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Preiļu novada dome pieņēmusi 2022. gada pašvaldības budžetu
Preiļu novada dome ārkārtas sēdē pieņēmusi Preiļu novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Administratīvi teritoriālā reforma, epidemioloģiskā situācija pasaulē, straujais
energoresursu kāpums u.c. apstākļi apvienotā Preiļu novada
domei budžeta plānošanu un sastādīšanu padarījusi gana
sarežģītu. Domes deputāti, tiekoties vairākās sanāksmēs un
domes sēdēs, ir raduši kopīgu risinājumu, lai nodrošinātu
pašvaldībā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu, kā arī veiktu iestrādes tālākai ekonomiskajai attīstībai
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, t. sk. turpinot
šī plānošanas perioda ES fondu apguvi. Pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri
bija 2 803 264 euro. Budžeta ieņēmumi 2022. gadā plānoti
21 093 086 euro, bet kopējie pamatbudžeta izdevumi – 23
896 350 euro apmērā.
“Šis ir pirmais gads, kad ATR rezultātā Preiļu novads,
Riebiņu novads, Vārkavas novads un Aglonas novada daļa
tika apvienoti vienā novadā un jaunā Preiļu novada pašvaldība ir visu iepriekšējo novadu institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. Budžeta izskatīšanas laikā
mēs redzējām to, ka katram novadam līdz šim, atsevišķi
saimniekojot, bija savas stiprās puses, savas iestrādes attīstībai nākotnē, tai pašā laikā bija arī atšķirības teritoriju pārvaldīšanas modeļos, algu likmēs vienādos amatos. Tādēļ šī
gada budžeta projekts faktiski ir pārejas budžets, sava veida
starpposms starp iepriekšējo periodu budžetu modeļiem un
nākotnes budžetu, kādu mēs būsim izveidojuši, kad kopumā
pieņemsim vienādus noteikumus visām teritorijām. Tas ataino šī gada vadības redzējumu par finanšu modeli, uz kura
pamata mēs veiksim valsts pārvaldes deleģēto autonomo

funkciju veikšanu, investīcijas uzņēmējdarbībā un pievilcīgas vides radīšanā, lai veidotu labvēlīgākus apstākļus ceļā
uz labklājīgu sabiedrību, kas ir viens no Preiļu novada attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem,” prezentējot
budžeta projektu, sēdes laikā uzsvēra Preiļu novada domes
priekšsēdētājs Ārijs Vucāns.
Preiļu novada pašvaldības 2022. gada budžeta prioritātes ir cilvēkresursi, ekonomiskā attīstība un sociālā
palīdzība. Vislielākais budžeta īpatsvars ir izglītības funkciju nodrošināšanai, t. sk. arī paredzēts finansējums skolēnu
un skolotāju prēmēšanai par sasniegumiem olimpiādēs,
skolēnu nometņu organizēšanai un skolēnu nodarbinātībai
vasarā, tāpat tiks segti skolēnu ēdināšanas izdevumi, transporta izdevumi uz skolu un atpakaļ.
Otrais lielākais budžeta īpatsvars ir piešķirts teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai Preiļu novadā. Plānots saglabāt
visas iesāktās atbalsta programmas, līdzfinansējumu tehnisko projektu izstrādei, energoefektivitātes auditu apmaksai,
daudzdzīvokļu māju siltināšanai un iekšpagalmu labiekārtošanai, māju pieslēgšanai ūdensvadiem.
Plānots atbalsts iedzīvotāju labklājībai, nevalstiskajām
organizācijām, mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, līdzfinansējot iniciatīvas dažādos projektos un konkursos.
Prezentējot budžeta projektu, Ārijs Vucāns uzsvēra,
ka šogad ļoti svarīgi un pat novada attīstībai izšķiroši, būs
iepriekš veikto apjomīgo projektu pabeigšana, industriālās
infrastruktūras zonas nododot investoru rīcībā. Tas radīs
ienākumus un jaunas darba vietas, kas ir pamats labklājības
pieaugumam novadā.
Turpinājums 3. lpp.
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Aktuālā informācija par Preiļu novada pagastu pārvalžu darbu

27. janvārī Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti
pagastu pārvalžu nolikumi, kas nosaka pārvalžu kompetences un atbildības, vadītāja pilnvaras, kā arī citus pārvaldes tiesiskai darbībai būtiskus aspektus. Ņemot vērā,
ka pirms administratīvi teritoriālās reformas iepriekšējo
novadu darbības modeļos bija vērojamas atšķirīgas nianses, sniegsim īsu ieskatu par katras pārvaldes darba un pieņemšanas laikiem, kā arī pakalpojumiem, ko var saņemt
iedzīvotāji.

Aglonas pagasta pārvalde

Pārvaldes darbalaiks: pirmdien 8.30 – 18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.30 – 17.00 un piektdien 8.30 – 16.00 (pusdienu
pārtraukums 12.30 – 13.00). Vadītājs A. Rivars apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, pārējā
laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni 29120631.
• Iedzīvotāji var veikt maksājumus skaidrā naudā
pārvaldes kasē par nekustamā īpašuma nodokli, komunālajiem pakalpojumiem, sniegtajiem maksas pakalpojumiem (izņemot par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem).
• Iespējams pieteikt komunālos pakalpojumus (kanalizācijas atsūknēšana, ūdens un siltuma apgādes traucējumu gadījumi) pa tālruni 26390581.
• Iespējams saņemt arī konsultācijas no lauksaimniecības konsultanta, kurš nepieciešamības gadījumā
palīdzēs ar elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.
• Pārvaldes telpās iedzīvotāji var saņemt arī sociālā
dienesta un bāriņtiesas pakalpojumus.
Aglonas pagasta pārvaldes telpās darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kur iedzīvotāji var:
• Sagatavot un nosūtīt dažādus iesniegumus (bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanai, slimības
pabalsta vai apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai,
bērna piedzimšanas un kopšanas pabalsta saņemšanai
u.c.).
• Saņemt informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju,
pabalstu atlīdzību un piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem, kā arī Covid-19 sertifikātus.

Preiļu pagasta pārvalde

Pārvaldes darbalaiks: pirmdien 8.00 – 18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 17.00, piektdien 8.00 – 16.00. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar pārvaldes
vadītāju, zvanot uz tālruni 26533550 vai rakstot uz e-pasta
adresi vitalijs.plivda@preili.lv.
• Iedzīvotājiem ir iespējams pārvaldē saņemt pašvaldības kompetencē esošās izziņas un informāciju, iesniegt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas
tālāk tiek novirzīti un apstrādāti atbilstoši pašvaldības
dokumentu aprites kārtībai.
• Pagasta pārvaldē maksājumi skaidrā naudā nenotiek.

Aizkalnes pagasta pārvalde un Pelēču
pagasta pārvalde

Aizkalnes pagasta pārvaldes darbalaiks: pirmdien – piektdien sekretāre strādā no plkst. 8.00 līdz 12.00. Pārvaldes
vadītāja iedzīvotājus pieņem trešdienās no plkst. 9.00 līdz
15.00 (pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00).
Pelēču pagasta pārvaldes darbalaiks: pirmdien 8.00 –
18.00 (pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00), otrdien
– ceturtdien 8.00 – 16.30 (pusdienu pārtraukums 12.30 –
13.00) un piektdien 8.00 – 16.00 (pusdienu pārtraukums
12.30 – 13.00).
Par citu tikšanās laiku iespējams vienoties ar pagasta pārvaldes vadītāju.
Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties
ar pārvalžu vadītāju Ivetu Stašulāni, zvanot uz tālruni
28615900 vai rakstot uz pārvalžu e-pasta adresēm aizkalnespagasts@preili.lv vai pelecupagasts@preili.lv.
• Abās pārvaldēs tiek pieņemti visa veida iesniegumi,
kas adresēti pārvaldei vai pašvaldībai.
• Iedzīvotāji var veikt saskaņošanu par kokmateriālu
kraušanu uz pašvaldības ceļiem.
• Saņemt elektroniski parakstītus dokumentus, t.sk. izziņas, ko var pieteikt iepriekš, var veikt dzīvesvietas
deklarēšanu;
• Var veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas,
telpu nomu, kā arī administratīvo sodu nomaksu
skaidrā naudā.
• Pelēču pagasta kasē gan Pelēču, gan Aizkalnes pagastu iedzīvotāji var veikt maksājumus par SIA “Preiļu
saimnieks” atkritumu izvešanu u.c. pakalpojumiem

• Pelēču pagasta ēkā iedzīvotājiem pieejami arī pasta
nodaļas pakalpojumi.
• Savukārt Aizkalnes pagastā trešdienās no plkst. 9.00
līdz 15.00 ir sociālā darbinieka pieņemšanas laiks,
pārējās darba dienās sociālā darbinieka pakalpojumus
var saņemt Pelēču pagasta pārvaldē, iepriekš sazinoties ar sociālo darbinieci Silviju Šņepsti, zvanot uz
tālruni 20241389.
• Var pieteikt notariālās darbības Preiļu novada bāriņtiesai, sadarbojoties ar Preiļu novada bāriņtiesu, tās
tiks veiktas un piegādātas iedzīvotājiem.
• Pelēču pagastā darbojas Pelēču feldšeru – vecmāšu
punkts, arī Aizkalnes pagasta iedzīvotājiem ir pieejami tā pakalpojumi, zvanot ārsta palīgam Lilijai
Jeršovai uz tālruni 28359815. Vajadzības gadījumā
Aizkalnes pagasta iedzīvotājiem tiks nodrošināts arī
transports nokļūšanai uz feldšerpunktu.
Saistībā ar to, ka uz šiem abiem pagastiem ir viens pārvaldnieks, Aizkalnes pagasta iedzīvotāji var griezties pēc
pakalpojumiem arī Pelēču pagasta pārvaldē.

