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Svētku noformējums Preiļu pilsētā

Tuvojoties Ziemassvētkiem, arī Preiļu pilsētā
lēnām tiek uzstādīts pilsētvides noformējums.
11. decembrī līdz ar tumsas iestāšanos akcijā
«Katru gad` no jauna» tika iedegta egle Svētku laukumā. Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Ārijs Vucāns uzrunāja klātesošos, vēlot saglabāt ticību
brīnumiem un gaismai katrā no mums. Sveiciens video
formātā skatāms arī sociālā tīkla facebook.com platformā.
Šajā gadā pilsētvides noformējumā, kā arī egles
rotājumos, dominē sniegpārslu un apļu motīvs.
Krustojumā Aglonas virzienā, kā arī Rīgas ielas teritorijas brīvajās zonās, uzstādīti jau iepriekšējos gados
radīti dekori, kas nu iedzīvinājuši jaunu svētku stāstu.
Pilsētas centra laukuma noformējumā veidotais koncepts «Sirsnīgas sniegavīru sarunas» attīstījies savijoties pasakām par to, ka svētku laikā dzīvnieki un
priekšmeti iegūst spēju sarunāties. Tehniskais rotājumu
izpildījums balstīts uz vēlmi izmantot iepriekšējos
gados veidotos noformējumus, papildinot tos ar jaunām niansēm. Šāda rīcība nav nejauša – Preiļu novada
pašvaldības izaugsmē un visas pasaules rūpēs par klimatneitralitāti, ilgtspējīgai domāšanai un resursu
apritei ir noteikta būtiska loma. Noformēšanas darbus
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vada Preiļu novada pašvaldības domes māksliniece
Inese Anina, sadarbībā ar domes tehniskās daļas saimniecības vadītāju V. Martinkus, SIA «Preiļu saimnieks» komandu, kā arī SIA «Volmārcentrs».
Svētku noskaņas paspilgtināšanai, pilsētas vēsturiskajā centrā pie grāmatu nama šogad pēc vairāku gadu
pauzes atkal tiek uzstādīta egle. No 21. decembra līdz
4. janvārim šajā laukumā, līdzās tur jau iemājojušiem
sniegavīriem, būs vērojama neparasta gaismu instalācija (sīkāka informācija sekos). Abas svētku egles
šajā gadā Preiļu pilsētai saņemtas kā dāvinājums –
Centra laukuma egle atceļojusi no Raudaukā dzīvojošās Anitas un Artūra Čodaru ģimenes, savukārt egle,
kas uzstādīta Svētku laukumā, no Pētera Rožinska.
Transportēšanu uz pilsētu veica SIA «Preiļu saimnieks», bet par uzstādīšanai nepieciešamo autokrāna
pakalpojuma dāvinājumu izsakām lielu paldies SIA
«Vicars» un Intaram Veigulim.
Decembrī un janvārī gaidāmi arī vairāki kultūras
notikumi, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai
www.preili.lv un rast savu svētku sajūtu Preiļu novadā.
Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa
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Preiļu novada bāriņtiesa informē

Vecākiem, pārvaldot bērnu mantu, aizbildņiem, personu ar
ierobežotu rīcībspēju aizgādņiem, mantojuma masas aizgādņiem
un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
vadītājiem ik gadu līdz 1. februārim ir jāiesniedz bāriņtiesā norēķins.
Norēķinus var iesniegt Preiļos, Aglonas iela 1a, atbildīgais darbinieks – lietvede Ilona Trifanova (tālr.: 65322107) vai tuvāk savai
dzīvesvietai:
Riebiņu apvienības pārvaldē, atbildīgais darbinieks – bāriņtiesas locekle Inta baško Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu
nov., tālr.: 22453617.
Aglonas pagasta pārvaldē, atbildīgais darbinieks – bāriņtiesas
locekle Valentīna Krīvāne, Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu nov.,
tālr.: 26156238.
Vārkavas apvienības pārvaldē, atbildīgais darbinieks – bāriņtiesas
locekle Iveta Stivriška Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag.,
Vārkavas nov., tālr.: 20384632.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rinča

Kopīgiem spēkiem
pie lielākiem sasniegumiem!

