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Ārkārtas situācija –
pārbaudījums mūsu atbildības
sajūtai un mūsu vērtībām

Cienījamie Preiļu novada
iedzīvotāji! Šobrīd mūsu valsts
ir nonākusi situācijā, kad ikvienam no mums var būt izšķiroša loma sabiedrības veselības saglabāšanā. Tāpēc arī
Preiļu novada pašvaldība, pamatojoties uz valdības pieņemtajiem lēmumiem saistībā
ar ārkārtas situāciju, veic noteiktos piesardzības un drošības pasākumus.
Lai mazinātu koronavīrusa
izraisītās saslimšanas Covid-19
izplatīšanās risku, pašvaldība un
pašvaldības iestādes savu darbu
ar iedzīvotājiem veic attālināti.
Pašvaldības pakalpojumus iespējams saņemt elektroniski,
iesniegumus nosūtot uz e-pastu dome@preili.lv vai zvanot uz Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra tālruni +371 65322766.
Iesniegumus iedzīvotāji var novietot Preiļu novada domes ēkas priekštelpā, kur ir izvietotas iesniegumu veidlapas Preiļu novada domei,
Nodarbinātības valsts aģentūrai un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Visu Preiļu novada pašvaldības iestāžu un darbinieku kontakti
atrodami www.preili.lv.
Saskaņā ar valdības vadlīnijām Preiļu novadā atcelti visi kultūras,
sporta un izglītojošie pasākumi, tikšanās un sapulces. Izglītības iestādēs
darbojas Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi, un mācības skolēniem
tiek organizētas attālināti. Šobrīd tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” darbs dežūrgrupu režīmā. Pirmsskolas izglītības
iestāde atvērta tiem bērniem, kuru vecākiem nav citu iespēju bērna pieskatīšanai.
Vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka pašvaldība un tās iestādes
sniedz iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, lai nodrošinātu
ikdienas pamatvajadzības. Svarīgu un neatliekamu jautājumu izskatīšanai
tiek sasauktas Preiļu novada domes un Civilās aizsardzības komisijas
sēdes.
Mēs regulāri informējam jūs par valdībā, atbildīgajās institūcijās un
pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar ārkārtas situāciju valstī.
Pašvaldības tīmekļvietnē www.preili.lv un sociālajos tīklos aktuālā informācija tiek ievietota katru dienu. Šoreiz par aktuālāko vēstām jums arī
pašvaldības informatīvajā izdevumā. Aicinu iedzīvotājus ar sapratni
uztvert ne tikai valdības, bet arī Preiļu novada pašvaldības rīcību šajā
saspringtajā periodā! Izmantojiet e-pakalpojumus un saziņu attālināti!
Ievērosim piesardzību! Aicinu šajā laikā nerīkot ģimeņu un citas
privātās ballītes, bērnus un jauniešus nepulcēties kopā ‘tusiņos’ un
ievērot noteikto distanci!
Aicinu sekot līdzi savam un savas ģimenes veselības stāvoklim, ievērot ārkārtas situācijas ierobežojumus, vienlaikus saglabājot mieru un
sekojot Slimību profilakses un kontroles centra vadlīnijām:
https://spkc.gov.lv.
Izturēsimies saprotoši viens pret otru un būsim atbalstoši! Novēlu
mums ikvienam būt atbildīgam un visiem kopā būt vienotiem sabiedrības
veselības saglabāšanā!
Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece

Kontaktinformācija saziņai pašvaldībā
Labklājības pārvalde: tālr. 65323200, 28638567
par iespēju pašizolēties –
tālr. 29481795 (izpilddirektors Aldis Džeriņš)
Bezmaksas informatīvais
diennakts tālrunis valstī – 8345

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā
ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja sadarbībā ar
uzņēmumu «Tet» ir izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo diennakts tālruni 8345.
Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem
labāk orientēties informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un palīdzēt
saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības. Jautājumi tiek pieņemti
gan latviešu, gan krievu valodā.