Saunas pagasta pārvalde

Pārvaldes darbalaiks: pirmdiena – piektdiena 08.30 – 17.00
(pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00). Pagasta pārvaldes
vadītāja pieņem iedzīvotājus pirmdien no plkst. 09.00 līdz
16.00. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar pārvaldes vadītāju, zvanot uz tālruni 20217079
vai rakstot uz e-pasta adresi saunaspagasts@preili.lv.
• Iedzīvotāji var veikt maksājumus skaidrā naudā par
nekustamā īpašuma nodokli, komunālajiem pakalpojumiem.
• Pārvalde veic iedzīvotāju deklarēšanu, pieņem visa
veida iesniegumus, arī adresētus Preiļu novada pašvaldībai.
• Iespējams pieteikt un saņemt izziņas par deklarēto
dzīvesvietu, pēdējo deklarēto dzīvesvietu, ģimenes
sastāvu u.c., kā arī saņemt atļaujas koku ciršanai ārpus meža.
• Var saņemt datorizdrukas, kopēt vai skenēt.
• Iespējams saņemt arī lauksaimniecības konsultanta
konsultācijas, kurš nepieciešamības gadījumā palīdzēs ar elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.
• Pārvaldes telpās pieņem arī sociālā dienesta darbinieks, pieņemšanas laiki tiks precizēti.

Riebiņu pagasta pārvalde

Pārvaldes darbalaiks: pirmdien 8.00 – 18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 17.00, piektdien 8.00 – 16.00. Pārvaldes
vadītāja iedzīvotājus pieņem pirmdienās 09.00 - 12.00 un
trešdienās 14.00 - 16.00. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar pārvaldes vadītāju, zvanot uz
tālruni xxx vai rakstot uz e-pasta adresi riebinupagasts@
preili.lv.
• Pārvaldes telpās darbojas arī Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kur iedzīvotāji var
saņemt dažādus iesniegumus, izziņas u.c. veida pakalpojumus.
• Iedzīvotāji var iesniegt jebkuru iesniegumu, kas adresēts pārvaldei vai pašvaldībai.
• Kasē iespējams veikt maksājumus par komunālajiem
pakalpojumiem, pašvaldības izrakstīto rēķinu apmaksu, samaksāt nekustāmā īpašuma nodokli.
• Iespējams izņemt maksas un bezmaksas makšķerēšanas licences.
• Var pieteikt un izņemt izziņas par deklarēto dzīvesvietu, pēdējo deklarēto dzīvesvietu, ģimenes sastāvu u.c.

Rušonas pagasta pārvalde

Pārvaldes darbalaiks: pirmdien 8.00 – 18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 17.00, piektdien 8.00 – 16.00. Pārvaldes
vadītājs pieņem Rušonas pagasta pārvaldē pirmdienās,
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 9.00 – 16.30. Otrdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 pārvaldes vadītājs
pieņem Gaiļmuižas bibliotēkas ēkā, turp izbrauc arī sociālais darbinieks. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji
aicināti sazināties ar pārvaldes vadītāju, zvanot uz tālruni
26347445 vai rakstot uz e-pasta adresi rusonaspagasts@
preili.lv.
• Iedzīvotāji var iesniegt jebkuru iesniegumu, kas adresēts pārvaldei un arī pašvaldībai.
• Var veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas,
telpu nomu u.c. Pārvaldē iespējams veikt dažādus
norēķinus tikai skaidrā naudā (mēneša pēdējā darbadienā maksājumus iespējams veikt līdz plkst. 12.00).
• Tāpat iedzīvotāji var izņemt maksas un bezmaksas
makšķerēšanas licences.

Galēnu pagasta pārvalde un Sīļukalna
pagasta pārvalde

Galēnu pagasta pārvaldē vadītājas darbalaiks: otrdien
08.00 – 17.00 (pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00),
trešdien 08.00 - 12.00, piektdien 08.00 - 16.00, savukārt
sekretāres-lietvedes darbalaiks: pirmdienās 08.00 - 18.00
(pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00), trešdienās 13.00 17.00, ceturtdienās 08.00 - 17.00 (pusdienu pārtraukums
12.00 – 13.00).
Sīļukalna pagasta pārvaldē vadītājas darbalaiks: pirmdienās 08.00 – 18.00 (pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00),
trešdienās 13.00 - 17.00, ceturtdienās 08.00 – 17.00 (pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00).
Vadītāja pieņem iedzīvotājus jebkurā ērtā laikā, iepriekš
par to vienojoties telefoniski. Nepieciešamības gadījumā
iedzīvotāji aicināti sazināties ar pārvaldes vadītāju, zvanot
Ivetai Brokai – Kazākai uz tālruni 29167087 vai rakstot
silukalnapagasts@preili.lv vai galenupagasts@preili.lv.
• Iedzīvotāji var veikt skaidras naudas maksājumus par
komunālajiem pakalpojumiem, samaksāt par īpašuma
nodokli, kā arī veikt citus maksas pakalpojumus un
nodevas. Abās pārvaldēs maksājumi netiek pieņemti
mēneša pēdējā darba dienā.
• Iespējams saņemt izziņas par dzīvesvietas deklarēšanu un iesniegt dažādus iesniegumus, ierosinājumus un
sūdzības, tostarp tos, kas adresēti Preiļu novada pašvaldībai.
• Iespēju robežās tiek sniegta palīdzība dažādu problēmu risināšanā, ņemot vērā pagastu iedzīvotāju vajadzības.
• Galēnu pagastā strādā sociālās palīdzības organizatore, kura klientus pieņem pirmdienās
• 09.00 - 13.00 un 14.00 - 16.00, otrdienās 09.00 - 13.00
un 14.00 - 16.00, trešdienās 09.00 - 13.00.
• Sīļukalna pagastā sociālās palīdzības organizatore
pieņem ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00.

Stabulnieku pagasta pārvalde un Silajāņu
pagasta pārvalde

Stabulnieku un Silajāņu pagastu pārvalžu darbalaiks:
pirmdien 8.00 – 18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 17.00,
piektdien 8.00 – 16.00. Stabulniekos pārvaldes vadītāja
klātienē pieņem pirmdienās 9.00 – 12.00, otrdienās 14.00
– 17.00 un ceturtdienās 9.00 – 12.00. Pieņemšanas laiks
Silajāņu pagasta pārvaldē trešdienās 13.00 – 16.00 un
piektdienās 9.00 – 12.00. Par citu tikšanās laiku iespējams
vienoties ar pagasta pārvaldes vadītāju, zvanot uz tālruni
xxx vai rakstot uz pārvalžu e-pasta adresēm stabulniekupagasts@preili.lv vai silajanupagasts@preili.lv.
• Iedzīvotāji var iesniegt visa veida iesniegumus, arī adresētus Preiļu novada pašvaldībai.
• Iespējams veikt norēķinus par nekustamā īpašuma nodokli, par zemes nomu, par pašvaldības sniegtajiem
maksas pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi, īres
maksas). Stabulnieku pagasta iedzīvotāji var veikt
maksājumus arī par apkuri (atsevišķos dzīvokļos) un
par atkritumu apsaimniekošanu.
• Var deklarēt dzīvesvietu un pieteikt sagatavošanai dažādas izziņas.

Upmalas pagasta pārvalde

Upmalas pagasta pārvaldes un kases darbalaiks: pirmdien
8.00 – 18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 17.00, piektdien
8.00 – 16.00. Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.
Pagasta pārvaldes vadītājas pieņemšanas laiks: pirmdienās
9.00 – 12.00 un 16.00-18.00, kā arī ceturtdienās 9.00 –
12.00. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar pārvaldes vadītāju, zvanot uz tālruni 26543751
vai rakstot uz e-pasta adresi upmalaspagasts@preili.lv.
• Pārvalde veic iedzīvotāju deklarēšanu, pieņem visa
veida iesniegumus, tostarp tos, kas adresēti Preiļu novada pašvaldībai.
• Iedzīvotāji var veikt dažādus maksājumus - par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, iespējams samaksāt par kapličas izmantošanu u.c. maksājumus un nodevas.
• Pieejami asenizācijas un santehniķa pakalpojumi, var
saņemt datorizdrukas, kopēt vai skenēt.
• Iedzīvotāji var slēgt dažādus līgumus (par dzīvokļu
īri, komunālajiem pakalpojumiem, telpu īri u.c.) un
saņemt izziņas (par deklarēto dzīvesvietu, par zemes
transformāciju, par NĪ nodokļu parādiem vai to neesamību), kā arī saņemt atļaujas koku ciršanai ārpus
meža.
• Pagasta pārvaldē pieņem arī sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieki, klātienes pieņemšanas laiki tiks
precizēti pēc ārkārtas situācijas beigām.
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Vārkavas pagasta pārvalde

Vārkavas pagasta pārvaldes darbalaiks: pirmdien 8.00 –
18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 17.00, piektdien 8.00
– 16.00. Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00. Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājas pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst.10.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no plkst.
13.00 līdz 16.30. Pārvaldes darbalaikā telpās pieņem arī
sociālā dienesta darbinieki. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar pārvaldes vadītāju, zvanot
uz tālruni 28239044 vai rakstot uz e-pasta adresi varkavaspagasts@preili.lv.
• Iedzīvotāji var deklarēt dzīvesvietu, saņemt izziņas,
iesniegt visa veida iesniegumus, kas adresēti pārvaldei vai pašvaldībai.
• Var noslēgt arī dažāda veida līgumus (par dzīvokļu īri,
komunālajiem pakalpojumiem, telpu īri u.c.).
• Pārvaldes kasē var veikt dažādus norēķinus - par nekustamā īpašuma nodokli, par komunālajiem maksas
Turpinājums no 1. lpp
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pakalpojumiem, zemes nomas maksas un NĪN nodevas (pieņem tikai skaidras naudas maksājumus).
• Katra mēneša trešajā otrdienā no plkst. 9.30 līdz 11.30
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja, bibliotekāre un
sociālais darbinieks pieņem iedzīvotājus Pilišku saieta
vietā, Pilskalna ielā 12-2, Piliškās, Vārkavas pagasts,
Preiļu novads.