Preiļu novada invalīdu biedrība no 2002. gada apvieno cilvēkus
ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem nepieciešama dažāda
veida palīdzība un atbalsts. Mūsu organizācijā cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja piedalīties organizētos kultūras un sporta pasākumos,
ekskursijās, sporta spēlēs, individuālās nodarbībās, saņemt individuālas konsultācijas, īslaicīgi saņemt pieejamos tehniskos palīglīdzekļus.
Biedrībai ir iegādātas vairākas galda spēles visu vecumu cilvēkiem –
šahs, dambrete, novuss, pie mums var spēlēt zolīti un mest šautriņas.
Pirms pandēmijas notika turnīri galda spēlēs starp biedriem, piedalījāmies
izbraukumos uz citiem novadiem, rīkojām turnīrus arī paši. Neskatoties
uz pandēmiju, pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas ar labiem panākumiem piedalījāmies atklātajās Latgales sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Šajā laikā, kad mūs skar virkne ierobežojošu pasākumu, Preiļu novada
invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Natālija Skutele-Jeronoviča
aicina cilvēkus ar invaliditāti uz individuālām konsultācijām projekta
ietvaros, nodarbības notiek attālināti.
Ja Jums rodas jaunas idejas, kuras mēs varētu realizēt, ievērojot
katras grupas intereses, lai būtu iespēja mums kārtīgāk iepazīt vienam
otru un patiesi jauki pavadīt laiku, aicinām jaunizveidotās apvienotās
Preiļu novada pašvaldības aktīvos cilvēkus iestāties Preiļu novada
invalīdu biedrībā. Dalība organizācijā uzlabotu savu un līdzcilvēku
dzīves kvalitāti, vēlamies, lai katrā pagastā būtu kontaktpersona, kura
varētu saņemt atbalstu un sniegt to citiem. Lai kāds jaunais likums
patiešām atbilstu mērķa grupas vajadzībām, tā izstrādes gaitā notiek
plašas konsultācijas ar invalīdu organizācijām.
Ik gada 3. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti
diena. Jau otro gadu mēs to nevaram atzīmēt, kā to bijām darījuši iepriekš,
bet vienmēr ir izaicinājums kam jaunam. Vēl gribu atzīmēt, ka pašvaldība
decembrī cilvēkiem ar invaliditāti piešķīra vienreizējos pabalstus, lai
Ziemassvētku dienā cilvēks varētu atļauties ko vairāk.
Protams, liels paldies mūsu novada Labklājības pārvaldei par darbu,
ko tā veic cilvēku ar invaliditāti labā! Vienmēr atcerēsimies, ka savstarpējā cieņa un attieksme starp mums, padara mūs tikai stiprākus un
sirsnīgākus! Būsim kopā un no sirds atbalstīsim savus tuvākos un līdzcilvēkus!
Protams, vēl gribētos pateikt paldies «Preiļu Aptiekai», kura atrodas
Raiņa ielā 5 un SIA «Preiļu Ainava», kuru atrodas Raiņa ielā 13, jo tās
jau vairākus gadus ziedo bezrecepšu zāles mūsu Preiļu novada invalīdu
biedrībai – sirsnīgs Jums paldies par sadarbību!
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiek savā ceļā,
Lai jaungada brīnums vispirms notiek mūsos…
Galvenais atslēgas vārds ir «sadarbība»,
Tāpēc, visiem lielus panākumus un radošu domu lidojumu 2022. gadā!
Ar cieņu Preiļu novada invalīdu biedrības
valdes priekšsēdētāja Natālija Skutele-Jeronoviča

2021. gada decembris

Preiļu novada pensionāru biedrības medicīnas
aprūpes centrs sniedz pakalpojumus jau 15 gadus

7. decembrī Preiļu novada pensionāru biedrībā
notika sirsnīgs pasākums, kura laikā ar pateicības
vārdiem, laba vēlējumiem un dziesmām, tika atzīmēta biedrības medicīnas centra darbības 15 gadu jubileja un īpaši sveiktas brīvprātīgās centra darbinieces.
Preiļu novada Pensionāru biedrības medicīnas
aprūpes centrs darbojas jau 15 gadus. Tas dibināts
2006. gada aprīlī. Centra mērķis – sniegt maznodrošinātajiem un trūcīgajiem pensionāriem bezmaksas
medicīniskos pakalpojumus – asinsspiediena mērīšanu, cukura un holesterīna līmeņa noteikšanu asinīs.
Iegādāts trenažieris-velosipēds, vingrošanas sols,
bumbas. Centru apmeklēja daudzi pensionāri, dažbrīd
veidojās pat rindas. Tas apliecina tikai to, ka šādi
pakalpojumi ir pieprasīti un ļoti vajadzīgi, bija ļoti
iecienīti. Pašlaik jāatzīmē, ka Covid-19 pandēmijas
laikā centra darbība bija daļēji jāpārtrauc. Tiek mērīts
tikai asinsspiediens un skābekļa koncentrācija asinīs.
Atzīmējot 15 gadu jubileju, kopā sanāca brīvprātīgās medicīnas darbinieces, kuras strādāja šajā
centrā – Leonora Stare, Vija Vitova, Broņislava

