas”.
Biļešu cena EUR 3.00. Biļešu iepriekšpārdošana KC
kasē. Kases darbalaiks 9.00 - 14.00, tālr. 28235161
7. aprīlī 18.00 dokumentāla filma “UKRAIŅU ŠERIFI”.
Režisors Romans Bondarčuks, kopražojums - Latvija/
Ukraina/ Vācija, 2015. Aizkustinošs, jautrs un reizēm
šokējošs stāsts par cilvēkiem kādā Dienvidukrainas ciematā, kuri par spīti notiekošajam valstī cenšas dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi.
Ieeja par ziedojumiem Ukrainas kara bēgļu atbalstam
18. aprīlī no 14.00 līdz 16.00 Preiļu parka estrādē Lieldienu prieki Preiļu parkā
Varēs izšūpoties, piedalīties atrakcijās un olu kaujās.
Ieeja: bez maksas
23. aprīlī no 8.00 līdz 13.00 “LIELAIS JURĢU TIRGUS”
Laipni aicinām amatniekus, mājražotājus, zemniekus,
lauku individuālos ražotājus un dārzkopjus piedāvāt savu
veikumu! Jautrību un omulību nodrošinās Preiļu novada
amatiermākslas kolektīvi.
Sīkāka informācija pa tālr. 29235318
30. aprīlī 12.00 Konkurss “Cālis-2022!”
Mazo izpildītāju konkurss sadarbībā ar Preiļu novada
BJC. Ieeja: bez maksas

Aglonas Kultūras nams
8. aprīlī 18.00 Koru koncerts “Uzziedēt pavasarī”
Ieeja: bez maksas
18. aprīlī 13.00 Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva
“Palādas” izrāde: “Ontans i Anne” 1.daļa “Ontons i vampīri”, biļešu cena EUR 3.00.
14.30 (pēc izrādes) Lieldienu pasākums ģimenēm “Olu
tracis Lieldienās”. Olu ripināšana, mešana, ķeršana, Lieldienu stafetes, šūpošanās. Pavasara saulgriežu rats. Radošā darbnīca “Putnu būrīšu darbnīca”. Ieeja: bez maksas
30. aprīlī 21.00 Dejas dienai veltīts atpūtas vakars pie
galdiņiem “Deju vētra”. Biļešu cena EUR 4.00

Aizkalnes Tautas nams
17. aprīlī 13.00 līdz 17.00 Aizkalnes parka estrādē Preiļu
novada Lieldienas “Jasmuižā” Pasākums visai ģimenei
- Lieldienu tradīcijas, lielās šūpoles, dziesmu kari, Zaķu

kalns, saimes galds, amatiermākslas kolektīvu un viesmākslinieku koncerts. Ieeja: bez maksas

Stabulnieku Kultūras nams
9. aprīlī 11.00 Radošās darbnīcas Lieldienu dekoru izgatavošana. Ieeja: bez maksas
18. aprīlī 19.00 Lieldienu koncerts ar Stabulnieku KN
amatiermākslas kolektīviem
Ieeja: bez maksas
18. aprīlī 22.00 Lieldienu groziņballe kopā ar grupu
“Kompromiss”. Biļešu cena EUR 3.00.
Galdiņu rezervācija pa tālr. 2616660

Galēnu Kultūras nams
17. aprīlī 14.00 amatierteātra “Puncuļīši” izrāde ”Lieldienu autobuss - Puncuļīši pietur Galēnos”.
Ieeja: bez maksas

Aglonas BJBLPC „Strops”
19. aprīlī Lieldienu aktivitātes. Ieeja: bez maksas
28. aprīlī Radošā darbnīca “Tulpju valstībā”.
Ieeja: bez maksas
Aprīlī (datums tiks precizēts) Jauniešu tikšanās ar jaunajiem mediķiem. Ieeja: bez maksas

Sīļukalna Kultūras nams

Preiļu novada jauniešu centrs “Četri”

18. aprīlī 15.00 Ivetas Baumanes un Roberta Pētersona
(grupa “Eridana”) Lieldienu koncerts.
Biļešu cena EUR 2.00

21. aprīlī 17.00 Radošā darbnīca “Plaukstas lieluma
pavasaris”. Ieeja: bez maksas

Rušonas Tautas nams

28. aprīlī Neformālā diskusija jauniešiem par karjeru.
Ieeja: bez maksas

18. aprīlī 16.00 “Lieldienu lustes” pasākums ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos.
Ieeja: bez maksas

MJIC “Pakāpieni”

23. aprīlī 14.00 koncerts “Ar pavasari sirdī”
Piedalās senioru deju kopa “Orhideja”.
Ieeja: bez maksas

13. aprīlī 17.00 Sarunu un KAHOOT pēcpusdiena.
Ieeja: bez maksas
14. aprīlī 18.00 Kino vakars. Ieeja: bez maksas

Rožkalnu Kultūras nams

28. aprīlī Neformālā diskusija jauniešiem par karjeru.
Ieeja: bez maksas

18. aprīlī 17.00 Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva
“Palādas” izrāde “Ontans i Anne” 1.daļa “Ontons i vampīri”. Biļešu cena EUR 3.00