Rožkalnu pagasta pārvalde

Rožkalnu pagasta pārvaldes darbalaiks: pirmdien 8.00 –
18.00, otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 17.00, piektdien 8.00
– 16.00. Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00. Pārvaldes vadītāja pieņem klātienē atbilstoši darba laikam. Ir
situācijas, kad ir steidzami izbraukumi, tādēļ pārvalde aicina iedzīvotājus sazināties par pakalpojumu saņemšanu citā
ērtā laikā, zvanot vadītājai uz tālruņa numuru 28449248
vai rakstot uz e-pasta adresi
rozkalnupagasts@preili.lv.

Preiļu novada VĒSTIS

• Iedzīvotājiem Rožkalnu
pagasta pārvaldē iespējams samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, nodevas un veikt citus maksājumus par pakalpojumiem (norēķini tikai skaidrā
naudā).
• Pārvalde atbild par saņemto dokumentu aprites nodrošināšanu, t.sk. izziņu izsniegšanu, visa veida iesniegumu pieņemšanu, kuri tālāk tiek nodoti pašvaldībā
attiecīgajiem speciālistiem.
• Pamatojoties uz novada domes lēmumiem, pārvalde
nodrošina sekojošu līgumu slēgšanu un izpildi: dzīvokļu īres, komunālo pakalpojumu, telpu īres (pa
stundām, pa dienām) līgumi.
Informāciju apkopojusi
Preiļu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare

Pašvaldībā

Budžeta prioritātes - izglītība, attīstība un sociālā aizsardzība

Budžeta ieņēmumi
Plānotos Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumus 21 093 086,00 euro apmērā, veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu
ieņēmumi, un Eiropas Savienības projektu finansējums.

Budžeta izdevumi
Kopējie 2022. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 23
896 350 euro apmērā, aizdevumu pamatsummas un procentu samaksa 1 434 580 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās 2 803 264 euro.
Izglītība
Pašvaldības 2022. gada pamatbudžetā apjomīgākā izdevumu pozīcija ir izglītība. Izdevumi izglītībai kopā ar
mēŗkdotācijām paredzēti 9 913 701, 00 euro jeb 41,48 %
no visiem pašvaldības plānotajiem izdevumiem.
Novadā darbojas 4 pirmskolas izglītības iestādes –
pirmskolas izglītības iestāde (PII) “Pasaciņa” Preiļos, Aglonas pirmskolas izglītības iestāde, Riebiņu PII “Sprīdītis”
un Rimicānu PII. Šo iestāžu finansēšanai, neskaitot valsts
mērķdotācijas, plānoti 1 546 098,00 euro.
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) un tām, neskaitot valsts mērķdotācijas, 2022. gada budžetā plānoti 2 450 538,00 euro.
Interešu izglītībai paredzēti 642 277,00 euro. To novadā nodrošina Preiļu mūzikas un mākslas skola, Preiļu
bērnu un jauniešu centrs, Preiļu bērnu un jauniešu sporta
skola, Aglonas bazilikas kora skola.
Pašvaldība pirmo reizi 2022. gada budžetā ir paredzējusi 100 % izdevumu segšanu ēdināšanai pamatskolās un
vispārizglītojošajās skolās visu klašu skolēniem un pusdienu izmaksas pirmsskolas grupu 5-6 g.v. audzēkņiem,
kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību. Valsts finansējums 1.-4. klašu ēdināšanas izdevumu segšanai plānots 67
103,00 euro.
Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku
atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pamata un vispārējai izglītībai
piešķirta astoņiem mēnešiem 1 752 808,00 euro, 5-6 g.v.
bērnu apmācībai 250 928,00 euro, interešu izglītībai 93
760,00 euro, Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolai 214
615,00 euro, Preiļu mūzikas un mākslas skolai 223 966,00
euro, Aglonas bazilikas Kora skolai 69 463,00 euro. Valsts
budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei plānota 32
017,00 euro.
Pašvaldības attīstība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un
teritorijas attīstības izdevumiem 2022. gadā plānots izlietot 4 174 528 euro jeb 17,47 % no visiem plānotajiem budžeta izdevumiem.
Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido teritorijas, dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā 474 393 euro, pārējā novada
teritorijā 1 130 092 euro, izdevumi ielu apgaismošanai
visa novada teritorijā 139 991 euro.
2022. gada budžetā ir paredzēts līdzfinansējums energoefektivitātes auditu apmaksai daudzdzīvokļu māju siltināšanai 2700 euro, tehnisko projektu izstrādes apmaksai
daudzdzīvokļu māju siltināšanai 4000 euro, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai 37 571
euro, kā arī 8000 euro līdzfinansējums, lai nodrošinātu
pieslēgšanos ūdensvadam un kanalizācijai.
Izdevumi 40 000 euro apmērā plānoti īpašumu uzmērīšanai (t.sk. topogrāfiju izgatavošanai), 14 000 euro īpašu-

ma novērtēšanai visā Preiļu novadā.
SIA “Preiļu saimnieks” autoostas teritorijā uzstādīs pagaidu moduļa ēku, tās īrei pašvaldības budžetā 2022. gadā
ir ieplānoti 10 000 euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālajai aizsardzībai plānoti 3 522 419 euro, kas sastāda 14,74 % no visiem pašvaldības plānotajiem izdevumiem. Labklājības pārvaldes budžeta izdevumi plānoti 1
239 972 euro. Lielākā daļa jeb 829 050 euro tiek plānoti
sociālajam atbalstam iedzīvotājiem.
Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai tiks izlietoti vislielākie līdzekļi. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai plānoti 450 000 euro,
dzīvokļu pabalstiem 60 000 euro. Paredzēts atbalsts 5000
euro krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, 900 euro
Covid-19 krīzes pabalstam.
Nemainīgi arī 2022. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus, kurās tikuši ievietoti novada bērni, un
maksājumi audžuģimenēm ir plānoti 49 536 euro apmērā.
12 874 euro paredzēts izmaksāt bāreņiem. Mājas aprūpes
pakalpojuma nodrošināšanai vientuļiem pensionāriem un
personām ar invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti, tiek
paredzēti 88 500 euro, tādējādi nodrošinot alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumam institūcijās.
Tāpat tiek paredzēts nodrošināt jau esošos sociālos pakalpojumus – Dienas aprūpes centra pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, sociālās aprūpes pakalpojumus sociālajos
aprūpes centros, nodrošināt dzīvojamo telpu pakalpojumu
centrā “Līčos”, grupu dzīvokļos, nodrošināt sociālo rehabilitāciju krīzes centrā un citus sabiedrībā balstītos pakalpojumus Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo valdības dienestu izdevumus, kas sastāda 2
125 760 euro jeb 8,90 % no kopējiem izdevumiem, veido
atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pakalpojumu, saimniecisko un kapitālo izdevumu
apmaksa:
• domes un novada pagastu pārvaldēm – 1 668 088
euro;
• deputātu un komisiju izdevumiem – 179 966 euro;
• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei –
61 800 euro;
• dzimtsarakstu nodaļai – 67 637 euro;
• būvvaldei – 85 107 euro;
• novada publicitātei – 51 114 euro;
• Riebiņu un Aglonas Valsts un pašvaldības vienotajiem
klientu apkalpošanas centriem – 12 048 euro.
Izdevumi sedz pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšanu, t. sk. pašvaldības finanšu resursu plānošanu un
pārvaldību, tiesiskuma nodrošināšanu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā, komunikācijas (tai skaitā
ar iedzīvotājiem) nodrošināšanu, novada atpazīstamības
veicināšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, vienotu informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju stratēģiju un
attīstības virzienu noteikšanu pašvaldībā un to efektīvu ieviešanu un darbību.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Lai pildītu pašvaldības autonomo funkciju – rūpētos
par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu – ir izveidota Preiļu novada Kultūras un Tūrisma
pārvalde, tās struktūrā ir 13 kultūras centri/tautas nami/
kultūras nami, kuru izdevumu segšanai budžetā ir ieplānoti līdzekļi 813 850 euro apmērā. Pārvaldes struktūrā iekļaujas trīs muzeji – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs, Vārkavas novadpētniecības muzejs un R. Mūka
muzejs, kuru darbības nodrošināšanai budžetā paredzēti
171 934 euro.
Riebiņu multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
“Pakāpieni”, Preiļu novada jauniešu centra “Četri”, kā arī

Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra
“Strops” aktivitātēm 2022. gadā plānoti 110 676 euro.
Preiļu muižas kompleksa un parka uzturēšanai ieplānoti 70 721 euro. Preiļu Galvenās bibliotēkas un tās 18
struktūrvienību darbības nodrošināšanai paredzēti 614 019
euro, t.sk. bibliotēku grāmatu krājumiem 37 850 euro.
Pārējā ekonomiskā darbība
Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, sabiedriski nozīmīgo projektu atbalstam, novada nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansējumam u.c. paredzētie finanšu līdzekļi.
Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2022. gadā kopsummā plānoti 226 112 euro.
Nodrošinot sabiedrisko kārtību, Preiļu novadā atskurbtuves pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, budžetā paredzot 32 920
euro.
Ekonomiskās darbības atbalstam komercsabiedrībām,
saimnieciskās darbības veicējiem, kā līdzfinansējums iesniegtajiem projektiem, plānoti 30 000 euro, paredzot atbalstu ne vairāk kā 50 % no kopējām izmaksām līdz 3000
euro vienam projektam. Plānots atbalsts biedrību mazajiem projektiem – 16 100 euro apmērā. Tāpat tiks atbalstīti
novada iedzīvotāju iesniegtie projekti konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”, kur paredzēts atbalstīt 20 projektus katru 500 euro apmērā. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma atbalstam paredzēti 20 200 euro. Plānots
tiek arī finansējums donoru kustības atbalstam 1910 euro.
Tūrisma Attīstības un informācijas centra izdevumu segšanai plānoti 56 269 euro.
Citi izdevumi
2310 euro jeb 0,01 % no 2022. gada budžetā plānotajiem izdevumiem ir paredzēti civilajai aizsardzībai. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 0,13
% jeb 30 670 euro, t. sk. 5000 euro finansējums Galēnu
feldšeru-vecmāšu punkta ierīkošanai, valsts dotācija feldšeru-vecmāšu punktiem 25 670 euro.
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido
Preiļu novada pašvaldības policijas un bāriņtiesas izdevumi. Šo funkciju nodrošināšanai kopumā plānoti līdzekļi
317 992 euro apmērā (pašvaldības policijai paredzēti 159
280 euro un bāriņtiesai 158 712 euro).
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar
Valsts kasi, 2022. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas kopā ar procentu maksājumiem 1 434 580
euro apmērā.
Pašvaldības 2022. gada investīciju budžeta prioritātes:
• energoefektivitātes un klimata pārmaiņu pasākumu
īstenošana novadā;
• industriālo zonu un inženierkomunikāciju izbūve ražošanas uzņēmumiem;
• Preiļu muižas kompleksa un parka attīstība nozīmīga
kultūras mantojuma saglabāšanai un citi objekti tūrisma pakalpojumu attīstībai Preiļu novadā;
• Preiļu novada ielu un lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana;
• dabas, vēstures un kultūras mantojuma aktivitātes.
Ar Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra
saistošajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības
2022. gada budžetu” var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadāļā Budžets. Ar domes
sēžu protokoliem var iepazīties sadaļā Domes sēžu protokoli.
Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Pašvaldībā

Bāriņtiesas paziņojums

Preiļu novada bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību
un tiesisko interešu aizsardzību.
Līdz ar to informējam, ka no 2022. gada 7. februāra bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumi Riebiņu apvienības pārvaldē, Aglonas apvienības pārvaldē un Vārkavas apvienības pārvaldē būs pieejami pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, Preiļos pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, rindas kārtībā un iepriekš saskaņojot to ar atbildīgo
darbinieku.
Ārpus noradīta laika bāriņtiesas apliecinājumi netiks veikti, lūdzam novada iedzīvotājus izmantot notāra pakalpojumus.

Informācija makšķerniekiem
Preiļu novada pašvaldība informē, ka e-pakalpojumi.lv portālā no 2022. gada 1. februāra vairāk nav pieejami e-Loms pakalpojumi, turpmāk makšķerēšanas licences Preiļu
novada administratīvās teritorijas ūdenstilpnēs varēs iegādāties portālā www.manacope.
lv.
Ja vēlaties saņemt kādu pakalpojumiem, bet ūdenstilpju sarakstā neredziet sev vēlamo, meklējiet to www.manacope.lv, kā arī jautājumu gadījumā sazinieties ar Preiļu novada pašvaldības ezeru apsaimniekošanas speciālisti Inesi Jakoveli, tālr.: +371 25213523
vai Preiļu novada pašvaldības policijas vecāko kārtībnieku Aināru Kalvānu, tālr.: +371
25918877.
Komentārus, priekšlikumus vai jautājumus par Preiļu novada administratīvās teritorijas virszemes ūdeņu apsaimniekošanu var iesniegt e-pastā: zivis@preili.lv.
Visa informācija par ezeru apsaimniekošanu atrodama Preiļu novada mājas lapā
(www.preili.lv) sadaļā Nozares, Ezeru apsaimniekosana.
Preiļu novada pašvaldība ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikto kārtību
veiks jaunu saistošo noteikumu izstrādi licencētās makšķerēšanas jomā un lems par jaunu
novada saistošo noteikumu pieņemšanu, lai nodrošinātu licencētās makšķerēšanas nepārtrauktību. Lūdzam neuztraukties, visas licences, kas tiks iegādātas līdz 01.06.2022. būs
derīgas visu licencē noteikto termiņu.
Dodoties makšķerēt, līdzi jābūt makšķerēšanas licencei, kā arī nepieciešams ņemt līdzi makšķerēšanas karti un personas apliecinošu dokumentu, lai Preiļu novada pašvaldības darbinieks varētu identificēt personu (makšķernieku). Karte būs derīga tikai tad, ja
varēs identificēt personu.
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām:
- jaunākām par 16 gadiem
- vecākām par 65 gadiem;
- ar invaliditāti.
Arī personām, kas vecākas par 65 gadiem un invalīdiem, nepieciešams inspektoriem
uzrādīt attiecīgu dokumentu (personas apliecinošu dokumentu vai invalīda apliecību), lai
varētu izmantot tiesības makšķerēt bez kartes iegādes.

2022. gada februāris

Iesāktie un plānotie investīciju projekti
Preiļu novada pagastos
2022. gadā Preiļu novada pagastu teritorijās tiks turpināti vairāki iepriekš jau uzsāktie darbi un projekti, lai attīstītu infrastruktūru un radītu labvēlīgākus dzīves vides
apstākļus (atzīmējam, ka vizuālajā materiālā skatāmi tikai lielākie no darbiem, kas
notiek vai plānoti).
Šajā gadā turpinās darbi pie vairāku ezeru publiskās infrastruktūras un laivu piestātņu izveides projektiem, tiek veikta zivju resursu papildināšana ezeros. Tāpat notiek
un tiks turpināti pašvaldības ceļu (~ 900 km kopgarumā) uzturēšanas darbi (caurteku,
segumu uzturēšana, kopšana, satiksmes organizēšana utt.). Tiek veikti un turpināsies
Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona – Voveri 0,000 – 0.650 km
un 0,650 – 2,720 km pārbūves darbi. Tiks klāts melnais segums Rušonas pagastā posmā Šaures-Geļenova-Kastīre 0,2 km un Galēnu pagasta ciemā “Lomi” Dārza ielā 0,2
km garumā.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie ārējā finansējuma piesaistes, lai varētu realizēt vairākus projektus, t.sk. publiskās infrastruktūras “Vecvītoli” (Vecvārkava) izveidi, veikt
apgaismojuma ierīkošanu un nomaiņu novada pagastos u.c. iedzīvotājiem svarīgus
projektus. Par to, kuriem projektiem tiks iegūts finansējums un kā noritēs darbi, noteikti informēsim laika gaitā.