Draboviča, Valentīna Dzene, Albīna Valicka. Veselības stāvokļa dēļ uz jubilejas pasākumu nevarēja
ierasties Veronika Sondore un Erna Kozure. Daudzas
no viņām šo darbu turpina.
Klātesošos sirsnīgi sveica Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška.
Viņa pasniedza tencinājuma rakstu «Sirsnīgs paldies»
par mediķu nesavtīgu darbu, pūlēm, iejūtību pensionāru veselības saglabāšanā, kā arī nelielas dāvaniņas.
Atzinīgi vārdi jāsaka Preiļu novada pašvaldībai,
kura veselības aprūpes istabas darbošanos atbalsta
finansiāli. Arī šoreiz pasākumu kuplināja, atbalstīja
novada pašvaldības priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska. Viņa izteica pateicības vārdus novada
Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājai Marijai
Briškai un medmāsām. 15 gadu jubilejā medmāsas
sveica arī Labklājības pārvaldes direktore Sandra
Sprindža.
Ar nelielu koncertu klātesošos sveica senioru vokālais ansamblis «Virši» Santas Karinas Ošas vadībā.
PNPB valdes locekle Marija Volkova

Visu novembri aktīvie iedzīvotāji tika aicināti
piedalīties Jauniešu centra «ČETRI» rīkotajā izaicinājumā «103 km Latvijai», kura laikā dalībnieku
uzdevums bija, skrienot, pastaigājoties, soļojot vai
braucot ar velo, sasniegt 103 kilometrus. Visu
novembri izaicinājuma dalībnieki dalījās ar saviem
rezultātiem, nu kilometri ir saskaitīti un noskaidroti izaicinājuma rezultāti.

Izaicinājumā kopumā piedalījās 45 dalībnieki,
kopā pievarot 5712 kilometrus. Trīs no akcijas dalībniekiem 103 km sasniedza vienā dienā, dodoties 18. novembra patriotiskajā velobraucienā. Kopumā mēneša
laikā vislielāko skaitu kilometru sasniedza dalībnieks
ar 18. kārtas numuru, pieveicot – 473 km.
Ar visiem izaicinājuma rezultātiem var iepazīties
jauniešu centra četri Facebook lapā.

Preiļu novada jauniešu centra «ČETRI» rīkotajā izaicinājumā
«103 km Latvijai» dalībnieki kopumā pievarējuši 5712 kilometrus

Pelēču pagasta pārvalde un Pelēču bibliotēka izsludina Ziemassvētku
noformējuma konkursu Pelēču pagastā «Pasakainie Ziemassvētki»

Konkurss notiks no 23.12. līdz 29.12. Aicinām privātmāju, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus veidot
svētku noformējumu. Lai piedalītos konkursā, nepieciešams iesūtīt fotogrāfijas ar sava īpašuma svētku
noformējumu – kopskats, atsevišķas detaļas, klāt uzdevuma foto – no Pelēču pagasta centra vai
Ārdavas bibliotēkas – saieta nama noformējuma.
Konkursa noteikumi: no 23. līdz 29.decembrim (ieskaitot) iesūtiet 5 fotogrāfijas un vienu uzdevuma
foto uz e-pastu: pelecupagasts@preili.lv ar norādi «Pasakainie Ziemassvētki» ar šādu informāciju: īpašuma
nosaukums, adrese; īpašnieka vārds, uzvārds; fotogrāfiju autora vārds, uzvārds; kontakti (e-pasts, tālrunis).
Visas iesūtītās fotogrāfijas līdz 30.decembrim tiks publicētas Pelēču pagasta facebook lapā un līdz
2022.gada 6.janvārim piedalīsies skatītāju balsošanā. Balsot varēs nospiežot «Patīk» pie konkrētās galerijas
kopumā. Apbalvoti tiks trīs īpašumi ar vislielāko balsojumu «Patīk». Būs arī pārsteiguma balviņas.

Latvijas Pasts un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
atgādina, ka ikvienam pensionāram
ir iespēju pieteikt pensijas piegādi savā dzīves vietā