Latvijas valdības paziņojums
par ārkārtējo situāciju valstī

Lai efektīvāk ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt
piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi skar gan
izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos
publiskās vietās, pārvietošanos ārpus valsts
robežām un citas jomas.
Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības
iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu
pieskatīšanu, jānodrošina dežūrgrupu darbība,
lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav
iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu,
vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un
ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši
ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19
saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat
šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav
iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Mācību process izglītības iestādēs joprojām norisinās attālināti, un centralizētie
svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz
15. maijam. Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku,
piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas
pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi
un reliģiskā darbība pulcējoties.
Sākot ar 17. martu, atcelti starptautiskie
pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām,
ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat
no 17. marta personām un transportlīdzekļiem
aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām –
gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā
robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem. Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu
robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem
Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas
vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas
uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta
ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem
ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.
Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem ievieš pasākumus, lai
nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.
Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie
drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša
administratīvā vai kriminālā atbildība.
Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā
primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās
nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.

* * *

Чтобы более эффективно ограничить распространение Covid-19 в Латвии, правительство решило
в период чрезвычайной ситуации усилить меры
предосторожности и безопасности. Ограничения коснутся работы образовательных учреждений, собраний в общественных местах, пересечения государственной границы и другие области.
Начиная с 16 марта дошкольные учебные заведения и учреждения по уходу за детьми должны организовать работу дежурных групп для присмотра за детьми,
родители которых не могут это обеспечить. Чтобы получить эту услугу, родители должны предоставить
дошкольному учреждению письменное заявление, подтверждающее, что ребенок и его семья в течение
последних 14 дней не были за границей и не общались
с больными вирусом Covid-19 или их контактными
лицами. В этом заявлении также должно быть указано,
что у родителей нет иной возможности обеспечить присмотр за ребенком.
Процесс обучения в учебных заведениях по-прежнему будет дистанционным, а централизованные экзамены по иностранному языку будут перенесены на даты
в период с 12 – 15 мая 2020 года.
Все памятные, развлекательные, культурные, спортивные и другие общественные мероприятия, включая
мероприятия, проводимые в ночных клубах и дискотеках, запрещены, независимо от количества посетителей. Запрещены также митинги, шествия, пикеты и
религиозные мероприятия.
С 17 марта отменены все международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусы
и железнодорожным транспортом. Аналогичным
образом, с 17 марта запрещается перемещение людей и
транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения как
внешних, так и внутренних границ Европейского союза.
Этот запрет не распространяется на перевозку грузов.
Вышеупомянутые ограничения на передвижение
через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения границы не распространяются на тех граждан Латвийской Республики, которые
хотят вернуться в Латвию. Не распространяются они и
на иностранцев, которые постоянно проживают в Латвии и хотят сюда вернуться, а также на иностранцев,
желающих покинуть Латвию.
В период чрезвычайной ситуации Министерство
экономики в сотрудничестве с предприятиями торговли
ввели меры по обеспечению социального дистанцирования в местах торговли.
В случаях несоблюдения любой из вышеперечисленных мер безопасности наступает соответствующая
административная или уголовная ответственность.
Предприятиям в период чрезвычайной ситуации в
первую очередь необходимо обеспечить поставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости и сырья для их производства.

Aicinām sekot informācijai medijos un www.preili.lv sakarā
ar turpmākajiem valdības paziņojumiem saistībā ar ārkārtas situāciju!

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu
mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanai

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa, projekta atskaites veidlapa atrodama mājas lapā
www.preili.lv no 2020. gada 1. aprīļa.
Projekta pieteikumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: ineta.liepniece@preili.lv no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 30. aprīlim.
Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu pa tālruni +371 26636243 vai elektroniski:
ineta.liepniece@preili.lv

2020. gada marts
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Izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi veiksmīgi piedalās XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skatē