Preiļu novada pašvaldības
ezeru apsaimniekošanas speciāliste Inese Jakovele
Tālr.: +371 25213523, E-pasts: zivis@preili.lv

Izmaiņas SIA “Preiļu slimnīca”
valdē

No šī gada 10. februāra ir veiktas izmaiņas SIA “Preiļu slimnīca” valdes sastāvā,
jo tika saņemts SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekles Aijas Vanagas iesniegums par
savas darbības atsaukšanu valdes locekles amatā. Attiecīgas izmaiņas veiktas arī LR
Uzņēmumu reģistrā amatpersonu sastāvā.
Atgādinām, ka šī gada 31. janvārī valdes locekļa amatā uz noteiktu termiņu (1 gads)
tika apstiprināta pašvaldības virzītā Iveta Stare, bet 7. februārī tika veiktas izmaiņas LR
Uzņēmumu reģistrā amatpersonu sastāvā.
SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova uzsver, ka esošā situācija SIA “Preiļu slimnīca” ikdienas darbu neietekmēs.
Informāciju sagatavojis:
SIA “Preiļu slimnīca”
Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Informāciju apkopojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa
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Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu panākumi
XI Terēzes Brokas jauno dziedātāju konkursā Daugavpilī

Starp bagātīgajām ziemas sniega kupenām, vēja ātruma, sala aukstuma un esošās pandēmijas ciparu rekordiem,
jaunieši turpina attīstīt un izkopt savas prasmes profesionālās ievirzes skolās. Aglonas bazilikas Kora skolā 50
audzēkņi apgūst solo un kora dziedāšanu, klavierspēli,
mūzikas teoriju, mūzikas literatūru un diriģēšnas pamatus,
izvēles priekšmetus - ērģeļspēli, kokles un blokflautas spēli. Pagājušie divi gadi Kora skolas audzēkņus un skolotājus
ir iemācījuši strādāt gan klātienē, gan attālināti, gan Zoom,
gan svaigā gaisā! Esam slīdējuši un turpinam traukties pa
Covid -19 pandēmijas virāžām cerot, ka šī būs tā pēdējā! Un, protams, nekas labāks nav izdomāts par smaidīgu
un zinošu skolotāju, kurš nodod savas zināšanas audzēkņiem esot klātienes nodarbībās! Liels, ļoti liels Paldies
Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu vecākiem, kas ar
lielu pacietību izprata šo grūto laiku un turpina palīdzēt
saviem bērniem un skolotājiem arī šobrīd! Paldies mūsu
sadarbības partneriem – Aglonas bazilikas administrācijai,
Aglonas pagasta pārvaldei, Preiļu novada domei, Aglonas
Katoļu ģimnāzijas, Aglonas vidusskolas un Priežmalas pa-

matskolas kolektīviem. Paldies mūsu skolas atbalsta personālam – lietvedei Ausmai, dežurantei Valentīnai, šoferīšiem – Ivaram, Edgaram un Sergejam.
2022. gads Kora skolā ir iesācies ar jauniem notikumiem un sasniegumiem. 22. janvārī pieci Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi – Ritvars Kalvāns, Sintija
Indrikova, Elīna Nartiša, Annija Leikuma, Evelīna
Placinska - ar panākumiem piedalījās XI Terēzes Brokas jauno dziedātāju konkursā, kurš notiek ik pēc diviem
gadiem Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā.
Tajā piedalās jaunie dziedātāji vecumā līdz 20 gadiem. Šogad tas notika attālināti - katrs konkursants (30 dalībnieki) sūtīja sava priekšnesuma video, kuru vērtēja nopietna
žūrijas komisija: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskolas direktors Aivars Broks, Daugavpils Valsts
ģimnāzijas un Daugavpils Vienības pamatskolas mūzikas
skolotāja, Augšdaugavas novada kultūras centra jauktā
kora “Latgale” vadītāja Anita Zarāne, Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskolas izglītības programmas
Diriģēšana vadītāja, izglītības programmas Kora klase pe-

Izglītībā

dagogs Eugenija Dakša un Staņislava Broka Daugavpils
Mūzikas vidusskolas izglītības programmu Vokālā mūzika
un Kora klase pedagogs Andris Bižāns. Konkurss notika
trīs kategorijās – solisti, vokālie ansambļi, terceti un dueti.
Visi Kora skolas audzēkņi startēja solistu kategorijā izpildot divas dažāda rakstura latgaliešu tautasdziesmas, no kurām viena bija konkursa obligātā latgaliešu tautasdziesma.
Apsveicam XI terēzes Brokas jauno dziedātāju konkursa laureātus – Sintiju Indrikovu, Anniju Leikumu un Evelīnu Placinsku ar iegūtajiem II pakāpes diplomiem, Ritvaru
Kalvānu ar iegūto III pakāpes diplomu un Elīnu Nartišu
ar iegūto Atzinības Rakstu par veiksmīgu dalību konkursā.
Apsveicam arī audzēkņu skolotāju Ivetu Soldāni. Paldies
skolotājai un audzēkņiem par ieguldīto darbu un radošu
veiksmi nākošajos jauno dziedātāju sacensību izaicinājumos! Šos priekšnesumus var noklausīties Aglonas bazilikas Kora skolas Facebook lapā.
Aglonas bazilikas
Kora skolas direktore Juta Kondavniece

Ziemas priekpilnie notikumi Vārkavas vidusskolā
Pie mums, Vārkavas vidusskolā, šogad janvāris un
februāris “ir ļoti karsti”, jo ir notikuši un arī notiks daudzi interesanti, aizraujoši un piedzīvojumu pilni notikumi:
mācību priekšmetu olimpiādes, 1991. gada barikāžu atceres pasākums, robotikas nodarbības, sveču dienas, sniega
dienas, kā arī, protams, sporta sacensības.
1991.gada barikāžu atcere šeit, Vārkavas vidusskolā, norisinājās 21. janvārī. Šo pasākumu rīkoja Vārkavas
novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeju un Vārkavas vidusskolu. Muzeja
vadītāja Tekla Bekeša mums stāstīja par to laiku un 1991.
gada barikāžu laika notikumiem, un skolēni varēja iztēloties tā laika notikumus un klases izveidoja plakātus, kuros
pauda savu pateicību to dienu dalībniekiem.
Vārkavas vidusskolas skolēni pārstāvējuši mūsu skolu dažādu mācību priekšmetu Preiļu novada olimpiādēs
- bioloģijas, krievu valodas, latviešu valodas un literatūras olimpiādēs. Alise Krūmiņa krievu valodas olimpiādē
ieguvusi 2.vietu.
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros katru piektdienu 1.-6.klašu
skolēniem notiek robotikas nodarbības.
Gaidot Sveču dienu, 1.- 4. klašu skolēni šai dienai gatavoties sāka jau laicīgi, jo bija jāpadara daudz darbu: jālej

sveces, jāzīmē un jāveido tās no otrreiz izmantojamiem
materiāliem. Sveču dienā notika šo darbu izstāde, kuru varēja apskatīt pārējie skolēni un skolotāji.
Pie mums arī notika Sniega dienas, kad skolēni no
sniega varēja izveidot dažādus vides objektus kā sniegavīrus, dzīvniekus un arī fantāzijas tēlus.
Skolas lasītāji noslēdz “Lasītāju žūrijas” darbiņus – pabeidz anketas un grāmatu izvērtējumus.
Un, protams, neaizmirsīsim arī par mūsu skolas sportistiem, kuri pārstāv skolu un Preiļu BJSS izlasi sporta
sacensībās valstī un arī novadā. Sportisti startējuši un uzrādījuši izcilus rezultātus šādās sacensībās: Latvijas vieglatlētikas čempionāta atlases sacensībās U-14 grupā Jēkabpilī un finālā Kuldīgā 1. vietu un Valsts čempiona titulu
augstēkšanā izcīnīja Guntis Sparāns; par Latvijas čempionu septiņcīņā U-20 grupā Valmierā ar teicamu rezultātu 4609 punkti - kļuva Andis Briška, viņš arī izcīnīja 3. vietu
Latvijas čempionātā U-20 grupā kārtslēkšanā, pārvarot
3,75m augstu latiņu; Maximas kausa sacensībās vieglatlētikas četrcīņā Valmierā Guntis Sparāns izcīnīja 4. vietu.
Alise Krūmiņa,
Vārkavas vidusskolas Mediju pulciņa dalībniece

Ar aktīvu un aizrautīgu darbu iesācies jaunais gads Riebiņu vidusskolā
Ar aktīvu un aizrautīgu darbu iesācies jaunais gads Riebiņu vidusskolā.
Jaunāko klašu skolēni, iesaistoties aktivitātē karjeras izglītībā,
kopā ar 2. klases audzinātāju Lolitu Šmuksti devās izbraukumā ar
limuzīnu, noskaidroja galvenās
atšķirības, kas jāņem vērā šāda
transportlīdzekļa šoferim. Tas kļuva iespējams, pateicoties Mareka
vecāku sadarbībai ar skolu. Šī diena
izvērtās par izziņas svētkiem visiem
iesaistītajiem.
Mūsu skolas sportisti Nikita
Baikovs, Katrīna Damba, Oļegs
Seleckis, pārstāvot Preiļu novada
bērnu un jauniešu sporta skolu, ar
labiem panākumiem atgriezās no
Latvijas čempionāta daudzcīņās,
kas norisinājās janvāra beigās Valmierā.
Tradicionāli izmantojam sko-

lu programmas “Piens un augļi skolai” piedāvājumu, lai
pamatskolas klasēs uzsāktu zinātniski pētniecisko darbu
pamatu apguvi: notiek ne tikai izglītojoši pasākumi, bet
arī mini ZPD izstrāde ar informācijas meklēšanu, sistematizāciju, apkopošanu, secinājumiem un noformēšanu,
aizstāvēšanu. Tēmas saistītas ar dārzeņiem, dārza un meža
ogām, garšaugiem un indīgajiem augiem. Tas veicina zināšanu noturību, veselīgas ēšanas un uztura paradumus arī
ikdienā.
Mūsu skolā ir mājīgi un droši iekārtota vide, bet to,
kas notiek interneta dzīlēs, jāpalīdz apzināties arī ģimenē.
Skola iesaistījās pasākumos sadarbībā ar Riebiņu bibliotēku “Droša interneta dienas” aktivitāšu ietvaros, kā arī
klašu grupās notika atbilstošas viktorīnas, diskusijas un
praktiskās nodarbības.
Liela daļa audzēkņu spēj parādīt savas zināšanas, prasmes, iemaņas, iesaistoties ne tikai novada olimpiādēs, bet
arī pārstāvot Preiļu novadu dažādās valsts posma mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Droši varam teikt, ka darbs un aktivitātes, kas notiek
skolā, apliecina iespēju lauku vidē iegūt vislabāko izglītību un harmoniski attīstīt sevi kā personību. Nāc un iesaisties!
Riebiņu vidusskolas skolotāja Diāna Bravacka

Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi piedalījušies vizuālās mākslas konkursā
Šogad jau 50. gadu notika starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice
2022”. Šai konkursā piedalījās arī Preiļu 2.vidusskolas audzēkņi, tā temats šogad
bija “Muzejs”. 189 mākslas darbu vidū, kas veidos izstādi Čehijā ir 8. klases skolnieces Ilonas Kraules - zīmējums “Muzejā”, Preiļu Mūzikas un mākslas skolā veidotais Oļesjas Romančakas darbs- “Multfilmu muzejs” un Ksenijas Luriņas darbs
“Nākotnes muzejs”.
Vizuālās mākslas skolotāja Inna Zenovjeva
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Preiļu pagasta iedzīvotāja Albīna Vaivode nosvinējusi 100 gadu jubileju
12. februārī savu 100 gadu jubileju nosvinēja Preiļu pagasta iedzīvotāja Albīna Vaivode. Nozīmīgajā dzīves jubilejā viņu sveica gan
radi un draugi, gan Labklājības pārvaldes
vadītāja Sandra Sprindža un Preiļu novada
Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija
Briška, kuras pasniedza Preiļu novada pašvaldības Pagodinājuma rakstu un ziedus.
Uzzinājām, cik darbīgs un ražens ir bijis viņas
mūžs. Dievs devis četrus bērnus. Divi no tiem jau
ir devušies aizsaulē, taču dēls Jānis un meita Janīna vienmēr ir gaidīti. Jubilāre lepojas, ka ir labi
audzināti 7 mazbērni un 13 mazmazbērni.
Var tikai pabrīnīties, cik daudz ir darīts savā
garajā mūžā. Kolhozā “Komunārs” iets brigādes
darbos, liellopu fermā slauktas govis, aprūpēta
teliņu ferma. Pie tam vēl darbi mājas saimniecī-

Novēlējums Aglonas, Riebiņu, Preiļu, Sīļukalna, Vārkavas
senioru biedrībām!
Pasaulē ir trīs neaizstājamas zālesDaba, Mīlestība un Humora izjūta.
Daba palīdz dzīvot,
Mīlestība - izdzīvot,
Humora izjūta - pārdzīvot.
Lai vienmēr visas trīs ir ar mums kopā turpmākajos draudzības gados!

bā. To visu veica trausla, neliela auguma sieviete.
Smagie darbi norūdīja raksturu, spēcināja, tika
uzturēts optimisma gars. Arī tagad vēl pati sev
gatavo ēdienu, nedaudz mazgā veļu, uztur kārtībā savu mājokli. Dēls Jānis apbrīno mammas
stingrību, darboties gribu. “Pēdējā laikā mammai
pasliktinājusies redze, taču dzird viņa lieliski.
Agrāk adījusi, darinājusi rokdarbus, taču tagad
to vairs nevar,” ar mīļumu saka Jānis, “cik vien
varēsim, tik palīdzēsim! Kā es mammu pametīšu…”
Novēlēsim jubilārei stipru veselību kā līdz
šim un ticību turpmākajā dzīvē!
Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētāja Marija Briška

SAC “Aglona” sirsnīgi atzīmē
mīlestības svētkus
14. februāris SAC “Aglona” noritēja skaistā mīlestības noskaņā.
Kopīgiem spēkiem tika izveidoti dažādi Valentīndienas rotājumi.
Dienas gaitā SAC iedzīvotājiem bija pieejams Valentīndienas foto
stūrītis, kurā tiek uzņemtas skaistas, atmiņā paliekošas bildes.
Paralēli tika gatavots sāļais Valentīndienas pīrāgs tējas baudīšanai.
Lai gada romantiskākā diena ir mīlestības piepildīta, kaut ziemīgās
debesis ir saules stariem vītas!

Senioru biedrības “Riebiņu varavīksne’’ vadītāja
Ženija Pauniņa

SAC “Aglona”
sociālā darbiniece Vija Tomkoviča

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri” atskats par 2021. gadu
Sveicināti ziemā!
Laukā, kā jau mūsu ziemai piedienas, sniegs
mijas ar lietu, sals ar sauli, tad sarma, tad atkal
migla, bet, sēžot siltā istabā, ik pa brīdim var ļauties pārdomām, atmiņām, apsvērt jaunus plānus.
Tie Vārkavas apvienības pensionāri, kas
apvienojušies biedrībā “Vārkavas novada pensionāri”, 2021. gadā lielus darbus nav veikuši,
pandēmijas laiks ievieš savas korekcijas un biedrības darbība mazliet pierimusi, bet sīkos ikdienas darbiņos esam ņēmuši nezūdošu dalību.
Jebkurā vecumā cilvēkam piedien darbošanās sabiedrībā, kontaktēšanās ar citiem, domubiedru klātbūtnes baudīšana, izklaides pasākumu apmeklēšana, aktīva darbošanās pašdarbībā,
radoša izpaušanās.Visas šīs aktivitātes piedien
mūsu senioriem.
Vēlreiz un vēlreiz gribas pateikties Valentīnai
Mačānei, Helēnai Lazdānei un Marijai Dzerkalei
par uzdrīkstēšanos un interesantu literāro darbu

veidošanu, piedaloties jaunrades darbu konkursā
“Sargā sevi un Dievs tevi sargās”. Pateicoties bijušā Vārkavas novada vadībai un kultūras centra
nesavtīgai līdzdalībai, maijā sirsnīgā atmosfērā,
piedaloties Latgales reģionālās pensionāru apvienības pārstāvjiem, suminājām mūsu seniores
- konkursa uzvarētājas.
Mums ir atvēlēts pārbaudījumu un dzīves
svinēšanas laiks. Izbaudot to, vasaras viducī
pulcējāmies uz biedrības pasākumu, sveicām
jubilārus, dziedājām un dejojām, piedalījāmies
konkursos, izbaudījām vokālā ansambļa “Melodīvas” un “Večerinkas muzikantu” jestro sniegumu. No sirds dāvājām prieku viens otram, radījām gaišus svētkus sev un citiem. Izsakām lielu
pateicību mūsu uzņēmējam Pēterim Šņepstam
par atbalstu.
Augustā, pašvaldības atbalstīti, devāmies
iepazīt Latgales novadu skaistākās vietas. Izstaigājām Riebiņu parku, apmeklējām Bērzpils

tematisko kalnu, spēlējām, dziedājām un dancojām Bēzpils saietu namā, pabijām Bēržu baznīcā, kapu kapličā, degustējām “Dižarāju” produkciju. Par koku gudrībām un to noslēpumaino
spēku uzzinājām Rugāju koka gudrību darbnīcā,
apskatījām mini zoo “Rančo Ozolmājas”, Silenieku skolā izstaigājām sajūtu takas un apbrīnojām skaistās sūnu skulptūras. Atceļā degustējām
medu ar piparmētru tēju Roberta Gavara mājās,
pēc tam iegriezāmies atjaunotajās Pastaru vējdzirnavās.
Ar jaukām dziesmām, dejām un nelielām
pašu sarūpētām dāvaniņām viesojāmies Vārkavas SAC. Prieks mirdzēja acīs gan mums, gan
SAC klientiem.
Senioru tikšanās gada noslēguma pasākumā vienmēr ir gaidīts notikums. Arī 2021. gada
nogalē pasākums, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, noritēja sirsnīgi un
mīļi pie klātiem galdiem, pateicoties uzrunāto
sponsoru nesavtīgajam atbalstam. Lielu paldies
sakām vietējai pašvaldībai, a/s „Grindeks”, a/s
„Preiļu siers” un personīgi Jāzepam Šņepstam,
un SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”.
Biedrības seniori, atbalstot vietējo jauniešu iniciatīvu, dāsni iesaistījās labdarības akcijā,
kurā par saziedotajiem līdzekļiem sarūpēja Ziemassvētku dāvanas Upmalas pagasta vientuļajiem pensionāriem. Jutām abpusēju prieku un
gandarījumu.
Mums atvēlētajā laika sprīdī baudīsim dzīvi,
neaizmirstot to, ka katrai dienai ir savs vārds un
nozīmīgums. Ticēsim, ka 2022. gads nāks ar vēl
lielāku bagātību un dāsnumu. Novēlam visiem
Preiļu novada iedzīvotājiem veiksmi, veselību
un vēlreiz veselību!
Biedrības
“Vārkavas novada pensionāri” valde
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Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā gads
iesācies ar medaļām