Ņemot vērā prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai, kas samazina apkalpošanas iespējas
pasta nodaļās vienam klientam noteiktās platības
dēļ un paredz ilgāku pakalpojuma gaidīšanas
laiku, kā arī veselības riskus, ko var radīt klātienes
apmeklējums, Latvijas Pasts un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka
pensiju iespējams saņemt savā dzīvesvietā, piesakot
šo pakalpojumu VSAA.
Latvijas Pastam ir līgums ar VSAA par pensiju
piegādi saņēmēju dzīvesvietā, un šis skaidras naudas
piegādes pakalpojums klientam izmaksās 2,39 eiro.
Šā pakalpojuma izmaksas ir zemākas nekā individuālam skaidras naudas izmaksas pakalpojumam
klienta dzīvesvietā no Pasta norēķinu sistēmas.
Iesniegumu VSAA par izmaksas adreses maiņu,
izlemjot par turpmāku pensijas piegādi dzīvesvietā,

iespējams iesniegt elektroniski oficiālajā e-adresē vai
e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar
drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).
Iesniegumu iespējams nosūtīt arī pa pastu jebkurai
nodaļai (VSAA Preiļu nodaļas adrese: Raiņa iela 19,
Preiļi, LV-5301) vai nogādāt darba laikā VSAA Preiļu
klientu apkalpošanas centrā, atstājot speciāli izvietotā
kastītē iesniegumiem. Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties ar VSAA Preiļu nodaļu pa tālr.: 20396476.
Pensijas saņēmējam gan jārēķinās, ka, mainot pensijas saņemšanas veidu, var mainīties arī izmaksas
datums.
Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Dagnija Dudarjonoka
Avots: VSAA un Latvijas Pasts

Viduslatgales pārnovada fonda mazo grantu projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi»
vairākas Preiļu novada iedzīvotāju iniciatīvu grupas īstenojušas savas idejas, uzlabojot apkārtējo vidi

biedrība «Sabiedriskais centrs «Smelteriešu cimdiņš»» īstenojusi projektu «Pietura-ciema vizītkarte», kura laikā, atjaunota
autobusu pieturvieta Smelteru ciema centrā.
Projekta īstenotāji pateicas par sadarbību
Saunas pagasta pārvaldei, Raimondam
Rubinam, Andri Kessam, Guntim Vaivodam,
Salas pamatskolai un Jānim Ernstonam, kurš
kopā ar bērniem veidoja kokgriezumu burtiņus pieturas nosaukumam.
Preiļu novada Pelēču pagasta iedzīvotāji realizējuši projektu «Mūsu senči – līdzgaitnieki». Projekta īstenošanas gaitā labiekārtota Pelēču pagasta Gornijašu kapsētas
teritorija, nomainīti divi kapsētas vārti, sakārtots atkritumu laukums un uzstādīti šķirošanas konteineri. Blakus atkritumu laukumam tika izveidots ikvienam pieejams

darba rīku stends. Darba grupa pateicas Pelēču pagasta pārvaldei, Ivetai Stašulānei,
Bonifācijam Kļavinskim un Pēterim Zariņam
un visiem brīvprātīgajiem par sadarbību un
atsaucību šīs ieceres īstenošanā.
Savukārt, aktīvie Pieniņu puses iedzīvotāji Preiļu novada Pieniņu centrā izveidojuši jaunu informācijas stendu. Lai arī
strauji attīstās digitālā saziņa, šāds informācijas apmaiņas veids joprojām ir aktuāls un
vajadzīgs. Iedzīvotāju grupa pateicas sadarbības partneriem SIA «Koks LG» un brīvprātīgajiem.
biedrība «Liepu iela 8» Preiļos realizējusi savu projektu, kura mērķis bija
labiekārtot Liepu ielas 8 pagalmu. Projekta
laikā no augusta līdz oktobrim Liepu ielas 8
pagalmā tika uzstādītas šūpoles bērnu spēļu

laukumā, četri soliņi pie katras kāpņu telpas
un veikti apzaļumošanas darbi. Biedrība
«Liepu iela 8» projekta ieviešanā un realizācijā izsaka lielu pateicību Preiļu novada
pašvaldībai, Viduslatgales pārnovadu fondam, Preiļu novada Upmalas pagasta amatniekam Aināram Gavaram un Liepu ielas 8
mājas iedzīvotājiem.
Silajāņu pagasta iedzīvotāju iniciatīvu
grupa realizējusi divus projektus, kuru laikā
veikta Kostigu vecticībnieku lūgšanu nama
elektroinstalācijas un Kostigu kapu žoga
nomaiņa. Pirmā projekta realizācijas rezultātā
tika nomainīta Kostigu lūgšanu nama iekšējā
un daļēji arī ārējā elektroinstalācija, kura bija
tehniski novecojusi, jo nebija mainīta no pagājušā gadsimta 80. gadu beigām. Tika uzstādītas jaunas enerģiju saudzējošas spuldzes,
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pilnībā nomainīti visi iekštelpās esošie elektrības vadi, rozetes, slēdži u.c. Otra projekta
laikā tika veikta Kostigu kapsētas labiekārtošana – tika nomainīts un vietām no jauna
uzstādīts 225 metru garais žogs. Abi projekti
tika īstenoti ar projektu konkursā iegūto
finansējumu un draudzes līdzfinansējumu un
cilvēku ziedojumiem.
Plašāka informācija un fotogrāfijas par
Viduslatgales pārnovada fonda mazo grantu
projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu
vidi» iedzīvotāju īstenotajiem projektiem
pieejama www.preili.lv un www.vlpf.lv.
Projekta īstenotāju sniegto informāciju
apkopojusi un ziņu sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka
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2022. gada 1. janvārī tiks slēgtas trīs Preiļu novada
(bijušā Riebiņu novada) bibliotēkas

