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Preiļu novada deputāti lemj par
SIA “Preiļu slimnīca” tālāko attīstību
19. janvārī plkst. 16.00 Preiļu novada domē Preiļu
novada domes deputāti tikās ar SIA “Preiļu slimnīca”
valdi, lai analizētu Veselības ministrijas ziņojuma projektu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”. Galvenais mērķis ir noteikt SIA “Preiļu slimnīca” iespējas
realizēt ziņojumā noteiktās prasības, ejot uz slimnīcas 3.
līmeni, iekļaujoties slimnīcu sadarbības teritorijā vai izvēloties citu uzņēmuma attīstības scenāriju.
SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte
Žukova deputātiem skaidroja situāciju, kāda tā ir šobrīd un
kādas ir iespējas slimnīcai nākotnē piesaistīt trūkstošos resursus, lai realizētu Veselības ministrijas noteiktās prasības.
Sapulcē ar saviem secinājumiem par uzņēmuma darbību
uzstājās SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekle Aija Vanaga.
Valde skaidri iezīmēja vairākas jomas uzņēmuma darbībā, kas nopietni jāpilnveido, lai būtu pamats runāt par SIA
“Preiļu slimnīca” pāriešanu trešajā slimnīcu līmenī. Izaicinājumu ir ļoti daudz.
Veselības ministrijas izveidotās darba grupas analizēja
visu Latvijas slimnīcu sniegtos pakalpojumus, speciālistu
un citu resursu nodrošinājumu, kā arī norādīja uz potenciālo
pacientu skaita kritumu un citām nākotnes tendencēm, kas

ietekmēs visas slimnīcas. Balstoties uz šiem faktiem, ziņojumā norādīts, ka SIA “Preiļu slimnīca” piedāvātie pakalpojumi un nākotnes prognozes liek uzņēmumu no otrā līmeņa
pazemināt uz pirmo. Šeit jāatzīmē, ka pirmā līmeņa slimnīcās praktiski netiek paredzēta stacionārā plānveida veselības
aprūpe.
Viens no veidiem kā SIA “Preiļu slimnīca” saglabāt
stacionāra veselības aprūpes nodaļas ir vairākām reģiona slimnīcām veidot sadarbības teritoriju. Šādā gadījumā
ar līgumu tiktu apvienota Daugavpils, Krāslavas un Preiļu
slimnīcu darbība. Lai arī publiski šī ir izskanējusi kā vienīgā iespēja, tajā ir daudz neskaidrību. Sadarbības nerisinās
ievērojamo ārstu trūkumu, speciālistu novecošanos, kas ir
viens no nopietnākajiem argumentiem, ko izmanto Veselības ministrija, norādot uz to, ka uzņēmums neatbilsti vēlamajam trešajam slimnīcu līmenim. Ministrija norādījusi,
ka gadījumā, ja šāds sadarbības projekts izdotos, tas būtu
vērtējams kā pilotprojekts. Veidojot sadarbības teritoriju,
kurā vadošo lomu ieņem SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (SIA “DRS”), SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājai nav skaidru atbilžu, vai
tas nedraud ar Preiļu novada Turpinājums 2. lpp.

Jaunatnes jomas darbības
izvērtēšana un perspektīvas
18. janvārī Preiļu novada pašvaldības
darbinieki tikās ar novada jaunatnes jomas
iestādēm un jaunizveidoto Kultūras un Tūrisma pārvaldi, lai turpinātu darbu pie plānošanas dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada”
un “Preiļu novada attīstības programma
2022. – 2029. gadam”. Abu dokumentu publiskā apspriešana jau notika 2021. gada novembrī un decembrī. Balstoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, abi plāni tiks papildināti un
pilnveidoti.
Tā kā jaunieši ir viena no jebkuras pašvaldības prioritārajām mērķauditorijām, svarīgi nodrošināt ļoti stratēģisku un mērķtiecīgu darba
ar jaunatni struktūru. Tai ilgtermiņā jāveicina
jaunākajā paaudzē pārliecība, ka viņiem ir iespēja savu nākotni saistīt ar Preiļiem. Protams,
apziņu, ka vēlos dzīvot reģionā, neizveido jauniešu centrs vai jaunatnes darba organizators.
Lielākā atbildība veselīgas reģionālās piederības veidošanā ir ģimenei un sabiedrībai kopumā. Tomēr gan skolas, gan jaunatnes jomas
iestādes var mudināt novērtēt pozitīvos ieguvumus, ko sniedz dzīve Preiļu novadā.
Kā uzsvēra Jauniešu centra “Četri” vadītā-

ja Santa Ancāne-Novikova: “Jauniešiem ir ļoti
svarīgi izveidot pozitīvas emocijas un atmiņas
par novadu, kurā viņi aug un attīstās. Jaunības
laiks, kad cilvēks pieaug un kļūst par nobriedušu personību, ir ļoti emocionāls un nereti tieši
šajā vecumposmā piedzīvotais iespiežas atmiņās un cilvēka vērtībās uz visu mūžu. Strādājot
darbā ar jaunatni, ļoti bieži redzu, ka jauniešu
apmācību programmas, pasākumi, neformālie
tīklošanās “tusiņi” un citi jauniešu centra notikumi ir tie, kas veido pozitīvu un optimistisku
skatījumu uz dzimto vietu arī ilgtermiņā.”
Runājot par jaunatnes politiku reģionos, jāsaprot, ka jauniešiem ir jādodas prom, lai studētu, uzkrātu pieredzi, pilnveidotos profesionālā
ziņā un tas nevienam nebūtu jāapkaro. Vairāk
būtu jāstrādā, lai studiju laikā jaunietis nepazaudē dzīvu saikni ar savu dzimto novadu, kas
bieži vien ir svarīgākais apsvērums, lai pēc studijām vai pat ilgstošākas karjeras ārzemēs vai
citās Latvijas pilsētās, cilvēks izvēlētos atgriezties uz pastāvīgu dzīvi reģionā.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Pašvaldībā

2022. gada janvāris

2

Preiļu novada VĒSTIS

Labklājības pārvalde pāriet uz vienotu sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu organizēšanu

2021. gada 29. decembrī Preiļu novada domes sēdē
tika apstiprināts Preiļu novada Labklājības pārvaldes
nolikums un tā struktūra, lai Preiļu novada pašvaldībā
no 2022. gada 1. janvāra tiktu organizēts vienots darbs
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas
jautājumos.
Ar šī nolikuma stāšanos spēkā savu darbību pārtrauca bijušo Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu sociālie
dienesti, kā arī Aglonas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Aprūpe mājās”. Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus turpmāk koordinēs Preiļu novada Labklājības
pārvalde, kas apvieno sevī visus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniedzējus.
Lai nodalītu sociālās palīdzības organizēšanas, sociālā
atbalsta sniegšanas un sociālo pakalpojumu piešķiršanas
jautājumus, kas jaunizveidotajā novadā ieņems būtisku
lomu, minēto darbību veikšanai tikusi izveidota jauna
struktūrvienība “Sociālais dienests”. Tā pārziņā darbojas
sociālās palīdzības nodaļa, tai skaitā attālinātie klientu pieņemšanas punkti, kā arī sociālā atbalsta un pakalpojumu
nodaļa. Esam mēģinājuši virzīties uz specializāciju, jaunajā novadā akcentējot sociālo darbinieku darbam ar ģimeni
un bērniem lomu.
Atšķirībā no iepriekšējā Labklājības pārvaldes darbības
modeļa, pašvaldībā izveidoto pakalpojumu, t.sk., sociālo
pakalpojumu sniedzēji kā atsevišķas struktūrvienības no

jaunā gada ir tiešā Labklājības pārvaldes vadītāja pārziņā.
Strukturālās izmaiņas neietekmē pakalpojumu pieejamību
– Preiļu novadā ir četri sociālās aprūpes centri (“Rušona”,
“Preiļi”, “Vārkava”, “Aglona”), Dienas aprūpes centrs,
Aprūpes mājās birojs, Krīzes centrs, Grupu dzīvokļi un
pakalpojumu centrs “Līči”.
Lai ikviena persona vai ģimene, vai personu grupa saņemtu kvalitatīvu, efektīvu, savlaicīgu un profesionālu atbalstu un palīdzību sociālo problēmu risināšanā, kā arī šo
atbalstu nodrošinātu iespējami tuvu klienta dzīvesvietai,
arī turpmāk novada lauku teritorijās ir pieejami attālinātie klientu pieņemšanas punkti, kur iedzīvotāji var vērsties
pēc palīdzības. Izvērtējot oficiālos datus par iedzīvotaju
skaitu atsevišķos pagastos, ir tikusi veikta darba optimizēšana, paredzot, ka viens sociālā darba speciālists sniegs
nepieciešamo atbalstu kaimiņos esošajos pagastos dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Kā turpmāk tiks sniegta sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Preiļu novada iedzīvotājiem?
Preiļu pilsētā Labklājības pārvalde turpina sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, tāpat kā tas tika
darīts pirms novadu apvienošanās. Iedzīvotāji tiek pieņemti klātienē, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, kā arī ar sociālā darba speciālistiem var sazināties telefoniski, lai saņemtu nepieciešamo informāciju
par sociālajiem jautājumiem. Aicinām iedzīvotājus zvanīt

uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes kontakttālruni:
65323200.
Katrā novada pagasta pārvaldē amata pienākumus veic
sociālā darba speciālists, kurš sniedz iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par sociālo palīdzību vai sociālajiem
pakalpojumiem, un tiek pieņemti iesniegumi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Informācija par speciālistu pieņemšanas laikiem un kontaktinformācija tiks publicēta februāra numurā.
Pašvaldības mājaslapā ir atjaunota aktuālā kontaktinformācija, kā sazināties ar līdzšinējās Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbiniekiem, kā arī pamazām tiks papildināta informācija par attālinātajos klientu pieņemšanas
punktos nodarbinātajiem.
Vēlamies informēt, ka izmaiņas, kas skar sociālās un
materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu
vēl, jo saistošie noteikumi sociālajā jomā, kas ir apstiprināti Preiļu novada domes sēdē, pašlaik tiek saskaņoti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā normatīvo
aktu apstiprināšanas kārtībā.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja
Sandra Sprindža

Informācija iedzīvotājiem par komunālajiem
pakalpojumiem Preiļu novadā
Lai ikvienā Preiļu novada pagastā nodrošinātu komunālo pakalpojumu pieejamību pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunajā Preiļu novadā darbojas Aglonas
komunālo pakalpojumu daļa, Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa un Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu
daļa.
Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa nodrošina
komunālo pakalpojumu pieejamību Rožkalnu, Upmalas
un Vārkavas pagastu iedzīvotājiem, kuru mājām ir pieslēgts centralizētais ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, atkritumu izvešana. Daļas pārziņā ir arī rūpes par pagastu teritoriju labiekārtošanu, sakārtošanu, pašvaldības
īpašumā esošo bīstamo koku novākšanu. Tāpat komunālā
daļa saimniecības objektos veiks ekspluatācijas, profilakses, kontroles un remonta darbus.
Ja iedzīvotājiem radušies jautājumi par izrakstītajiem
rēķiniem (par komunālajiem pakalpojumiem), aicinām sazināties ar daļas vadītāju Lailu Lazdāni (tālr. 20399639,
e-pasts: laila.lazdane@preili.lv), citos jautājumos var
vērsties arī pie Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu
pārvalžu vadītājām.
Aglonas komunālo pakalpojumu daļas galvenās
funkcijas ir nodrošināt dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem un pagasta iestādēm, ūdens piegādes komunikāciju
Turpinājums no 1. lpp.

uzturēšanu, profilaktisko apkopju nodrošināšanu Aglonas
ciematā, Jaunciemā un Jaunaglonā. Pagasta iedzīvotājiem
tiek nodrošināts kanalizācijas nosēdaku atsūknēšanas pakalpojums. Ar siltuma apgādi tiek nodrošināta 18 dzīvokļu
dzīvojamā māja. Tāpat tiek veikta Aglonas pagasta teritorijas sakopšana un labiekārtošana.
Par komunālajiem jautājumiem Aglonas pagasta iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā aicināti vērsties pie daļas
vadītāja Andra Indāna, zvanot pa tālruni 26390581 vai
rakstot uz e-pastu andris.indans@preili.lv.
Savukārt, Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu
daļā izveidotas mobilās vienības, kas apkalpo lauku teritoriju pagastu (Sīļukalns, Galēni, Stabulnieki, Riebiņi,
Silajāņi, Rušona, Sauna, Pelēči, perspektīvā Aizkalne)
komunālās saimniecības objektus (ūdensvads, kanalizācija, katlu mājas, pašvaldības iestādes, ielu apgaismojums).
Personālam ir speciāli aprīkots transports ar nepieciešamajām iekārtām un instrumentiem, lai veiktu iekārtu tehniskās apkopes, dažādu inženierkomunikāciju un iekārtu
bojājumu novēršanu un remontdarbus. Maksas pakalpojumi (traktormuca un santehniķis) tiek sniegti noslēdzot
savstarpēju līgumu. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar pagasta pārvaldēm vai Lauku teritoriju komunālo
pakalpojumu daļas vadītāju Artūru Meluškānu ((tālr.:

25214135) e-pasts: arturs.meluskans@preili.lv), vai vadītāja vietnieku Robertu Kabakovu (e-pasts: roberts.
kabakovs@preili.lv).
Katrā no Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas apsaimniekotajiem pagastiem ir savs strādnieks, kurš
ikdienā veic objektu uzraudzību (seko līdzi NAi darbībai,
ūdens sagatavošanas staciju darbībai, patēriņam, veic teritorijas uzkopšanu, sniega tīrīšanu, zāles pļaušanu, labiekārtošanas darbus utt.), kā arī citus pagastu pārvalžu vadītāju norīkotus darbus.
Tāpat šajā komunālo pakalpojumu daļā strādā arī pagaidu sabiedrisko darbu organizators, kurš koordinē visu
Preiļu novada pašvaldības teritorijā algoto pagaidu sabiedrisko darbinieku lietvedības dokumentāciju, konkrētos
darbus norīkojot kopā ar pagastu vadītājiem.
Par aktuālo informāciju vai izmaiņām saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un novada informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare

Preiļu novada deputāti lemj par SIA “Preiļu slimnīca” tālāko attīstību

centrālās veselības aprūpes iestādes kļūšanu par SIA
“DRS” filiāli. Tāda sadarbības līguma slēgšana, kurā
sīki atrunātas vsas nianses, šobrīd tiek izskatīta kā viens
no variantiem. To apstiprināja visi domes deputāti.
Nākamais iespējamais risinājums ir SIA “Preiļu slimnīca” nodrošināt trūkstošās štata vienības un pilnveidot
materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī izveidot Preiļos
stabilu un funkcionējošu ķirurģijas nodaļu, kas ļautu sasniegt trešā līmeņa slimnīcas rādītājus. Veselības ministrija gan norādījusi, ka arī trešā līmeņa slimnīcās Latvijā
dzemdību nodaļas valstiskā līmenī netiks atbalstītas. Tas
paredz, ka finansēta dzemdniecības pakalpojumu sniegšana tiks pakāpeniski pārtraukta, pret ko iebilst lielākā daļa
Preiļu novada domes deputātu. Sapulces laikā šis variants
tika noņemts no tālākas analīzes. Tāpat netiek izskatīts
trešais variants, kas paredz SIA “Preiļu slimnīca” līmeņa
pazemināšanu uz pirmo līmeni. Tas būtībā nozīmētu, ka
tiek saglabāta pamatā tikai ambulatori sniegtā pakalpojumu daļa.
Vēl pastāv iespēja izstrādāt alternatīvu SIA “Preiļu slimnīca” attīstības scenāriju, piedāvājot par prioritārajām izvirzīt veselības aprūpes nozares, kas jau ilgstoši Preiļos
nodrošinātas augstā kvalitātē. Lai realizētu šo scenāriju,
uzņēmumam būtu nepieciešams piesaistīt papildu speciālistus, kas spētu identificēt vērtīgākos uzņēmuma sniegtos
pakalpojumus, uzlabotu to kvalitāti, spētu radīt vērtīgu un

pieprasītu maksas pakalpojumu portfeli.
Lai pieņemtu galīgo lēmumu par virzienu, kurā uzņēmumam doties, piektdien, 21. janvārī, SIA “Preiļu slimnīca” tiksies ar abiem kapitāldaļu turētājiem gan Preiļu
novada domes visiem deputātiem, gan ar mazākuma akcionāru SIA “CLP”.
Jāuzsver, ka pirms tiek pilnībā izanalizēta esošā uzņēmuma situācija, apzināti SIA “Preiļu slimnīca” resursi,
noskaidrots, kādi ir definētie Veselības ministrijas nākotnes mērķi attiecībā uz plānoto slimnīcu līmeņošanu, nedrīkstam pieņemt pārsteidzīgus lēmumus un vieglprātīgi,
balstoties uz pirmo sajūtu, pieņemt izšķirīgus lēmumus
par SIA “Preiļu slimnīca” nākotni.
Informācijai:
SIA Preiļu slimnīca valde uzvēra, ka Veselības ministrijas plānotā slimnīcu līmeņošana attiecas tikai uz slimnīcas stacionārā pakalpojumiem un pārsvarā neietekmēs
uzņēmumā sniegtos ambulatoros pakalpojumus (poliklīniku) un diagnostikas pakalpojumus (izmeklējumi).
Kā jau iepriekš ziņojām, gada nogalē SIA “Preiļu slimnīca” ir saņēmusi Veselības ministrijas veidotās darba grupas konceptuālā ziņojuma projektu “Par veselības aprūpes
sistēmas reformu”, kas vērtē stacionāro veselības aprūpes
pakalpojumu profilu kritēriju piemērošanu katram slimnī-