2022. gads Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta
skolā iesācies aktīvi - janvārī un februārī notikušas vairākas sacensības, kur skolas audzēkņi parādījuši labus
sasniegumus.
Jaunajā Jāņa Daliņa manēžā Valmierā 8. janvārī notika starptautiskās sacensības “Valmiera-Valga”. Sacensības
norisinājās U16, U18 un U20 vecuma grupu sportistiem un
tajās piedalījās Latvijas sporta skolu un klubu audzēkņi, kā
arī Igaunijas jaunie vieglatlēti. Preiļu novada Bērnu un jauniešu skolu pārstāvēja U-20 grupā Andis Briška, Justīne
Stašulāne un Anastasija Dekterjova, uzrādot labus rezultātus. Labākie sasniegumi sacensībās Andim Briškam 60
m/b priekšskrējienā uzradīja trešo rezultātu 8,81 un finālā5. vieta ar rezultātu 8,92. Augstlēkšanā Andim 4. vieta ar
rez. 1,80 m.
9. janvārī Jēkabpilī notika tradicionālas sacensības
“Daugava 2022”. 28 dalībnieku konkurencē 60 m skrējienā 12. vieta Andim Briškam ar rez. 7,77 un 15. vieta Laurim Pastoram ar rez. 7.84. Tāllēkšanā 4. vieta Andim ar
rez. 5,77 un 5. vieta Laurim -5,05.
25. janvārī Jēkabpilī notika atlases sacensības Latvijas čempionātam U-14 grupai (2009.-2010. g. dz.). Preiļu
novada sporta skolu pārstāvēja 13 jaunie sportisti. Tiesības
startēt Latvijas čempionātā katrā disciplīnā automātiski
iegūst 1.-4. vietas ieguvēji un no mūsu sporta skolas 5 audzēkņi izcīnīja tiesības startēt Latvijas čempionātā U-14 8.
februārī Kuldīgā un tie ir:
1. Guntis Sparāns - 1. vieta augstlēkšanā (rez.1,55) un 3.
vieta tāllēkšanā (rez. 4,23);
2. Edvards Brakovskis – 1.vieta tāllēkšanā (rez. 4,83) un 2.
vieta lodes grūšanā (rez. 9,00);
3. Mārtiņš Matisāns – 1.vieta 60 m skrējienā (rez. 8,52) un
3. vieta 300m skrējienā (rez. 49,36);
4. Olivers Šembels - 3. vieta augstlēkšanā (rez. 1,30);
5. Veronika Ivanova - 4. vieta 1000 m skrējienā (rez.
4:09,70).
Stafetes skrējienā 4x150 m Preiļu sporta skolai (Gustavs
Briška, Guntis Sparāns, Mārtiņš Matisāns, Edvards Brakovskis) izcīnīja 1. vietu ar rez. 1:36,61. 6. vieta-Dominikam Kusiņam augstlēkšanā, 7. vieta-Katei Kaļānei lodes
grūšanā un Dominikam Kusiņam 300 m skr., 8. vieta Ērikai Somei 300 m skr., 10. vieta - Dāvim Antonovam un 11.
vieta Amandai Briškai lodes grūšanā.
29.-30. janvārī Valmierā notika Latvijas čempionāts
daudzcīņās. Preiļu sporta skolu pārstāvēja četri audzēkņi U-16 gr. Katrīna Damba (pieccīņā), Oļegs Seleckis un
Nikita Baikovs, U-20 grupā Andis Briška (septiņcīņā). Ar
zelta medaļu sacensības beidzās Andim Briškam ar personīgo rezultātu 4609 punkti un izpildot sporta Meistara
kandidātu. Nikitam Baikovam 4. vieta ar rez. 3126 punkti,
Oļegam Seleckim 12. vieta un Katrīnai Dambai 26. vieta.
Treneri Edgars Vaivods un Mārīte Pokšāne ir apmierināti
ar savu audzēkņu startiem un uzskata, ka vasarā rezultāti
būs vēl augstāki. Andis Briška startēs Baltijas čempionātā
daudzcīņās telpās, kurš notiks 12.-13.martā Lietuvā.
30. janvārī Valmierā pulcējās Latvijas čempionāta soļošanā telpās soļotāji. Preiļu novada BJSS komandu
pārstāvēja vieglatlētikas treneru Olgas Borisovas, Mārītes
Pokšānes un Jāņa Upenieka audzēkņi. U-14 grupā 2000
m soļošanā startēja Līva Jukša, Amanda Briška, Anastasija Ivanova, Diāna Jakimova, veiksmīgākā bija Anastasija Ivanova, kura izcīnīja godalgoto 2. vietu ar rezultātu
13:41,88 un izpildīja III jaunatnes sporta klasi. U-16 grupā
3000 m soļošanā meiteņu konkurencē startēja Alise Čača

un izcīnīja 4. vietu, bet zēnu grupā Braienam Multiņam
1. vieta ar rezultātu 19:25,60 un Danam Pudulim 2. vieta
ar rezultātu 20:55,38. U-18 grupā 3000m soļošanā Annijai
Tumānei 3. vieta ar rezultātu 21:28,43. U-20 grupā 5000m
soļošanā junioru grupā Denisam Dronovam 3.vieta ar
rezultātu 31:19,61. Slimības dēļ startus izlaida Raivo Liniņš(U-20), Sofja Kirillova (U-18 ), Miks Severīns Bernsons (U-18), Kirils Fadejevs (U-14), kuri varēja cīnīties
par godalgotām vietām.
2. februāri Valmierā notika LVS/ Maxima jaunatnes
kauss vieglatlētikā U-14 grupai. Sacensībās piedalījās jaunie sportisti no Aizkraukles, Madlienas, Valmieras, Rīgas,
Daugavpils, Jēkabpils, Siguldas, Valkas, Ogres, Ķekavas,
Jūrmalas, Ādažu ,Smiltenes, Vecumnieku, Olaines, Cēsu
sporta skolām. 13 Preiļu novada BJSS jaunie sportisti startēja Bērnu daudzcīņā (60 m skriešanā, 600 m skriešanā,
tāllēkšanā, lodes grūšanā). 50 dalībnieku konkurencē zēnu
grupā kopvērtējumā, zaudējot tikai 1 punktu 2. vietu izcīnīja Edvards Brakovskis. 4. vieta - Guntim Sparānam, 7.
vieta - Mārtiņam Matisānam, 8. vieta - Oliveram Šembelam, 13. vieta - Dominikam Kusiņam,17. vieta - Intaram
Velikam, 25. vieta Oļegam Furtikovam, 36. vieta - Gustavam Briškam un 42. vieta visjaunākajam šī vecuma grupas audzēknim - Karelam Kaļānam. Starp 57 dalībniecēm
labākā bija Ērika Some (29. vieta), Kate Kaļāne (44. vieta)
un visjaunākā dalībniece Daniela Kuzmenko (54. vieta).
60 m visātrākie bija mūsu audzēkņi: pirmais - Edvards
Brakovskis (8,61), otrais - Mārtiņš Matisāns ( 6,62), sestais - Guntis Sparāns. Meitenēm - Ērika Some (32. vieta).
Tāllēkšanā: trešais - Edvards Brakovskis (4,49), piektaisOlivers Šembels (4,21), sestais - Guntis Sparāns (4,16).
Meitenēm - Ērika Some (32.vieta). Lodes grūšanā: otrais Edvards Brakovskis (9,41), trešais - Guntis Sparāns (6,63).

pa tālruni 29910288 (Andris), vai rakstot
uz e-pasta adresi: andris.kurmis2@inbox.lv.
Sacensības notiks “Zaļajā režīmā”, kā
arī ievērojot visus uz to brīdi Latvijā ieviestos drošības pasākumus.
Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ sacensības
var tikt pārceltas vai vispār var nenotikt.
Sekojiet līdzi aktuālai informācijai pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv), portālā makšķerniekiem Copes lietas (www.
copeslietas.lv) vai zvanot personīgi sacensību galvenajam tiesnesim pa tālr.:
29910288 (Andris).
Sacensību nolikumu skatīt Preiļu novada pāsvaldības mājaslapā (www.
preili.lv).