Veicot bibliotēku darbību izvērtējumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, 2021.
gada 30. novembra Domes sēdē, ņemot vērā 2021. gada 12. novembra Latvijas bibliotēku padomes
atzinumu Nr.8.3–1/8, tika pieņemts lēmums slēgt Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēkas.

Gailīšu bibliotēka (dibināta 1970.gadā) atradās
Preiļu novada Rušonas pagastā, kur atrodas vēl 2 bibliotēkas – Kastīres un Rušonas bibliotēka. Pēc bibliotēkas slēgšanas, aktīvais (jaunāko un pieprasītāko)
grāmatu fonds tiks sadalīts Rušonas pagasta bibliotēkām. Lokācijas ziņā iedzīvotājiem tuvākā bibliotēka,
kur var saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus, ir Preiļu Galvenā bibliotēka (9 km).
Gailīšu pagasta iedzīvotājiem tiks piedāvāta individuāli pasūtītu bibliotēkas izdevumu piegāde līdz
autobusa pieturai «Gailīši», pēc iepriekšējās vienošanās, sazinoties ar Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāju pa m.t. 26819391.

Kotļerovas bibliotēka (dibināta 1950.gadā) atradās Preiļu novada Silajāņu pagastā. Bez Kotļerovas
bibliotēkas pagastā iedzīvotājiem ir pieejama vēl viena
bibliotēka – Silajāņu bibliotēka. Pēc bibliotēkas slēgšanas, Kotļerovas bibliotēkas aktīvais (jaunāko un
pieprasītāko) grāmatu fonds tiks sadalīts Riebiņu un
Silajāņu pagasta bibliotēkām. Lokācijas ziņā Kotļerovas bibliotēkas apmeklētājiem 7,5 km attālumā
pieejama Silajāņu bibliotēka un 7,3 km attālumā
Riebiņu bibliotēka, kur bibliotēkas strādā pilnā slodzē
un iedzīvotāji var saņemt bibliotekāros un informācijas
pakalpojumus.

Pieniņu bibliotēka (dibināta 1951.gadā) atradās
Preiļu novada Riebiņu pagastā. Bez Pieniņu bibliotēkas pagastā iedzīvotājiem ir pieejama vēl viena bibliotēka – Riebiņu bibliotēka. Pēc bibliotēkas slēgšanas,
aktīvais (jaunāko un pieprasītāko) grāmatu fonds tiks
sadalīts Saunas un Riebiņu pagasta bibliotēkām.
Lokācijas ziņā Pieniņu bibliotēkas apmeklētājiem 7,7
km attālumā atrodas Riebiņu bibliotēka un 7,9 km
attālumā Smelteru bibliotēka, kur iedzīvotāji var
saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

Lai Pieniņu pagasta iedzīvotājiem turpmāk nodrošinātu iespēju saņemt bibliotēkas izdevumus tuvāk
dzīvesvietai, tiks piedāvāta iespēja piegādāt iepriekš
individuāli pasūtītus izdevumus. Par piegādi aicinām
sazināties ar Smelteru bibliotēkas vadītāju Mariju
Giluči pa m.t. 26604448.

Izsakām pateicību pieredzējušām bibliotēku
vadītājām: Gailīšu bibliotēkas vadītājai Maritai
Kalvānei, Kotļerovas bibliotēkas vadītājai Marijai
Zaharevičai, Pieniņu bibliotēkas vadītājai Marijai
Gilučei par nesavtīgo darba veikumu, un nozīmīgu
ieguldījumu bibliotēku attīstībā, bibliotēkas lietotāju lasītprasmes veicināšanā, nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā un iedzīvotāju informēšanā, izglītošanā.

Dodoties pelnītā atpūtā, pateicību izsakām arī
Smelteru bibliotēkas vadītājai Anna Lasmanei par
ilggadēju (44 darba gadu) ieguldījumu bibliotēkas
darbībā un tās attīstībā, bibliotēkas lietotāju lasītprasmes veicināšanā, iedzīvotāju informēšanā un
izglītošanā. Turpmāk Smelteru bibliotēkas vadītājas amata pienākumus pildīs bijušās Pieniņu bibliotēkas vadītāja Marija Giluče. Marijai novēlam
veiksmi un radošas darba gaitas profesionālajā
izaugsmē.