cu līmenim. Darba grupas uzdevums bija turpināt 2020.
gadā uzsākto darbu pie slimnīcu sniegto veselības aprūpes
pakalpojumu vērtēšanas. Darba grupa sastāvēja no piecām
apakšgrupām:
• Hronisko pacientu aprūpes profila apakšgrupa.
• Ķirurģijas, traumatoloģijas, ortopēdijas un mugurkaula ķirurģijas profila apakšgrupa (Ķirurģijas
apakšgrupa).
• Pediatrijas profila apakšgrupa.
• Grūtniecības un dzemdību aprūpes profila apakšgrupa (Dzemdniecības apakšgrupa).
• Kritēriju slimnīcu kapacitātes vērtēšanai Covid-19 pacientu ārstēšanā apakšgrupa (Covid-19
apakšgrupa).
SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāju sapulcē,
kas notika 5. janvārī, slimnīcas valdes priekšsēdētājai tika
lūgts izstrādāt rīcības plānu un piedāvājumu, kas varētu
tikt iesniegts Veselības ministrijā, kā pamatojums tālākai
slimnīcas attīstībai, kļūstot par 3. līmeņa slimnīcu, iekļaujoties sadarbības teritorijā ar SIA “Daugavpils reģionālo
slimnīcu” un SIA “Krāslavas slimnīca”, vai pazeminot
slimnīcas līmeni uz pirmo, vai piedāvājot citus alternatīvus situācijas risinājumus.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka
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Izmaiņas Preiļu novada pagastu pārvaldēs
Preiļu novada domes ārkārtas sēdē 6. janvārī tika
lemts par izmaiņām Preiļu novada pagastu pārvaldēs.
Tika nolemts Aizkalnes, Pelēču, Stabulnieku, Silajāņu,
Galēnu un Sīļukalna pagastos samazināt pagastu pārvalžu
vadītāju amata likmes no 1 likmes uz 0,5 likmi. Līdz ar to,
darbinieku skaits pagasta pārvaldēs kopumā samazinājās
par trim darbiniekiem. Visi sešu pagasta pārvalžu vadītāji
likumā noteiktajā kārtībā ir brīdināti par darbinieku skaita samazināšanu. Pārvalžu vadītāji no darba tiek atbrīvoti,
pamatojoties uz darbinieku darba rezultātu izvērtējumu
(Aizkalnes un Pelēču pagasts) un ņemot vērā likumā noteiktās priekšrocības darba saglabāšanai (Stabulnieku, Silajāņu, Galēnu un Sīļukalna pagasti). Visas trīs pārvaldnieces, kuru pārziņā tagad būs divi pagasti, norāda, ka ir
atvērtas sadarbībai ar pagastu iedzīvotājiem un laipni aicina iedzīvotājus griezties pārvaldē ar saviem jautājumiem
un priekšlikumiem.
Darbalaiks Stabulnieku, Silajāņu, Galēnu un Sīļukalna
pagastos šobrīd tiek plānots:

Pirmdienās plkst. 9.00 – 18.00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9.00 – 17.00.
Piektdienās plkst. 9.00 – 16.00.
Stabulnieku pagasta pārvaldniece – Inga Jurkāne, tālr.:
65326500, e-pasts: stabulniekupagasts@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē pirmdien un ceturtdien no plkst. 9.00
līdz 12.00, otrdien no plkst. 14.00 līdz 17.00;
Silajāņu pagasta pārvaldniece – Inga Jurkāne, tālr.
65326838, e-pasts: silajanupagasts@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē trešdien no plkst. 13.00 līdz 16.00 un
piektdien no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Galēnu pagasta pārvaldniece – Iveta Broka-Kazāka,
tālr. 29167087, e-pasts: galenupagasts@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē otrdienās un piektdienās atbilstoši darbalaikam un trešdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.;
Sīļukalna pagasta pārvaldniece – Iveta Broka-Kazāka,
tālr.:29167087, e-pasts: silukalnapagasts@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē pirmdien un ceturtdien atbilstoši
darbalaikam un trešdien no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Pašvaldībā

Darbalaiks Aizkalnes un Pelēču pagastos šobrīd tiek
plānots: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un
piektdienās plkst. 8.00 – 12.30 un plkst. 13.00 – 16.30.
Aizkalnes pagasta pārvaldniece – Iveta Stašulāne, tālr.
28615900, e-pasts: iveta.stasulane@preili.lv. Pieņemšanas
laiks klātienē trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00;
Pelēču pagasta pārvaldniece – Iveta Stašulāne, tālr.
28615900, e-pasts: iveta.stasulane@preili.lv. Pieņemšanas
laiks klātienē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās atbilstoši darbalaikam.
Informējam, ka darbalaikos var notikt izmaiņas, par
kurām informēsim Preiļu novada mājaslapā. Iedzīvotāji ir
aicināti sazināties ar pagastu pārvaldniekiem un vienoties
par citiem viņiem ērtiem tikšanās laikiem. Būsim atvērti
un vienmēr gatavi uzklausīt!
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

No 2022. gada 1. janvāra slēgtas bijušo
Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu mājaslapas
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija Preiļu, Vārkavas,
Riebiņu un Aglonas novadi ir apvienoti vienā administratīvajā vienībā – Preiļu novadā.
Katrai no iepriekšējām teritoriālajām vienībām bija
sava mājaslapa, kur iedzīvotājiem un ikvienam interesentam bija iespēja vienkopus redzēt ziņas, skatīt domes
lēmumus u.c. aktuālo informāciju. Taču, ņemot vērā ATR
radītās izmaiņas, 2021. gada 29. decembra domes sēdē
vienbalsīgi tika pieņemts lēmums slēgt bijušo Vārkavas,
Riebiņu un Aglonas novadu internetvietnes. Turpmāk visa
novada – Preiļu pilsētas un katra pagasta – informācija tiks
izvietota tīmekļa vietnē www.preili.lv, kas savā ziņā būs
arī rīks, lai veicinātu ikviena pagasta iedzīvotāja piederību

jaunajam Preiļu novadam. Šāds lēmums ļaus arī racionālāk
izmantot pieejamos finanšu resursus.
Šobrīd lapas tehniski joprojām ir iespējams atvērt, taču
tajās vairāk netiek ievietota aktuālā informācija, tāpat tajās
neatjaunojas kontaktu sadaļa. Joprojām pieejami paliek bijušo novadu domes sēžu protokoli un ieraksti, kā arī saistošie noteikumi, kas vēl ir spēkā līdz tiek pieņemti jauni.
Preiļu novada dome turpina darbu pie dažādu jomu saistošo noteikumu izstrādes, tāpēc to aktualizēšana un jaunu noteikumu spēkā stāšanās ir pakāpenisks process. Visi
jaunās domes pieņemtie saistošie noteikumi, kas stājušies
spēkā, iedzīvotājiem pieejami Preiļu novada pašvaldības
internetvietnē www.preili.lv sadaļā Pašvaldība > Saistošie
noteikumi.