Sportā

Meitenēm - Kate Kaļāne (12 vieta).
600 m skrējienā: piektais Edvards Brakovskis (1:50,42),
sestais Mārtiņš Matisāns (1:51,44). Meiteņu grupā, Ērikai
Somei 35. vieta.
8. februārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika
cīņa par Latvijas čempionu nosaukumiem un godalgotajām vietām. Tikai pēc atlases sacensībām, uzrādot labus
rezultātus Jēkabpilī, astoņi mūsu skolas sportisti izcīnīja
tiesības startēt Latvijas čempionātā telpās U-14 vieglatlētikā. 1. vietu izcīnīja: Edvards Brakovskis tāllēkšanā ar
rez. 4,55 un Guntis Sparāns augstlēkšanā ar rez. 1,48.
3. vietu izcīnīja Mārtiņš Matisāns 60 m skrējienā ar rez.
8,37. 4. vietu - Guntis Sparāns tāllēkšānā un Edvards Brakovskis lodes grūšanā. 5.-16. vietu ir izcīnīja: Dominiks
Kusiņš (7. vieta augstlēkšanā), Olivers Šembels (augstlēkšanā), Mārtiņš Matisāns (9. vieta 300 m skrējienā), Kate
Kaļāne (10. vieta lodes grūšanā) un Intars Veliks (16. vieta
1000 m skrējienā).
Apsveicam ar veiksmīgiem startiem sportistus un viņu
trenerus Jāņi Brakovski, Staņislavu Stankeviču, Ronaldu
Vucānu, Mārīti Pokšāni un Feoktistu Pušņakovu!
Ar visiem sporta jaunumiem un sacensību rezultātiem
var iepazīties Preiļu novada bērnu un jauniešu sportas skolas mājaslapā (bjss.edu.lv), ar sacensību fotogrāfijām Preiļu novad pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv).
Pēc Viktorijas Neištadtes un Jāņa Upenieka sniegtās
informācijas publikāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Zemledus makšķerēšanas sacensības Aglonā
Šī gada 5. martā norisināsies Preiļu
novada 2022. gada atklātais čempionāts
zemledus makšķerēšanā. Sacensības norisināsies uz viena no Preiļu novada Aglonas pagasta teritorijā esošajiem ezeriem,
kurš tiks noteikts pēc ledus kvalitātes uz
to brīdi un laika apstākļiem. Dalībnieku
pulcēšanās pie Aglonas sporta halles 5.
martā līdz plkst. 8.00. Sacensību sākums
plkst. 8.30. Tās notiks vienā kārtā, bet to
ilgums – 4 stundas. Dāmas, kungi, kā arī
dalībnieki līdz 16. gadu vecumam startē
atsevišķās grupās.
Sacensībās piedalās dalībnieki, kuriem ir derīga makšķernieku karte 2022.
gadam (kuriem tā ir vajadzīga), kā arī,
kuri ir pieteikušies līdz noteiktajam laikam: līdz 5. marta plkst. 8.00 vai iepriekš
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Preiļu novada kultūras iestāžu pasākumi martam
Preiļu novada kultūras centrs

Rušonas Tautas nams

5. martā 19.00 atpūtas sarīkojums
“Viss Jums - mīļās dāmas!”. Pasākumu rīko Preiļu kultūras centrs, sadarbībā ar slāvu kultūras biedrību “Raduga”. Biļešu cena EUR 5.00. Biļešu iepriekšpārdošana un
galdiņu rezervācija KC kasē no 21.02.2022.

8. martā 18.00 pasākums-koncerts “Ar pavasari sirdī”
piedalās senioru deju kopa “Orhideja”. Ieeja: bez maksas.

8. martā 19.00 pie Preiļu KN sieviešu dienai veltīts brīvdabas koncerts “Tikai Tev” kopā ar “Brāļiem Auzāniem”.
Ieeja: bez maksas

25. martā 12.30 J. Būmaņa foto izstāde “Sibīrijas dzīves
ainas” atklāšana. Ieeja: bez maksas.

10. martā 17.30 animācijas filma ģimenei
“SPĀRNOTĀ SARDZE”.
Aizraujošs, vieds un jautrs svīres jaunuļa Manū piedzīvojums, kas māca novērtēt draudzību, nekad nepamest
ģimeni un izdarīt pareizus secinājumus no tā, ko liek
priekšā neparedzamais liktenis. Biļešu cena EUR 2.00;
pieaugušais + bērns EUR 3.00. Biļešu iepriekšpārdošana
KC kasē.
22. martā 11.00 Preiļu novada pensionāru biedrības 21.
dzimšanas dienas sarīkojums “Pavasari virtenē krājas …”
Ieeja: bez maksas.
25. martā 12.00 Preiļu Romas katoļu baznīcā dievkalpojums politiski represēto piemiņai.
25. martā 15.00 kultūras namā Politiski represēto piemiņas dienai veltīts literāri muzikāls uzvedums “Krimta
cieta pelav maize”. Īpašie viesi: Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Andris Daņiļenko. Ieeja: bez maksas.
26. martā 18.00 Latviešu roka grupas “LĪVI” koncerts.
Biļešu cena EUR 15.00; EUR 12.00; EUR 10.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana KC kasē.

Aglonas Kultūras nams
8. marts – 8. aprīlis Aglonas KN Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas MĀKSLA
studējošo gleznu izstāde. Ieeja: bez maksas.
11. martā 18.00 sieviešu dienai veltīts koncerts. Muzicē
harizmātiskie Oscar&Mark ar skanīgo koncertprogrammu “Tu esi pelnījusi visus pasaules ziedus!” Ieeja: EUR
2.00.
23. martā 18.00 “Teātris un Es” izrāde bērniem un vecākiem “TRUŠU KĀPOSTI jeb KĀ KĻŪT PAR VARONI?” Ieeja: EUR 1.00.

Aizkalnes Tautas nams
27. martā 10.00 Jasmuižas katoļu baznīcā dievkalpojums
un plkst. 11.00 piemiņas brīdis pie akmens politiski represētajiem Aizkalnes pagasta iedzīvotājiem. Aicinām
nolikt ziedus un svecītes pie piemiņas akmens.

Stabulnieku Kultūras nams
5. martā 14.00 Stabulnieku sporta laukumā “Masļeņica”
ar dejām, dziesmām, rotaļām un pankūku degustēšanu.
Ieeja: bez maksas.
11. martā 20.00 sieviešu dienai veltīts koncerts “Ak, sievietes, sievietes, sievietes...” ar šarmantajiem vīriešiem
un radošo sieviešu netradicionālā modes skate. Ieeja: bez
maksas.
19. martā 19.00 Jāzepa dienai veltīts koncerts
Ieeja: bez maksas.

Pelēču Kultūras nams
25. martā 14.00 pie represēto piemiņas akmens Pelēču
pagasta politiski represēto piemiņas dienai veltīts atceres
brīdis.

Sīļukalna Kultūras nams

8. martā 16.00 sieviešu dienas pasākums “Starptautiskā
Sieviešu diena”.Dažādi konkursi un aktivitātes sievietēm.
Ieeja: bez maksas.
26. martā 19.00 teātra dienas pasākums “Maskas”Ieeja:
bez maksas.

Mīlestības svētkus
svinējuši lieli un mazi

25. martā 12.00 ziedu nolikšana pie piemiņas akmens represētajiem Aglonas stacijā.

Rožkalnu Kultūras nams
19. martā 14.00 Jāzepa dienai veltītas lustes. Amatiermākslas kolektīvu koncerts “Kad sirdī pavasaris”
Ieeja: bez maksas.

IAC “Vanagi”
12. martā 18.00 sieviešu dienai veltīts koncerts “Tev vienīgai”- īpašie viesi - meiteņu vokālā grupa “Kvartets”.
Ieeja: bez maksas.

“Dāvinot mīlestību...” Rimicānu PII grupiņa “Bitītes”

Saunas Tautas nams
12. martā 12.00 radošā darbnīca “Saldo tulpīšu pušķis”.
Darbnīcu vada floriste - Aija Muktupāvela. Darbam nepieciešamie piederumi: šķēres, karstā līmes pistole. Pārējie materiāli būs pieejami uz vietas.
Dalības maksa EUR 2.00.

Silajāņu Kultūras nams
5. martā 19.00 sieviešu dienai veltīts koncerts “Tulpju
laiks”.Ieeja: bez maksas.

Riebiņu Kultūras nams
12. martā 22.00 sieviešu dienas masku balle pie galdiņiem kopā ar grupu “Mākoņstūmēji”. Ieeja: EUR 3.00,
pēc plkst. 23.00 EUR 5.00. Galdiņu rezervācija pa tālr.
29945610.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9.D. klases sarūpēts
pārsteigums Valentīndienā skolotājiem, sirsniņkūkas
autore - skolniece Luīze Vilcāne

Galēnu Kultūras nams
8. martā 19.00 romantiskā komēdija “Īsumā par svarīgāko”.Ieeja: EUR 3.00.
25. martā 13.00 Galēnos pie Baltā krusta komunistiskā
genocīda upuru piemiņas pasākums, “Atmiņu stāsti”,
piemiņas brīdis, ziedu nolikšana.
31. martā 19.00 Daces Pūces spēlfilma ”Bedre”.
Ieeja: EUR 3.00.

Aglonas BJBLPC „Strops”
31. martā “Jauniešu pavasara domnīca”. Vadītāja - individuālās izaugsmes koučs, trenere, mentore Daina Einberga. Ieeja: bez maksas.

“Caur mīlestības brillēm skatoties, pasaulē ir vairāk
prieka” ir pārleicināta SAC “Aglona” iedzīvotāja

Preiļu novada jauniešu centrs “Četri”
10. martā 17.00 KINO VAKARS meitenēm…
Meiteņu sarunas un meiteņu kino. Kino vakars jaunietēm,
saistībā ar 8. marta svētkiem. Ieeja: bez maksas
17. martā 17.00 “Pankūku vakars”.Jaunu prasmju apguve jauniešiem. Socializēšanās. Pankūku cepšana, dalīšanās ar pieredzi, receptēm un prasmēm ēst gatavošanā.
Pasākums jauniešiem (no 13+). Ieeja: bez maksas.

Vārkavas novadpētniecības muzejs
No 14. februāra līdz 30. martam Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ceļojošā izstāde “Ainava. Arhitektūra. Portrets.” Izstāde atvērta darbdienās no plkst. 8.00
līdz 16.30. Brīvdienās pēc iepriekšēja pieteikuma, zvanot
pa tālr.: 27099432.
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, aicinām sekot
aktuālajai informācijai afišās un www.preili.lv. Visi pasākumi tiek rīkoti, ievērojot, valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. 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.

Dienas aprūpes centra košie un priecīgie mīlestības
svētku svinētāji

Preiļu Novada VĒSTIS

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