Jaunizveidotajā Preiļu novadā bibliotekāros un
informācijas pakalpojumus būs iespējams saņemt
19 publiskajās bibliotēkās (Aglonas, Aizkalnes,
Ārdavas, Galēnu, Kastīres, Līču, Pelēču, Preiļu,
Riebiņu, Rožkalnu, Rušonas, Saunas, Silajāņu,
Sīļukalna, Smelteru, Stabulnieku, Upmalas, Vanagu
un Vārkavas bibliotēkās).
Informāciju sagatavoja: Preiļu Galvenās
bibliotēkas metodiķe Egija Gribuste

Preiļu Slimnīcā pieejama vakcinācija pret gripu

Preiļu slimnīcā ir iespējams vakcinēties pret gripu. Pretgri-pas vakcinācijas maksa ir 15,00 eiro, taču
no šī gada daudz plašākam iedzīvotāju lokam ir pieejamas valsts apmaksātas pretgripas vakcīnas.
Lai pēc iespējas novērstu riskus, ka vienlaikus Covid-19 vīrusam valstī izplatītos arī gripa, radot papildu
draudus iedzīvotāju veselībai, vienkāršota pretgripas vakcinācijas kārtība. Valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu
varēs saņemt visi riska grupu pārstāvji, kam tās tiek rekomendētas.
Valsts apmaksātas pretgripas vakcīnas varēs bērni, kuri slimo ar hroniskām slimībām (plaušu,
saņemt iedzīvotāji, kuri pieder noteiktām riska kardiovaskulārām, vielmaiņas, nieru, psihoneirologrupām:
ģiskām slimībām, imūndeficītu, personas, kas saņem
• bērni līdz 2 gadu vecumam;
imūnsupresīvu terapiju u.c.);
• grūtnieces;
• ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta
• seniori vecumā no 65 gadiem un pieaugušie un personas.

Lai saņemtu gripas vakcināciju Preiļu slimnīcas vakcinācijas kabinetā, nepieciešama iepriekšējā
pieteikšanās, zvanot pa tālruni: 28234496. Gripas vakcinācija tiek veikta poliklīnikas 108. kabinetā.
Informāciju sagatavoja: SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Selicka

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
paredzētajai darbībai – jaunputnu un dējējvistu audzēšanas
kompleksa izveide Preiļu pagastā Preiļu novadā

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA «Preiļu
putni» (reģ. Nr. 40203289853, juridiskā adrese: Kārļa
Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167).
Paredzētās darbības iespējamās norises vieta
(adrese): kompleksa teritorija tiek plānota Preiļu nov.,
Preiļu pag., Jaunsaimnieki, nekustamajos īpašumos
Rietumu ielā 6 (zemes vienības apz. 76580030381),
Rietumu ielā 7 (zemes vienības apz. 76580030368),
Rietumu ielā 5 (zemes vienības apz. 76580030363 un
zemes vienībā ar apz. 76580030367.
Vides pārraudzības valsts birojs 01.11.2021. pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai.
Paredzētā darbība ir jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveide Preiļu pagastā Preiļu novadā.
Paredzētās darbības ietvaros plānots izbūvēt 5 jaunputnu novietnes, katrā novietnē izvietojot 125 000
jaunputnus, un 2 dējējvistu novietnes, katrā novietnē
izvietojot 15 000 dējējvistu. Gada laikā plānots izaudzēt līdz 1 250 000 jaunputniem, kurus tālāk novirzīs
uz SIA «Alūksnes putnu ferma» kompleksu Alūksnē.
Saražotās produkcijas – vistu olas – apjoms sasniegs
8,4 milj. gadā.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešanas process notiks
neklātienes formā (attālināti) no 17. decembra līdz
14. janvārim.
Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes
sanāksme notiks 28. decembrī plkst. 17:00. Sanāksmei
varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto

tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks
publicētas SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment» tīmekļa vietnes www.environment.lv
sadaļā Aktualitātes.
Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts
(t.sk. prezentācija) būs pieejams SIA «Estonian,
Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnē
www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes
uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz epastu komplekss@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 5. janvārim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim,
izmantojot e-pastu.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:
1) Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē:
www.preili.lv;
2) tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates;
3) papīra formātā Preiļu novada pašvaldībā – Raiņa
bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 (darba dienās, iepriekš
piesakoties pa tālruni 65322766).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības
iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV –
1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis: 67321173,
www.vpvb.gov.lv) līdz 14. janvārim.
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Preiļu Novada VÇSTIS