Visa www.preili.lv aktuālā informācija un nepieciešamie kontakti tiek atjaunoti pakāpeniski, tāpēc, ja iedzīvotājiem vēl nav atrodama vai pieejama sev interesējošā
informācija, aicinām vērsties Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļā: daļas vadītāja Anete Urka (tālr.
22443812, e-pasts: anete.urka@preili.lv), Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare (tālr. 26107993, e-pasts:
ieva.pastare@preili.lv), Sabiedrisko attiecību speciāliste
(redaktore) Dagnija Dudarjonoka (tālr. 28362243, e-pasts:
dagnija.dudarjonoka@preili.lv).
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Preiļu novada bibliotēku tīkla līdzšinējā
darbība un iespējas nākotnē

Preiļu Galvenā bibliotēka ir vadošā iestāde plašajā Preiļu novada bibliotēku tīklā. Preiļu novadā bez
Galvenās bibliotēkas ir vēl 18 pagastu bibliotēkas un
7 izglītības iestāžu bibliotēkas, kuras jau darbojas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā un 4 izglītības
iestāžu bibliotēkas, kuras tuvākajā nākotnē plāno tajā
darboties. Vienotā bibliotēku informācijas sistēma nodrošina bibliotēkās uzkrāto informācijas resursu ātru,
ērtu, pārskatāmu pieejamību un izmantošanu. Preiļu
Galvenā bibliotēka jau šobrīd darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs Preiļu
novada pagastu bibliotēkām un metodiskais centrs izglītības iestāžu bibliotēkām.
20. janvārī Preiļu novada pašvaldības darbinieki tikās
ar bibliotēku pārstāvjiem, lai turpinātu darbu pie plānošanas dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības
programma 2022. – 2029. gadam”. Tikšanās laikā tika
pārskatīta un papildināta jau 2021. gadā veiktā novada
bibliotēku SVID analīze. Vērtējot bibliotēku stiprās, vājās

puses, iespējas un draudus tika secināts, ka nereti iestādes pat neapzinās, cik daudz unikālu un sabiedrībai nozīmīgu funkciju tās veic. Bibliotēkas kopumā visā pasaulē
piedzīvo dažādus pārbaudījumus, ko ietekmē digitalizācija
un straujā informācijas tehnoloģiju ienākšana pilnīgi visās
dzīves jomās. Cilvēku paradumi un intereses strauji mainās, bet pētījumi tomēr pierāda, ka sabiedrības acīs reālas
un taustāmas grāmatas joprojām ir vērtība un ka bibliotēka
ir svarīga komunikācijas un socializācijas vieta.
Bibliotēkas darbinieki norādīja, ka nākotnē redz lielu
potenciālu bibliotēku pakalpojumu attīstīšanai. Jāpiedāvā
arvien jauni pakalpojumi un pasākumi, kas liktu cilvēkiem
saprast, ka bibliotēkā ir gaidīts ikviens. Tāpat tika secināts,
ka bibliotēkas darbiniekiem nepieciešams attīstīt jaunas
prasmes informācijas tehnoloģiju pielietošanā un projektu vadībā. Tika izteikta cerība vasarā brīvprātīgajā darbā
vai caur jauniešu nodarbinātības programmām piesaistīt
bibliotēkai jauniešus, kuri palīdzētu ar novadpētniecības
materiālu krājuma digitalizāciju un citiem darbiem, kam
ikdienā pietrūkst laiks. Pie savām stiprajām pusēm speciā-

listi minēja “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru”, izdevējdarbību un veiksmīgo sadarbību ar izglītības un kultūras
iestādēm.
Lasītāju skaita kritums un citi draudi, ar ko ikdienā
saskaras arī Preiļu novada bibliotēkas, liek skatīties uz
iespējām optimizēt visus pieejamos resursus. Šobrīd tiek
plānots intensīvs un mērķtiecīgs darbs, lai stiprinātu bibliotēku prestižu sabiedrībā un lai arī nākotnē bibliotēkas
būtu multifunkcionālas kultūras un mūžizglītības iestādes, kurās ikviens apmeklētājs varētu piekļūt informācijai, pilnveidot sevi, izglītoties, attīstīties, baudīt kultūru un
mākslu un saņemt e-pakalpojumus. Liela nozīme būs arī
tam, kādus mērķus izvirzīs pašas bibliotēkas un kā, sadarbojoties ar pašvaldību un citām iestādēm, kopīgi izdosies
tos sasniegt.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Anete Urka

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas
pārskats par 2021. gadu
Katra jaunā gada sākumā pašvaldības iestādes atskatās uz aizvadīto gadu, izvērtē paveiktos darbus un
sasniegtos rezultātus. Arī Preiļu novada Dzimtsarakstu
nodaļa 2021. gadā ir piedzīvojusi izmaiņas. 2021. gada
oktobrī tika apvienotas četru novadu (Preiļu, Riebiņu,
Aglonas un Vārkavas) dzimtsarakstu nodaļas vienā
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Dzimtsarakstu nodaļa veic dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju, reģistrē laulības faktus, izsniedz izziņas par
vēsturiskajiem reģistriem un sagatavo atkārtotās civilstāvokļa aktu apliecības, kā arī veic fizisku un juridisku personu dažādu iesniegumu izskatīšanu.
Patīkami ir tas, ka aizvadītajā gadā Preiļu novada
Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 123 dzimšanas fakti,
kas ir par 31 reģistrēto jaundzimušo vairāk kā 2020. gadā
(92). Reģistrētas 60 meitenes un 63 zēni. Tikai, kā norāda

nodaļas vadītāja Liāna Loginova-Plivda, šie skaitļi nebūt
nenorāda, ka ir pieaudzis novadā dzimušo bērniņu skaits,
jo reģistrē mazuļus ne tikai Preiļu novada iedzīvotāji, bet
arī citu novadu vecāki, kuri izvēlējās savu atvasi reģistrēt
Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā. Reģistrējot bērna
dzimšanas faktu, 95 jaundzimušajiem vecāki norādījuši
Preiļu novadu kā deklarēto dzīvesvietu.
Pēc ģimenē dzimušo bērnu skaita 53 mazuļi reģistrēti
kā pirmais bērns ģimenē, 36 – otrie, 19 – trešie, 8 – ceturtie, 3 – piektie, 3 – sestie un viens jaundzimušais kā
septītais bērns ģimenē. Meitenēm populārākie vārdi 2021.
gadā ir bijuši Viktorija (5) un Marta (3), savukārt, zēniem
– Dominiks (3).
Reģistrēto miršanas faktu daudzums salīdzinot ar 2020.
gadu ir pieaudzis. Aizvadītajā gadā reģistrēti 280 miršanas

fakti (2020. gadā – 168), ko daļēji ietekmējusi Covid-19
infekcija.
Par spīti sarežģītajai epidemioloģiskajai situācijai,
2021. gadā Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
53 laulības (2020. gadā – 41) un visas laulības nodaļā, vai
ārpus tās, tikušas noslēgtas svinīgi.
Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemti 768 iesniegumi
no fiziskām un juridiskām personām, izskatītas 31 papildinājuma vai labojuma lietas, 14 laulības reģistros izdarīta
atzīme par laulības šķiršanu.
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas
sniegto informāciju apkopojusi
Preiļu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare

Iedzīvotājiem

2022. gada janvāris

4

Preiļu novada VĒSTIS

Vecvārkavā izveidota telpa
iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai

Preiļu novada Upmalas pagasta
Vecvārkavā telpas vietējo iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai vēris Kopienu resursu centrs. Vieta, kur
Vārkavas apkaimes iedzīvotāji varēs realizēt
savas idejas vietējās kopienas attīstībai, ierīkota
Vārkavas muižas pils saimniecības ēkā (Skolas ielā 3, Vecvārkavā).
Kopienas resursu centrs tika atvērts, lai īstenotu projekta “Darbīgās kopienas” galveno
ideju – attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās
iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu. Telpas ar ieeju no ceļa puses atrodas vēsturiskajā Vārkavas muižas pils pienotavā, kas šobrīd ir pašvaldības saimniecības
ēka.Veicot apjomīgos telpas remontdarbus, tika saglabāti vēsturiskās būves elementi un
apdarei izvēlēti pieskaņoti ilgtspējīgi materiāli. Telpu remonts un labiekārtošana veikta ar
pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta īstenošanas laikā, paralēli remontdarbu veikšanai,
ārpus centra tika rīkotas aktivitātes Vārkavas apkaimes iedzīvotājiem – ugunskura vietas labiekārtošana pie lapenes Vārkavas parkā un dažāda izmēra šļūcamrīku bezmaksas
noma ziemas prieku baudīšanai.
Kopienas resursu centra atvēršana tika organizēta ar aktivitāti “Ziemassvētku pasts”
sociālās aprūpes centra “Vārkava” senioriem, kuras laikā izglītības iestādes izglītojamie
un darbinieki, kā arī vietējā kopiena tika aicināti piedalīties senioru sapņu piepildīšanā.
Kopienu centrā tika sagādātas 42 dāvanas, kuras 21. decembrī tika nogādātas SAC ”Vārkava” senioriem.
Kopienas resursu centra telpas aicināti izmantot vietējie iedzīvotāji saistošu aktivitāšu
plānošanai un organizēšanai. Lai uzzinātu papildu informāciju par tuvākajām aktivitātēm
Kopienu resursu centrā un par telpu izmantošanu sanāksmju, radošo darbnīcu un sabied-

risko aktivitāšu rīkošanai, lūdzam sazināties ar projekta iniciatīvu vadītāju Intu Kivleniece pa tālr.: 26543751.

Projekts “Darbīgās kopienas” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Programmas mērķis ir atbalstīt vietējo
kopienu izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību. Programma tiek īstenota sadarbībā ar vietējām organizācijām. Vairāk par British Council
darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv.