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Saunas Tautas nams
18. aprīlī 12.00 Saunas TN atpūtas laukumā Lieldienu
pikniks “Svinēsim svētkus kopā”.
Jautras stafetes, atrakcijas, rotaļas, olu ripināšana, olu
meklēšana u.c izdarības. Ieeja: bez maksas

Riebiņu Kultūras nams
17. aprīlī 22.00 Lieldienu groziņballe kopā ar grupu
“Galaktika”.
Biļešu cena EUR 5.00.
Galdiņu rezervācija pa tālr. 29945610

No 24. aprīļa līdz 10. maijam Osvalda Zvejsalnieka
personālizstāde “Karalis un vilki”.
Ieeja: bez maksas
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, aicinām sekot
aktuālajai informācijai afišās un www.preili.lv.
Informējam, ka pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana, video un/vai audio ieraksta veikšana, nolūkā informēt sabiedrību par notikušo pasākumu. Iegūtie materiāli
var tikt publicēti un/vai translēti plašsaziņas līdzekļos, kā
arī sociālajos tīklos internetā u.tml.
Visi pasākumi tiek rīkoti, ievērojot Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai noteiktos piesardzības sākumus.

Dienests Zemessardzē nes godu visa mūža garumā,
sargājot ģimeni, valsti un vērtības
Pēdējo dienu laikā interese par dienesta iespējām
Zemessardzē ir krietni palielinājusies. Kandidāti piesakās gan zvanot pa rekrutēšanas tālruni 1811, gan
rakstot e-pastus uz esizemessargs@mil.lv, gan atstājot
savus telefona numurus rekrutēšanas vietnē www.esizemessargs.lv. Tomēr topošajiem zemessargiem jārēķinās ar to, ka ar e-pasta uzrakstīšanu pilsonis vēl nav
iestājies Zemessardzē. Pēc tam, kad kandidāts aizpildījis iestāšanās anketu, tiek veikta anketā sniegto datu
pārbaude. Pa to laiku kandidāts iziet Medicīnas komisiju. Kad datu pārbaude veikta, Medicīnas komisija
dod slēdzienu, vai zemessarga kandidāta veselības stāvoklis atbilst dienestam Zemessardzē. Tad kandidāts
dod zemessarga zvērestu un uzsāk pamatapmācību,
kas ir katra jaunā zemessarga pirmais uzdevums.

Kandidātu atlases process var aizņemt kādu laiku, tāpēc aicinām būt pacietīgiem. Šobrīd strādājam pie tā, lai
zemessarga pieteikuma anketu varētu aizpildīt lietotājam
draudzīgā ceļā, piedāvājot arī iespēju anketu parakstīt un
iesniegt elektroniski.
Vissvarīgākais ir tas, ka Latvijas pilsoņos kvēlo vēlme aizsargāt mūsu valsti un tautu. Jebkuram pretiniekam
mazinās vēlme īstenot agresiju pret valsti, ja tās iedzīvotāji demonstrē savos darbos nepārprotamu gribu aizsargāt
savu valsti. Valsts neatkarību un brīvību neviens nedrīkst
uztvert kā pašsaprotamu. Latvijas neatkarība ir jāsargā
katram un ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Un viens no
veidiem, kā būt gataviem aizsargāt savu valsti, ir stāties
Zemessardzes rindās. Zemessardzē savu vietu atradīs ikvienas profesijas un specialitātes pārstāvis. Ikviena ze-

messarga civilā izglītība un iegūtā darba pieredze būtiski
papildina un stiprina Zemessardzes vienību spējas paveikt
visdažādākos aizsardzības uzdevumus.
Šobrīd Zemessardzē dien aptuveni 8200 Latvijas pilsoņu, taču šis skaitlis ik pa brīdim nedaudz mainās. Piemēram, zemessargi izstājas, sasniedzot noteiktu vecumu,
savukārt jauni nāk viņu vietā. Jebkurā gadījumā - no kopējo aizsardzības spēju viedokļa - dienestam un militārajai
apmācībai Zemessardzē ir paliekoša pievienotā vērtība, jo
zemessargi vēlāk tiek ieskaitīti rezerves karavīros.
Svarīgi atzīmēt, ka pēdējos gados būtiski uzlabojies
zemessargu individuālais ekipējums un tas praktiski ir
identisks karavīra ekipējumam. Turklāt zemessargi saņem arvien jaunākus strēlnieku ieročus, kā arī vienības
tiek apbruņotas ar pretgaisa aizsardzības un prettanku ieroču sistēmām. Jau tuvākajā laikā Zemessardzes vienības
sāks saņemt arī jaunos 6x6 platformas bruņutransportierus
“Patria”.
Ja vēlies dienēt tieši Zemessardzes 35. kājnieku bataljonā, sazinies ar mums:
• 67209878;
• 35bn@mil.lv;
• facebook.com/zs35kb, instagram.com/zs35kb.
Informāciju sagatavojusi
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona
Civilmilitārās sadarbības speciāliste
Vecākā zemessardze Ilze Kivleniece
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Preiļu novada domes informatīvais izdevums
Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa Bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr.: 65322766
E-pasts: dagnija.dudarjonoka@preili.lv
Tirāža 8650 eks.
Iespiests: SIA “Latgales Druka”
Izdevumā izmantotas publikāciju autoru foto.
Izdevums internetā: www.preili.lv