Pasākumu plāns janvārim 2022
f Preiļu pilsēta

7. janvārī plkst. 19.00 Preiļu KN baltinavas amatierteātra «Palādas» izrāde «Ontans i Zīmassvātki».
Annas vedekla vēlas sarīkot īstus senču Ziemassvētkus, lai visi mazbērni zinātu, kā tos pareizi svinēt.
Antons un Anna tam piekrīt. Pašā Ziemassvētku vakarā
senču tradīcijās laužas iekšā mūsdienu realitāte, bet viss
beidzas labi, svētki izdodas. Biļetes iepriekšpārdošanā
KN kasē no 27.12.2021., cena EUR 5.00, pensionāriem EUR 3.00. Ieeja kultūras namā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.
12. janvārī plkst. 18.00 Preiļu KN Mecenātu
vakars. Akordionistes Initas Āboltiņas koncerts.
Ieeja: bez maksas. Pasākums ar ielūgumiem. Būs
iespēja izņemt bezmaksas ieejas kartes visiem interesentiem, piesakot tās KN kasē. Ieeja kultūras namā
ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un masku.
20. janvārī plkst. 14.00 Svētku laukumā barikāžu ugunskurs.
Tradicionālais 1991. gada janvāra barikāžu atceres ugunskura iedegšanas pasākums. Preiļu novada
pašvaldības domes vadības un muzeja speciālistu
uzrunas. Tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un ar tiem saistītie Kultūras ministrijas ieteikumi muzeju darbam.
22. janvārī plkst. 15.00 Preiļu parka estrādē
Atraktīvs ziemas piedzīvojums mājsaimniecību
komandām «Ragutiņu rallijs».
Ieeja: bez maksas. Pasākums notiks ievērojot
valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.
25. janvārī plkst. 11.00 Preiļu KN Preiļu novada
pensionāru biedrības 20 gadu jubilejas sarīkojums.
Ieeja: bez maksas. Ieeja kultūras namā ar Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu
apliecinošu dokumentu un masku.

f Saunas Tautas nams

15. janvārī plkst. 18.00 Vakarēšana «No senču
gudrības pūra».
Piedalās visi interesenti, ņemot līdzi rokdarbus
momentizstādei (no vecmāmiņu pūra lādes). Vakarēšanas laikā – dziesmas, stāsti, rotaļas, mīklas,
radoša darbošanās (līdzi – kāds rokdarbs).

f Aizkalnes Tautas nams

14. janvārī plkst. 19.00 Jauniešu Spēļu vakars
«Ārā krīt sniegs, bet Aizkalnes TN krīt kauliņš!»
Temperatūrai strauji krītoties, aizvien vairāk laika
gribas pavadīt iekštelpās, ar siltu tēju, siltiem cilvēkiem un siltām emocijām. Un kā gan labāk apvienot
visus trīs, ja ne ar kārtīgu galda spēļu vakaru! Tāpēc
aicinām jauniešus piedalīties «Spēļu vakarā». Būs
pieejamas dažādas interesantas spēles, karaoke, kā
arī silta tēja, siltu cilvēku un cerams arī siltu emociju
kompānija. Ieeja: bez maksas, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu, līdzi jābūt maskai.

f Riebiņu Kultūras nams

14. janvārī plkst. 19.00 Muzikāli izklaidējošs
atpūtas vakars pie galdiņiem «Vecais Jaunais Gads».
Ieejas maksa: 5 EUR. Biļetes iespējams iegādāties
ar sēdvietu pie galdiņa. Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās līdz 10. janvārim, zvanot pa tālr.
29945610. Ieeja pasākumā tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un sejas maskām.
19., 20., 21. janvārī Riebiņu kultūras namā
plkst. 19.00 Kinofilmu vakari.
Ieeja pasākumā tikai ar Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu un sejas maskām. Ieeja:
bez maksas.

f Stabulnieku Kultūras nams

No 17.01.2022. līdz 17.02.2022. darbdienās
plkst. 10.00 – plkst. 17.00 Viktora Petaško (Svente)
lielformāta saktu izstāde
Ieeja: bez maksas. Izstādes apmeklējums notiek
pēc valstī noteiktajiem drošības noteikumiem saistībā
ar Covid-19.
29.01.2022. plkst. 11.00 Stabulnieku pagasta
sporta laukumā pie bijušās skolas Ziemas prieku
festivāls ģimenēm un individuāli.
Ragaviņu rallijs un citas ziemas atrakcijas. Pasākuma datums var tikt mainīts, ja būs nepiemēroti laika
apstākļi. Pasākums tiks organizēts atbilstoši valstī noteiktajiem drošības noteikumiem saistībā ar Covid-19.

f Galēnu Kultūras nams

1. janvārī plkst. 19.00 Režisora Andreja Ēķa
komēdijas «TAbU» demonstrēšana.
Ieeja: EUR 3.00. Ieeja pasākumā tikai ar Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un sejas
maskām. Filmu var apmeklēt vecumā 16+.