Informāciju sagatavojusi
Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece

Paziņojums par dabas lieguma “Dubnas paliene”
dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
2022. gada 4. februārī plkst. 17.00 notiks tiešsaistes
(attālināta) sanāksme īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai. Plānu Dabas
aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides
Konsultāciju Birojs”. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas
iepriekš, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv (aicinām
iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai
sanāksmē).
No 2022.gada 25.janvāra tīmekļvietnē www.vkb.lv un
www.daba.gov.lv būs pieejams dabas aizsardzības plāna
projekts, videoprezentācija un citi informatīvie materiāli,
kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem,

dabas vērtībām, apsaimniekošanas mērķiem un plānotajiem pasākumiem. Ar dabas aizsardzības plānu klātienē iespējams iepazīties Preiļu novada Upmalas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Preiļu nov.,
LV-5335, darba dienās plkst. 8.00–12.30 un 13.00–16.30,
tālr. 26543751.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus
un ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un piedalīties
sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, lai saņemtu aktuālo
informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par
plānoto teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par sagatavoto
plāna projektu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz

2022.gada 9.februārim, adresējot tos plāna izstrādātājiem
SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga,
LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv, tālr. 67557668, www.
vkb.lv).
Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr.
5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
Aicināti visi interesenti!
Informāciju sagatavojis
SIA “Vides Konsultāciju Birojs”

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas
derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 31. martam
Labklājības ministrija atgādina, ka trūcīgā un
maznodrošinātā statuss dod tiesības mājsaimniecībai
saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņu var pagarināts uz
ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc
ārkārtējās situācijas beigām, neizsniedzot jaunu papīra
formāta izziņu. Izziņas derīguma termiņu pagarina pašvaldības sociālais dienests, izmantojot valsts un pašvaldību
informācijas sistēmās pieejamos datus, un sagatavo jaunu
iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo
iesniegumu un dokumentiem.
Sakarā ar to, ka valstī ārkārtas situācija ir pagarināta
līdz 28. februārim, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņu var
pagarināt līdz 2022.gada 31.martam.
Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Vecās
izziņas ir derīgas līdz 2022. gada 31. martam, ja sociālais
dienests ir pagarinājis derīguma termiņu. Persona ar iepriekš izsniegto papīra formāta izziņu dodas uz ārstniecī-

bas iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un
citur, kur tā nepieciešama.
Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas,
var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams
sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.
Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt
saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
- nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
- saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no
valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 327 eiro pirmajai personai

mājsaimniecībā un 229 eiro katrai nākamajai personai
mājsaimniecībā, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:
- saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
- saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā
noteiktajam;
- pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas
(lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus,
pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
- tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par
samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā
noteiktajam.
Informāciju sagatavojis
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties
depozīta sistēma dzērienu iepakojumam
Drīzumā Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma
dzērienu iepakojumam, kas pavērs iespēju iedzīvotājiem nodot tukšos depozīta iepakojumus kādā no apmēram 1400 depozīta punktiem visā Latvijā. Aptuveni
puse no tiem būs automātiskie depozīta punkti, kur iepakojumu varēs nodot taromātos, bet vēl nepilni 700
būs manuālie depozīta punkti, kur iepakojumu pieņems veikala pārdevējs.
Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET)

un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie, visa veida alus un citi alkoholiskie (līdz 6%)
dzērieni, bet pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi. Nodotais iepakojums tiks pieņemts tikai tādā
gadījumā, ja tas būs iztukšots un nesaplacināts, savukārt
uz iepakojuma etiķetes atradīsies un būs skaidri nolasāma
depozīta zīme un svītrkods. Depozīta maksa noteikta 10
centu apmērā par iepakojuma vienību. Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, iedzīvotājam atmaksās

depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai
izsniegs čeku par atbilstošu summu. Vietās, kur depozīta
iepakojumu pieņems manuāli, depozīta maksu varēs iegūt
skaidrā naudā.
Preiļu novadā depozīta punkti būs izvietoti sekojošās
vietās (jāatzīmē, ka laika gaitā plānoti vēl papildu punkti
visā novada teritorijā):
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Izmaiņas nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifā un maksā
2020. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz ikgadēju Dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.
Sākot ar 2022. gada 1. janvāri Dabas resursu nodokļa likme par sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā tika paaugstināta līdz 80 EUR par tonnu.
2020. gada 1. janvāris – 31. decembris
2021. gada 1. janvāris – 31. decembris
2022. gada 1. janvāris – 31. decembris

50 EUR/t
65 EUR/t
80 EUR/t

2023. gada 1. janvāris – 31. decembris

95 EUR/t

Savukārt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija” darīja zināmu, ka sākot ar 2022. gada 1. janvāri nešķiroto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli būs: 63,53
EUR/t (bez PVN).

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
informē:
Sākot ar 2022. gada 1. janvāri nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 16,62 EUR/m3 (bez PVN 21%), savukārt maksa par nešķiroto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai deklarētai personai ir 2,08 EUR/
mēnesī (bez PVN 21%).

Pozīcija

Cieto nešķiroto
sadzīves atkritumu
izvešana no konteineriem
Cieto nešķiroto
sadzīves atkritumu
izvešana no konteinera ar apjomu
0,240 m3
Cieto nešķiroto
sadzīves atkritumu
izvešana no konteinera ar apjomu
1,1 m3
Cieto nešķiroto
sadzīves atkritumu
izvešanas, apsaimniekošanas maksa
mēnesī daudzdzīvokļu mājās

Iedzīvotājiem

Mērvienība

Maksa EUR
EUR
(bez PVN 21%) (PVN 21%)

Kopā EUR
(ar PVN 21%)

1 m3

16,62

3,49

20,11

1 reize
2 reizes
3 reizes

3,99
7,98
11,97

0,84
1,68
2,51

4,83
9,66
14,48

4 reizes

15,96

3,35

19,31

1 reize
2 reizes
3 reizes

18,28
36,56
54,84

3,84
7,68
11,52

22,12
44,24
66,36

4 reizes

73,12

15,36

88,48

1 deklarētā
persona

2,08

0,44

2,52

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sadzīves
atkritumu izvešanas grafiks privātmājām 2022. gadam
Sadzīves atkritumu izvešanas grafiku privātmājām 2022. gadam var atrast SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” internetvietnē www.preilusaimnieks.lv, sadaļā – Pakalpojumi >Atkritumu
apsaimniekošana > Konteineru izvešanas grafiki privātmājām.

Klientu ievērībai!
Atkritumu izvešanas dienā konteiners ir jānovieto blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas
teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, un kuras segums un izmēri ir
atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām.
Preiļu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu izvešanas dienā konteineri ir jānovieto attiecīgajā vietā
plkst. 8:00 no rīta, savukārt pagastu teritorijās – plkst. 7:00 no rīta.
Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un atkritumu
maisiņu novietošana blakus konteineram!
Vairāk informācijas var saņemt sazinoties ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu
apsaimniekošanas daļu, zvanot pa tālr.: 29420721 vai rakstot uz ps.atkritumi@preili.lv.
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka sākot ar 2022. gada 1. janvāri ikmēneša informatīvais izdevums “Saimnieka Vārds” vairs netiks veidots.
Aicinām sekot līdzi mūsu jaunākajām aktualitātēm SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā www.preilusaimnieks.lv, uzņēmuma Facebook lapā un Preiļu novada
informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Informāciju sagatavojusi SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Krekele

Tiks īstenots projekts jaunatnes
jomas stiprināšanai vietējā līmenī
No 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 30. septembrim Preiļu novada pašvaldības jauniešiem tiks īstenots projekts “ČETRI STŪRI”.
Tā mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi Preiļu pašvaldībā, tostarp
veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un
jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu un izglītojamo pašpārvalžu attīstību Preiļu pašvaldībā.
Projekta galvenās aktivitātes:
1. Projekta darba grupas tikšanās – Preiļu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu sadarbība.

2. Neformālās izglītības aktivitātes, apmācības skolu
pašpārvalžu pārstāvjiem.
3. Preiļu novada pašvaldības Jauniešu domes izveide,
apmācības.
4. Sešas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes mobilā darba ietvaros – dažādos pagastos.
5. Diskusija/forums “Kafija ar politiķiem”.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši, jo īpaši jaunieši ar
ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem un
darba ar jaunatni veicēji.
Projekta ietvaros tiks iekļauti jaunieši ar ierobežotām
iespējām, tiks veicināta jauniešu līdzdalība un darbība

Preiļu pašvaldībā, tiks iesaistīti jaunieši, kuri dzīvo tālāk
no pakalpojumu centriem, tiks likti pamati mobilā/digitālā
darba ar jaunatni izveidei pašvaldībā, tiks organizēta un izveidota vienota izglītojamo pašpārvalžu darbība, izveidota
Preiļu novada Jauniešu dome, jaunieši tiks motivēti un apmācīti. Rezultātā tiks izveidota starpinstitūciju sadarbība.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam
budžeta finansējuma ietvaros.

Turpinājums no 5. lpp.

• Top!, Somersētas iela 33, Aglona, Aglonas pag., Preiļu
nov.
Manuāli pieņemšanas punkti
• LaTS, Celtnieku iela 2, Preiļi, Preiļu nov.
• Baltstor, Rēzeknes iela 2A, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov.
• Baltstor, Miera iela 24A, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu
nov.
• Vesko, Veikals Gailīši, Gaiļmuiža, Rušonas pag., Preiļu nov.
• Baltstor, Raiņa iela 11, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov.
Lai nodrošinātu sekmīgu depozīta produktu ienākšanu

tirgū, noteikts depozīta sistēmas pārejas periods no 2022.
gada 1. februāra līdz 31. jūlijam. Šajā laikā veikalu plauktos atradīsies gan dzērienu iepakojumi ar depozīta zīmi,
gan bez tās, bet veikalu plaukti ar depozīta iepakojumiem
piepildīsies pakāpeniski, ar katru mēnesi pieaugot depozīta
produktu skaitam.
Plašāka informācija par depozīta sistēmu, tās ieviešanu un citiem jautājumiem skatāma vietnē www.depozitapunkts.lv. Arī Preiļu novada pašvaldība savos komunikācijas kanālos turpinās iedzīvotājus informēt par sistēmas
ieviešanu un citām jomas aktualitātēm.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Automatizēti pieņemšanas punkti
• Top!, Rēzeknes iela 36, Preiļi, Preiļu nov.
• Maxima X, Rēzeknes iela 4, Preiļi, Preiļu nov.
• Elvi Alk Outlet, Krāslavas iela 3, Preiļi, Preiļu nov.
• Top!, Brīvības iela 4, Preiļi, Preiļu nov.
• Mego, Rīgas iela 4D, Preiļi, Preiļu nov.
• Labais, Brīvības iela 75A, Preiļi, Preiļu nov.
• Top!, Saules iela 7, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu
nov.
• LaTS, Vītolu iela 2, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu
nov.

Informāciju sagatavojusi
projekta vadītāja Sintija Ančeva

Veselība
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Noteikts Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš,
iedzīvotāji aicināti saņemt balstvakcīnu
Covid-19 Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas
Covid-19 infekcijas izplatību, Latvijā
ir noteikts primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš. Valdība 6.
janvārī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot, ka
Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.
februārī un attieksies uz pakalpojumu
saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu
epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. Vakcinācijas derīguma
termiņš netiek attiecināts uz personām
līdz 18 gadiem, jo šai iedzīvotāju grupai
balstvakcinācija pašlaik nav nepieciešama. Darba pienākumu veikšanai joprojām saglabājas prasība pēc pabeigtas
primārās vakcinācijas un balstvakcinācija tiek stingri rekomendēta.
Tūkstošiem cilvēku jau ir saņēmuši
balstvakcīnu, bet pārējiem pēc tās jādodas
laikus, lai nerastos rindas, un visi to saņemtu laicīgi gan savas veselības dēļ, gan
lai turpinātu saņemt pakalpojumus “zaļajā
režīmā”.
Vakcinētajiem cilvēkiem sertifikāts
būs spēkā 9 mēnešus pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Vaxzevria
(AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vakcīnām un 5
mēnešus pēc Janssen (Johnson & Johnson)
vakcīnas saņemšanas. Saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem, lai saglabātu organisma
aizsardzību pret vīrusu un novērstu riskus
smagas slimības gaitai, vajadzīga balstvakcinācija.
Covid-19 vakcinācijas sertifikāts ir derīgs uzreiz pēc balstvakcinācijas veikšanas.
Nacionālais veselības dienests plāno risinājumu, lai digitālajā sertifikātā tiktu iekļauta
informācija, kad katram beidzas sertifikāta
derīguma termiņš. Bet šobrīd derīguma termiņu var aprēķināt, apskatot savā sertifikātā norādīto datumu, kurā veikta vakcinācija. Tas ir jāskaita no nākamās dienas pēc
otrās potes saņemšanas.
Vakcinācija Latvijā tiek organizēta
ārstniecības iestādēs, pie ģimenes ārstiem,
lielajos vakcinācijas centros, vakcinācijas
punktos lielveikalos, kā arī izbraukuma
vakcinācijās. “Pieteikšanās balstvakcinācijai ir tāda pati kā primārajai vakcinācijai. Aicinām cilvēkus pietiekties
manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, pieteikties pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, turpinām brīvās rindas
iespējas saņemt potes lielajos vakcinācijas
centros Rīgā un novados, kā arī izbraukuma
vakcinācijās. Redzam, ka cilvēki izmanto
iespēju iegūt balstvakcīnu, bet aicinām arī
pārējos, kas to vēl nav izdarījuši, doties to
saņemt pēc iespējas ātrāk,” saka Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta
nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.
Nacionālais veselības dienests aicina
balstvakcinācijai pieteikties laikus un negaidīt, kas ir īpaši svarīgi strauji izplatoties
Covid-19 Omikrona paveidam. Pētījumi
liecina, ka balstvakcīna pieaugušajiem būtiski samazina hospitalizāciju risku, sniedz

Izmaiņas Preiļu slimnīcas
Rehabilitācijas nodaļas darba laikā
Pēc iepriekšēja pieraksta Rehabilitācijas nodaļa turpmāk strādās darba
dienās līdz plkst. 19.00 Pacientiem būs
iespēja izmantot fizikālās terapijas un
fizioterapeitu pakalpojumus.
Kā atzīmē Rehabilitācijas nodaļas vadītāja Anita Sudnika, tad šāds lēmums tika
pieņemts, lai paplašinātu pacientu iespējas

saņemt rehabilitācijas pakalpojumus arī
strādājošajiem pēc darba laika.
Papildu informācija, zvanot uz Rehabilitācijas nodaļas reģistratūru pa tālruni
26413288.
SIA “Preiļu slimnīca”
sabiedrisko attiecību
speciāliste Kristīne Selicka

īstermiņa aizsardzību pret infekciju, un tam
ir ietekme arī uz saslimstības mazināšanu.
Slimību profilakses un kontroles centrs,
analizējot datus par saslimstību, stacionēšanu un mirstību ar Covid-19 decembrī
saistībā ar vakcinācijas statusu, secina, ka
primārā vakcinācija joprojām nodrošina
labu efektu pret smagu slimības gaitu, nepieciešamību Covid-19 ārstēt slimnīcā un
nāvi. Tādēļ speciālisti aicina – ja pagājis noteiktais periods, jādodas saņemt balstvakcīnu. Cilvēki, kuriem ir veiktas vismaz divas
potes, iegūst 50-70% lielu aizsargefektu
pret hospitalizāciju. Ja ir veikta balstvakcinācija, tad šis aizsargefekts ir tuvu 90%,
kas ir ļoti būtiski, vērtējot slimības ietekmi
uz sabiedrības veselību, uzsver centra speciālisti.
Pēc Nacionālā veselības dienesta sniegtās informācijas no 16759 Preiļu novada
iedzīvotājiem šobrīd vakcinējušās 9539
personas, kas sastāda 57 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Preiļu novadā uz 15. februāri
balstvakcīnu var saņemt 5885 cilvēki (to
jau saņēmušas 2013 personas).
2022. gada 15. februārī Covid-19 sertifikāta termiņš beigsies 382 Preiļu novada iedzīvotājiem. Aicinām balstvakcīnas
saņemšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!
Preiļu novadā vakcīnu pret Covid-19
infekciju var saņemt Preiļu Slimnīcā. Vakcinācijai Preiļos iespējams pieteikties
• vietnē www.manavakcina.lv;
• pa tālruni 8989;
• zvanot uz tālruni 65307750 vai
28234496, no plkst. 8.00 līdz 16.00;
• klātienē, vēršoties SIA ,,Preiļu slimnīca” poliklīnikas reģistratūrā, no
plkst.8.00 līdz 17.00.
Ierodoties uz vakcināciju, personai līdzi
jāņem ID karte vai pase.
Atgādinām, ka iedzīvotāji, kuri nelieto
internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē
www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku
vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos
Covid-19 sertifikātus var saņemt:
• Preiļu novada pašvaldības foajē
(Raiņa bulvāris 19, Preiļi), Lūgums
iepriekš zvanīt uz tālruni 65322766
vai 65307320;
• SIA “Preiļu slimnīca” Poliklīnikas
reģistratūrā (1. stāvs, Raiņa bulvāris
13, Preiļi) katru darba dienu no plkst.
13.00 līdz plkst. 16.00, tālrunis uzziņām 65307750;
• Riebiņu klientu apkalpošanas centrā (Saules ielā 8, Riebiņos) lūgums
pieteikt savu vizīti iepriekš, zvanot pa
tālruni 26423266;
• Aglonas klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona), katru darba dienu no 08.30 līdz 12.30,
no 13.00 līdz 17.00, tālrunis uzziņām
29537977.
Pakalpojums pieejams, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.
Informāciju pēc Nacionālā veselības
dienesta sniegtajiem datiem sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Perosnas ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu
varēs bez maksas saņemt sejas maskas
Preiļu novada Labklājības pārvalde informē, ka personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām ir
izsniegta atbilstoša Labklājības pārvaldes
izziņa, bez maksas varēs saņemt medicīniskās sejas maskas (vienai personai tiks
izsniegts viens iepakojums (50 gab.). Maskas, uzrādot derīgu trūcīgas/maznodrošinā-