15. janvārī plkst. 13.00 «Ziemas prieki Galēnos».
Ziemas sporta aktivitātes, masku parāde, atraktīvāko komandu noteikšana. Ieeja: bez maksas. Pasākums notiks ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.

f Pelēču Kultūras nams

19. janvārī plkst. 14.30 Galda spēļu pēcpusdiena – «Zini, uzmini un esi veikls!»
Bērnu un jauniešu tematiskais pasākums. Ieeja:
bez maksas. Pasākums notiks ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.

f Sīļukalna Kultūras nams

15. janvārī plkst. 16.00 Sīļukalna bijušās pamatskolas pagalms Sniega festivāls – karnevāls
«Ziemas prieki».
Ziemas sporta sacensības, ragaviņu vilkšanas sacensības, stafetes, pašdarbības kolektīvu uzstāšanās,
masku gājiens. Ieeja: bez maksas. Pasākums notiks
ievērojot valstī noteiktos Covid–19 ierobežojumus.
28. janvārī plkst. 19.00 Sīļukalna sievu vokālā
ansambļa 25 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja: bez maksas. Ieeja pasākumā tikai ar Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un sejas
maskām.

f Rušonas Tautas nams

22. janvārī plkst. 12.00 Rušonas pamatskolas
sporta laukumā «Sniega diena».
Ziemas prieku aktivitātes ģimenēm. Līdzi jāņem
ragaviņas. Ieeja: bez maksas. Pasākums notiks ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.

f Vārkavas Tautas nams

15. janvāris plkst. 19.00 Atpūtas vakars «Vecais jaunais gads».
Ieeja: bez maksas. Ieeja kultūras namā ar Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu
apliecinošu dokumentu un masku.

f Vecvārkavas muižas parks

9. janvāris plkst. 15.00 Ragaviņu festivāls visai
ģimenei «Ziemassvētku brīnumciemā».
Ieeja: bez maksas. Pasākums notiks ievērojot
valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.

f Aglonas pagasts

14. janvārī Aglonas kultūras namā Vecā –
Jaunā gada svinēšana un Ragaviņu rallijs.
Informācija tiks precizēta.
20. janvārī Aglonas kultūras namā barikāžu
atceres diena. Kinofilmas demonstrācija.
Informācija tiks precizēta.

DALIES PRIEKĀ UN SVĒTKU NOSKAŅĀS,
PIEDALOTIES PREIĻU NOVADA
VECGADA MĀJKONCERTA TAPŠANĀ!
Ko tu vēli sev un citiem Jaunajā gadā, ko – Preiļu
novadam?
Aicinām ikvienu, lielu un mazu, kurš vēlas sveikt
sava novada iedzīvotājus svētkos, iesūtīt video ar
Jaungada novēlējumu, muzikālu sveicienu, deju vai
citu pārsteigumu. Ļoti gaidīsim arī ģimeņu, draugu,
darba kolektīvu, klašu, amatiermākslas kolektīvu u.c.
videosveicienus (vai fotogrāfijas) svētku noskaņās!
Foto/ video gaidīsim līdz 26. decembra vakaram.
Ieteicamais video ilgums – līdz 2 minūtēm.
Filmējot ar telefonu, ievēro sekojošas norādes:
Telefonu turi horizontāli, lai koncertam veidojas
vienots formāts; Pārliecinies, ka esi labi iekadrēts un
tev ir tematisks svētku noformējums;
Gaismas avotam jābūt no priekšpuses, lai Tevi
var labi redzēt;
Filmējot neizmanto ZOOM funkciju (ja nepieciešams tuvplāns, novieto kameru tuvāk);
Augšupielādē sagatavoto sveicienu failiem.lv un
līdz 26. decembra vakaram nosūti uz e-pastu:
tic@preili.lv Norādi savu kontaktinformāciju (vārdu,
uzvārdu, telefona numuru, adresi), lai Salatētis zina,
kur nogādāt pateicības balvu! Iesūtot informāciju,
dalībnieks piekrīt iesūtītā foto/video publicēšanai.
Iesūtītie Jaungada vēlējumi būs skatāmi Facebook konta PREIĻU NOVADS Vecgada mājkoncerta
tiešraidē, Preiļu novada pašvaldības un Preiļu novada
TIC sociālajos tīklos 31. decembrī plkst. 20.00!

Visi pasākumi notiek «zaļajā režīmā», ievērojot
valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
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.

4

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766
e-pasts: dagnija.dudarjonoka@preili.lv
Metiens – 8650 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka», Rēzeknē, baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā: www.preili.lv