tas mājsaimniecības izziņu, varēs saņemt no
24. janvāra Preiļos, Aglonas ielā 1a, Preiļu
novada Labklājības pārvaldē, kā arī attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pie sociālā darba speciālistiem pagastu pārvaldēs.
Vēršam uzmanību - no 25. janvāra publiskās vietās varēs atrasties tikai lietojot medicīnisko masku vai respiratoru.
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Preiļu novada VĒSTIS

Kultūras ministrija uzsāk informatīvo
kampaņu senioru medijpratības veicināšanai
Lai uzlabotu senioru prasmes mediju satura
lietošanā, kā arī stiprinātu dezinformācijas atpazīšanas iemaņas, Kultūras ministrija uzsāk informatīvo kampaņu “Viltus ziņas ir lipīgas”.
Kampaņas laikā plānots uzrunāt senioru auditoriju, lai atgādinātu par nepieciešamību kritiski izvērtēt patērēto mediju saturu, kā arī tuvāko sabiedrības
locekļu pausto informāciju. Kultūras ministrija ar
kampaņu aktualizēs un aicinās ievērot 5 vienkāršus,
bet ļoti noderīgus medijpratības soļus, kas palīdzēs
veiksmīgi izvērtēt jebkuru informatīvo vēstījumu un
atpazīt dezinformāciju jeb viltus ziņas:
1) Pārliecinies, kāds ir ziņas vēstījums!
Pievērs uzmanību, vai ziņa nav īpaši emocionāla,
pārspīlēta, sensacionāla.
2) Pārliecinies par ziņas avotu!
Noskaidro, kas šo ziņu ir publicējis – par jomu

atbildīgā iestāde, uzticams medijs vai arī ziņa tiek nodota kā baumas.
3) Izpēti ziņas saturu!
Aplūko, vai ziņas saturs sakrīt ar citos uzticamos
medijos publicēto un vai ziņas saturs, teikumu uzbūve, pieturzīmju lietojums, foto vai video nerada šaubas!
4) Veido savu uzticamo avotu sarakstu!
Par uzticamiem avotiem var uzskatīt atbildīgās
valsts iestādes un medijus, kas sevi pierādījuši kā objektīvus informācijas līdzekļus.
5) Neklusē, ja atpazīsti dezinformāciju!
Uzrunā savus tuvos – draugus, ģimeni, paziņas
un līdzcilvēkus, ja viņi dalās ar nepatiesu informāciju. Par dezinformāciju, kas rupji pārkāpj sabiedrisko
mieru un kārtību, jāziņo Valsts policijai.

Senioriem

“Līdz ar tehnoloģiju attīstību mainās arī dezinformācijas izplatīšanas veidi. Kļūt par tā saucamo viltus
ziņu upuri šodien ir vieglāk nekā jebkad, jo sevišķi
senioriem. Šai sabiedrības daļai nereti šķiet, ka tradicionālo informācijas kanālu patērētāji nevar tikt
apzināti maldināti vai ka tuvinieki taču ļaunprātīgi
nedalītos ar nepatiesu informāciju. Nepieciešamību
pastiprināti izvērtēt informācijas saturu veicina arī
dažādi globāli notikumi, un šobrīd redzams, ka kritiska situācija ir senioru starpā – tiek apšaubīts mediju
godīgums, izrādīta neuzticība ziņām par pandēmiju,
un izplatīta maldīga informācija. Ar kampaņu vēlamies mainīt senioru uzvedību, lai tie ne vien neuzķertos uz viltus ziņām, bet arī paši tās neizplatītu tālāk.
Un to ir vieglāk izdarīt, iegaumējot un ikdienā pielietojot 5 vienkāršus pamatprincipus,” norāda Agnese
Berga, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas
eksperte.
Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas
nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju
funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvās informācijas atšķiršanai no
tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam. Prasmes informācijas kritiskai izvērtēšanai
Latvijā palēnām pieaug visu paaudžu lietotāju vidū,
un viltus ziņu atpazīšanas statistika kopš 2017. gada
ir uzlabojusies, taču seniori ir tā sabiedrības daļa, kurai ar viltus ziņu atpazīšanu vēl joprojām sokas visgrūtāk. Kultūras ministrija aicina seniorus papildināt
savas zināšanas par medijpratību, izpētot pieejamos
materiālus un apmeklējot https://www.km.gov.lv/lv/
medijpratiba.
Informāciju sagatavojusi Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita Kokale

Pateicību nekad nevar
būt par daudz...

Pensionāru biedrība
iepriecina seniorus

Esiet uzmanīgi, uzdarbojas
krāpnieki!

Preiļu novada Pensionāru biedrība izsaka
sirsnīgu paldies Latvijas Pensionāru Federācijai
par sagādātajām Ziemassvētku dāvanām - kokvilnas iepirkuma somām ar atstarojošiem elementiem, lai senioru ikdiena kļūtu ērtāka un drošāka.
Gada nogalē Valsts policija rīkoja akciju “Būsi
redzams, būsi dzīvs” ar mērķi aktualizēt atstarojošo
elementu nozīmi ceļu satiksmes drošībā. Patīkami,
ka Valsts policija rūpējas arī par mums – senioriem–
kājāmgājējiem. Ar LPF starpniecību somas jau esam
saņēmuši un izmantojam ikdienas dzīvē, ejot uz veikalu, pastaigās. Soma vienmēr būs kopā ar mums.
Tāpat izsakām lielu pateicību “Mēness aptiekas”
farmaceitiem Preiļos. Pirmdienās seniori var iegādāties zāles ar 20 % atlaidi. Mēs, seniori, izmatojam
gan zāļu iegādi ar atlaidi, gan respektējam farmaceitu zināšanas un sniegtos padomus. Paldies, ka viņi
mums atgādina, ka par savu veselību vajag rūpēties
ik dienu. Paldies LPF valdes loceklei Dzintrai Žildes kundzei un “Mēness aptiekas” kolektīvam par
to, ka savlaicīgi varam saņemt LPF izdevumu “Latvijas Pensionārs”, kuru tālāk varam nogādāt senioriem. Tāpat pateicamies izdevuma “Latvijas Pensionārs” redkolēģijai par interesanto, saturīgo un ļoti
vajadzīgo informāciju, arī dalīšanos pieredzē ar citām republikas pensionāru biedrībām.
Visiem gribu novēlēt stipru veselību, mīļu un
patīkamu saskarsmi, kā arī darbīgu gadu!

Ziemassvētki saistās ne tikai ar egļu un sveču
smaržu, bet arī ar dāvanām, kuras parasti tiek noliktas zem svētku eglītes. Kuram ir lielāks prieks
– dāvinātājam vai saņēmējam? Protams, ka dāvinātājam, jo ir ko un kam dāvāt. Tas sagādā vislielāko prieku. Galvenais ir gatavošanās svētkiem.
Lai sagādātu pārsteigumu Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” iemītniekiem,
Preiļu novada Pensionāru biedrība kopā ar biedrību “Mūsmājas” jau novembrī uzsāka dāvanu
gatavošanu.
Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes
priekšsēdētāja Marija Briška ierosināja izgatavot
mīkstus, dekoratīvus spilventiņus. To izgatavošana
izrādījās darbietilpīgs un patīkams process. Spilventiņi senioriem noteikti noderēs, tāpat kā pašizgatavotie vilnas izstrādājumi un higiēnas preces.
Biedrības “Mūsmājas” seniores sarūpēja našķus, cimdus, zeķes un kalendārus Jaunajam Tīģera
gadam.
2021. gada 22. decembrī pansionātā “Preiļi”
sarūpētās dāvanas ar mīļiem un sirsnīgiem, uzmundrinošiem vārdiem, ar Ziemassvētku dziesmām un
ar humoru pasniedza Baltā Pelīte (Marija Briška) un
Salatētis (Elma Aksjonova).
Pansionāta vadītāja Inga Vilcāne sirsnīgi pateicās par jau 10 gadus ilgušo sadarbību, kura jau izveidojusies kā tradīcija.
Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija
Briška izteica sirsnīgu paldies visām seniorēm, kuras
atrada laiku un iespēju piedalīties šajā projektā.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka
krāpšanu un to mēģinājumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis, vairākkārtīgi pārsniedzot iepriekšējo gadu rādītājus.
Krāpnieki, zvanot un uzdodoties par banku darbiniekiem, izkrāpuši lielas naudas summas, īpaši daudz cietušo
ir vecumā virs 54 gadiem.
Ja tiek saņemts zvans, kura laikā zvanītājs lūdz nosaukt bankas pieejas datus, nekādā gadījumā to nedariet!

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes
priekšsēdētāja, Latgales reģionālās pensionāru
apvienības priekšsēdētājas vietniece
Marija Briška

Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes locekle Marija Volkova

Preiļu novada VĒSTIS

Pasākumu plāns februārim
“Lai svece gaismu rāda”.
Programmā: Gaismas ceļš, Sveces stāsts,
Spēles, Sveču liešana kopā ar Intu Reču.
Ieeja: bez maksas. Pasākumi notiks ievērojot valstī noteiktos Covid–19 ierobežojumus.
26. februārī plkst. 13.00 Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Ontons i Anne”.
Biļešu cena EUR 3.00. Ieeja ar Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,
personu apliecinošu dokumentu un masku.

Preiļu novada kultūras centrs
3. februārī 17.30 Animācijas filma visai ģimenei
,,DULLĀ VISTA TURU“.
Turu izskatās neparasti un nedēj olas – tas viņu padarījis
par apsmieklu citām vistām. Bet viņas dzīve spēji mainās dienā, kad bijusī mūzikas skolotāja Izabella pieņem
Turu uz dzīvi savā fermā un atklāj vistas slepeno talantu – viņa saprot cilvēkus, runā viņu valodā un turklāt arī
skaisti dzied. Kad Izabella nonāk slimnīcā, Turu dodas
ceļā, lai draudzeni atrastu. Ceļā viņa satiek Matiasu, kura
tēvs ir cirka īpašnieks. Kopā viņi izveido priekšnesumu,
kas Turu padara slavenu.
Biļešu cena EUR 2.00. Ieeja kultūras namā pieaugušajiem ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic tests.
11. februārī 19.00 Preiļu pilsētas 94. dzimšanas dienai
veltīts sarīkojums “Preiļu vārds sasauc mirkļus”.
Programmā: Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ārija
Vucāna svētku apsveikums, konkursa uzvarētāju apbalvošana, akustiska svētku koncertprogramma - Antra Stafecka un Atis Ieviņš, taustiņinstrumenti - Māris Elksnis.
Ieeja: bez maksas. Pieejama vietu rezervācija pa tālr. 653
22200 vai 292 353 18. Pasākums notiks ievērojot valstī
noteiktos Covid – 19 ierobežojumus.
18. februārī 19.00 Juteklisks Valentīndienas koncertšovs “Mīlas kabarē”.
Pikantu mīlestības svētku noskaņu radīs spēcīgās balss
īpašniece ar izteiktu latīņamerikas šarmu Diāna Pīrāgs un
šova deju grupas ” Bua” un ”MEN$” jeb “Male empire
night out show”.
Biļešu cena EUR 10.00. Biļešu iepriekšpārdošana KN
kasē no 01.02.2022. Kases darbalaiks 9.00-14.00. Ieeja:
16 + ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.
14. februārī 18.00 A. Ēķa spēlfilma “TABU”.
Tā ir romantiska komēdija par to, par ko nerunājam. Pieci mīloši pāri meklē jaunas emocijas, lai padarītu savu
kopā būšanu vēl saskanīgāku un krāšņāku. Viņiem viss ir
kārtībā – gan mīlestība,
gan uzticība, gan cieņa, bet
ir kāda vēlme, par ko skaļi nemēdz runāt. SKATĪTĀJUS
SAGAIDA VALENTĪNDIENAS PĀRSTEIGUMS!
Biļešu cena EUR 4.00. Biļešu iepriekšpārdošana KN kasē
no 01.02.2022. Kases darbalaiks 9.00-14.00. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

Aglonas Kultūras nams
5. februārī plkst. 17.00 – 20.00 Aglonas nūjošanas trasē/Aglonas brīvdabas estrādē Sveču dienas pastaiga
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pagalmā vai pie mājas iebraucamā ceļa izveidot Valentīndienas noformējumu. Nofotografēt un iesūtīt uz
WhatsApp - 29488742 līdz 11.02.2022. norādot darba
autoru un atrašanās vietu. Tiks veidota radošo darbu foto
kolāža. Labākajiem – pārsteiguma balva.
14. februārī 18.00 – 21.00 “Amora nakts Prīkuļos”.
Mīlestības dzēriens, gaismu un mūzikas saspēle, romantiskais foto stūrīts. Ieeja: bez maksas. Pasākums notiks
ievērojot valstī noteiktos Covid–19 ierobežojumus.

26. februārī 14.30 pie Aglonas KN Meteņdiena Aglonā.
Programmā: Meteņbērnu spēkošanās; Meteņdienas tradīcijas; Lielīšanās sacensības
u.c. izdarības.
Ieeja: bez maksas. Pasākumi notiks ievērojot valstī noteiktos Covid–19 ierobežojumus.

26. februārī Salas pamatskolas pagalmā 12.00 – 15.00
Meteņdiena.
Sniegavīru parāde, ziemas atrakcijas, stafetes, ugunskurs
un silta tēja. Atraktīvākajiem pārsteiguma balvas. Plkst.
16.00 skolas svinību zālē koncerts ar īpašo viesi Juri Ostrovski. Koncerta biļetes cena 3 EUR. Vietu rezervācija
zvanot uz tālr. 29488742. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

Aizkalnes Tautas nams

Aglonas BJBLPC „Strops”

25. februārī 18.00 mezglošanas meistarklase ar Intu Reču.
Ko Tu iemācīsies un iegūsi? Iemācīsies
mezglošanas pamatus un iegūsi burciņu
ar pašas mezglotu turētāju. Pieteikties var
zvanot pa tālr: 22365989. Nāc radoši pavadīt vakaru un iemācīties ko jaunu!
Dalības maksa EUR 2.00. Pasākums notiks ievērojot valstī noteiktos Covid–19
ierobežojumus.

18. februārī plkst. 17.00 stand-up komēdija LATVIEŠU KOMIĶIS.
Autors un izpildītājs Maksims Trivaškevičs. Ieeja: bez
maksas. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

26. februārī 19.00 “Aizgavēņa lustes
Aizkalnē”.
Īpašais viesis Juris Ostrovskis. Biļetes
cena 3 EUR. Vietu rezervācija zvanot uz
tālruni 22365989. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

Stabulnieku Kultūras nams
12. februārī plkst. 19.30 Valentīndienai veltīts koncerts ar duetu “Ilona & Igors” no šlāgergrupas “Muiža”.
Biļetes cena 2 EUR. Vietu rezervācija zvanot uz tālruni
26166660. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

Riebiņu MJIC “Pakāpieni”
18. februārī plkst. 20.00 stand-up komēdija LATVIEŠU KOMIĶIS.
Autors un izpildītājs Maksims Trivaškevičs. Ieeja: bez
maksas. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.
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.

Pelēču Kultūras nams
19. februārī plkst. 19.00 Valentīndienas koncerts “Mīlestības slazdos” kopā ar Oskaru & Marku no grupas
“Kingi”. Biļetes cena 2 EUR.
Biļetes cena 2 EUR. Vietu rezervācija zvanot uz tālruni
20499496. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

Sīļukalna Kultūras nams
1.- 15. februārī Sīļukalna kultūras namā skatāma Varakļānu amatnieku centra dalībnieku darbu izstāde.
Ieeja: bez maksas. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.
26. februārī pie Sīļukalna Kultūras nama Meteņdienas pasākums Rušonas Tautas namā.
Ieeja: bez maksas. Pasākums notiks ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.
12. februārī plkst. 19.00 Muzikāls pasākums “Tu saviļņoji mani...”
Ieeja: bez maksas. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

Rožkalnu Kultūras nams
26. februārī plkst.17.00 Baltinavas teātra “Palādas”
izrāde “Ontons i Anne”.
Biļešu cena EUR 3.00. Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.

Saunas Tautas nams
1.-11. februāris Radošais konkurss “Valentīndienas
pārsteigums”.
Saunas TN aicina visus interesentus pie savas mājas

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”
Izdevums internetā: www.preili.lv