12. martā Preiļu kultūras
namā notika Aglonas, Preiļu un
Riebiņu novada izglītības iestāžu
tautas deju kolektīvu repertuāra
apguves un dalībnieku atlases
skate, kuras norisi nodrošināja
Preiļu novada bērnu un jauniešu
centrs sadarbībā ar Preiļu novada kultūras centru. Tajā dejotājiem bija jāstājas Rīgas žūrijas
priekšā un jāpierāda, ka ir gatavi
būt lielajā dejotāju pulkā XII
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku (Svētki) lielkoncertā «Saule vija zelta rotu».
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore, XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku Preiļu novada koordinatore Aija Caune atzīst, ka skates
rezultāti iepriecina un sniedz gandarījumu par paveikto darbu.
Prieks arī par Preiļu novada kolektīviem!
Augstākās pakāpes diplomu
ieguvuši:
• Preiļu 1.pamatskolas deju
kopas «Gaida» 1.-2.klašu deju
kolektīvs (48,3 punkti), vadītāja
Gaida Ivanova,

Foto – Ieva Babre

Foto – Ieva Babre

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu kultūras centra deju kopa «GAIDA».
Dejotāju vidū – deju skolotājas (no kreisās) Viktorija Kondratjeva un Gaida Ivanova

• Preiļu 1. pamatskolas deju
kopas «Gaida» 5.–6. klašu deju
kolektīvs (48,2 punkti), vadītāja
Gaida Ivanova,
• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras
centra tautas deju kopa «Gaida»
(47,8 punkti), vadītāja Gaida
Ivanova,

Ārkārtas situācijas dēļ LAD izvērtēs
izmaiņas projektu īstenošanā

Ņemot vērā ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19, Lauku
atbalsta dienests izvērtēs projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu, kā arī nepiemēros sankcijas par saistību neizpildi.
Ja dienesta klienti, izvērtējot situāciju, secina, ka nebūs iespējams
sasniegt izvirzītos mērķus, veikt nepieciešamās iegādes vai īstenot citas
aktivitātes, aicinām par to informēt dienestu, rakstot iesniegumu ar
pamatojumu par radušos situāciju.
Katru gadījumu dienests izskatīs un izvērtēs individuāli, lai rastu
labāko risinājumu mūsu klientiem.

Kā saņemt LAD klientu apkalpošanas
pakalpojumus attālināti

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa
dēļ, Lauku atbalsta dienests atgādina, ka līdz šā gada 14. aprīlim
ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē.
Lai pakalpojumus padarītu pieejamākus, dienests paplašinājis
iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par izmaiņām
klientu datos var iesniegt portālā www.latvija.lv, autentificējoties ar
interneta bankas pieejām. Līdz šim Klientu reģistrācijas/Izmaiņas klientu
datos veidlapas šādi iesniegt nevarēja.
Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem klienti var saņemt
attālināti. To var darīt, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000
vai rakstot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Aizpildītas klientu reģistrācijas veidlapas klients var iesniegt arī
parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu
lad@lad.gov.lv.
Dienests ir atcēlis visus ieplānotos publiskos pasākumus – seminārus, konsultācijas un konferences. Pateicamies mūsu klientiem par
sapratni!

Atbalsts lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests no 20. aprīļa līdz 20. maijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā «Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās
sekas» putnkopības nozarei.
No 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā
«Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības».
No 5. maija līdz 5. jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma
«Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» divās aktivitātēs. Aktivitātē «Meža ieaudzēšana» (devītā projektu pieņemšanas kārta) var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā
arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.
Aktivitātē «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana» atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā,
kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks
vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi),
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Vairāk informācijas pieejams dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā «Atbalsta veidi» – «Projekti un investīcijas».
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis
uzziņām: 67095000.

• Preiļu 1. pamatskolas deju
kopas «Dancari» 3. klašu deju
kolektīvs (46,3 punkti), vadītāja
Ilze Broka,
• Preiļu 1. pamatskolas 4.klašu
tautas deju kolektīvs (46,0 punkti),
vadītāja Viktorija Kondratjeva,
• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras

Preiļu 1. pamatskolas deju kopas «DANCARI» 3. klašu tautas deju kolektīvs,
pirmā otrajā rindā (no labās) – deju skolotāja Ilze Broka

centra tautas deju kopa «Dancari»
(45,0 punkti), vadītāja Ilze Broka.
1. pakāpes diplomu saņēma:
• Preiļu 1. pamatskolas deju
kopas «Dancari» 8. klašu deju
kolektīvs (44,0 punkti), vadītāja
Ilze Broka,
• Preiļu 1. pamatskolas deju
kopas «Dancari» 7. klašu deju

kolektīvs (43,3 punkti), vadītāja
Ilze Broka.
Mūsu pusē ir skolas, kur skolēniem dejot ir goda lieta, un par
profesionalitāti un meistarību, lai
panāktu rezultātu, pateicamies deju
skolotājām Gaidai Ivanovai, Ilzei Brokai un Viktorijai Kondratjevai.

VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes
skartajiem uzņēmumiem

Lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju visiem uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi
Covid-19 pandēmija, Valsts ieņēmumu dienestā darbojas īpaši tam izveidota atbalsta tālruņa līnija
67120020.
Tālrunis darbojas darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai
no plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 15.45.

Apstiprināts biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» projekts «Aprīkojuma un inventāra iegāde
saturīgai brīvā laika pavadīšanai»

2020. gada sākumā tika apstiprināts biedrības
«Puķuzirnis» projekts «Aprīkojuma un inventāra
iegāde saturīgai brīvā laika pavadīšanai» (Projekts
Nr.19-03-AL21-A019.2205-000002), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
«Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekta ietvaros tiks iegādāts ziemas aktīvās
atpūtas inventārs (121 dažādu izmēru slidu pāris, 35
hokeja nūjas, 100 hokeja ripas un apavu žāvētājs),
nometņu un izbraukuma apmācību tehniskais inventārs
(1 ekrāns, 1 tāfele, 2 termosi, 6 saliekamie galdi ar
soliem, 40 āra krēsli, 1 nojume, 1 projektors), nometņu
un izbraukuma apmācību radošā aprīkojuma inventārs
(2 piepūšamo slēpju komplekti, 4 gaismas galdi un
1 aktivitāšu kubs). Viss iegādātais aprīkojums būs pieejams ikvienam interesentam bez maksas. Jācer, ka
nākošajā ziemas sezonā būs sals un sniegs, lai ziemas
aktīvās atpūtas inventāru varētu izmantot gan bērni,
gan viņu vecāki un vecvecāki.
Biedrības mērķis ir ģimenēm ar bērniem piedāvāt
jaunus pakalpojumus saturīgai, pilnvērtīgai un kopīgai

brīvā laika pavadīšanai dažādos gadalaikos. Lai bērni
varētu izaugt par laimīgiem un pašpietiekamiem, vecākiem ir jāiegulda laiks kopīgās aktivitātēs. Mūsdienās
bieži vien bērnu brīvo laiku aizņem modernās tehnoloģijas un viedierīces. Projekta ietvaros iegādātais
aprīkojums un īstenotie pasākumi tiks izmantoti, lai
mudinātu vecākus stiprināt attiecības ar bērniem un
pavadīt vairāk laika kopā. Pavadītais laiks ļaus bērniem
iegūt pozitīvas emocijas, uzmanību un kopīgas atmiņas
ar vecākiem. Ģimene ir vide, kur bērns aug, attīstās
un pilnveidojas, tāpēc ir svarīgi no bērnības parādīt
bērnam mīlestību un savstarpējo cieņu vienam pret
otru. Projekta paredzamie rezultāti ir uzlabotas brīvā
laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem ziemas
periodā, uzlabots pakalpojums – nometņu organizēšana ģimenēm, bērniem un jauniešiem, kā arī pilnveidots izbraukuma apmācību saturs un tajos piedāvātās aktivitātes.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda
EUR 14 999,25 no kurām publiskais finansējums EUR
13 499,33 un EUR 1 499,92 ir Preiļu novada domes
līdzfinansējums.
Zoja Afanasjeva, biedrības «Ģimeņu atbalsta
centrs «Puķuzirnis»» brīvprātīgā

Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa)
vadās no pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem
attiecībā uz klātienes konsultāciju nodrošināšanu.
Bāriņtiesa nodrošina iespēju visā bāriņtiesas darba
laikā sazināties pa tālruni 65322106, mobilo tālruni
29480130 un e-pastu: barintiesa@preili.lv, kā arī
apstrādā saņemtos dokumentus. Ir nodrošināta dokumentu un iesniegumu iesniegšana klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski
vai pa pastu (bāriņtiesas pastkastīte dokumentu ievietošanai 1. stāvā, Aglonas ielā 1a, Preiļos).
Ja akūti nepieciešama klātienes konsultācija, bāriņtiesa lūdz personu rakstiski apliecināt, ka persona nav
paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» 4.12.punktu, proti, nav
persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no

Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Ikviena persona
ar akūtu respiratoru saslimšanu tiek lūgta atlikt klātienes konsultāciju. Klātienes pieņemšana organizējama, ievērojot 2 metru sociālo distancēšanos, labi
vēdinātā telpā, kā arī nodrošinot higiēnas prasības.
Vienlaikus, ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā
esošas personas tiesības, vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka bāriņtiesa nodrošina iespēju uzklausīt vai
saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī
sadarbībā ar citām institūcijām (Valsts policija, mediķi,
Preiļu novada pašvaldības policija, Preiļu novada
Labklājības pārvalde u.c.) nodrošina nekavējošu informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu
vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai
attīstības apdraudējumu.

Preiļu novada Bāriņtiesa informē
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Labklājības pārvalde ierobežo klientu
apkalpošanu klātienē

Lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, uz
ārkārtas situācijas laiku Preiļu novada Labklājības
pārvalde maksimāli ierobežo klientu apkalpošanu
klātienē, izņemot neatliekamus gadījumus un
krīzes situācijas. Pirms ierasties klātienē, obligāti sazinieties pa zemāk norādītajiem tālruņa
numuriem.
Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā Covid-19
izraisītā ārkārtas situācija, beidzas piešķirtā trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes statusa termiņš, tas tiks
pagarināts automātiski. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav
klātienē jādodas uz Labklājības pārvaldi.
Savukārt, ja nepieciešams piešķirt statusu no
jauna personai, kura to pieprasīs pirmo reizi, cilvēkiem nepieciešams vērsties Labklājības pārvaldē
attālināti, iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai ievietojot to tam speciāli paredzētā kastītē, kas atrodas
Labklājības pārvaldes priekštelpā uz galda! Turpat ir
pieejamas iesniegumu veidlapas. Dokumentus kastē
iespējams ievietot Labklājības pārvaldes darba laikā.
Ja ir radušies kādi jautājumi, droši sazinieties pa tālruni
vai elektroniski uz e-pastu (kontaktinformācija ir izvietota uz Labklājības pārvaldes ieejas durvīm).
Iepriekš izsniegtās izziņas, kuru derīguma termiņš faktiski ir beidzies laika periodā, kad izsludināta
ārkārtas situācija, ir derīgas līdz 31.05.2020. Papīra formā jauna izziņa nebūs nepieciešama, programmā SOPA darbinieki pagarinās to automātiski uz
cilvēka iepriekšējā periodā iesniegtā iesnieguma
pamata. Persona ar iepriekš izsniegto izziņu var doties
uz ārstniecības iestādi un citur, kur tas ir nepieciešams.
Personu periodiskā apsekošana dzīves veiktā
netiek veikta. Apsekošanas dzīvesvietā tiek veikta
gadījumos, ja pastāv augsti riski bērnu vai pilngadīgu

personu drošībai un dzīvībai, kā arī ārkārtas gadījumos.
Ar valsts apmaksātā asistenta pakalpojuma saņēmējiem un sniedzējiem telefoniski sazināsies pats
sociālais darbinieks, kurš informēs, kādā veidā notiks
atskaišu iesniegšana par kārtējā mēnesī sniegto pakalpojumu.

Ierobežojumi skar arī citus līdz šim pieejamos
pakalpojumus:
– nav pieejams dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas pakalpojums;
– netiek ielaistas trešās personas pansionātā
«Preiļi», krīzes centrā un Dienas aprūpes centrā, kur
ikdienā pakalpojumu saņem pilngadīgas personas ar
garīga rakstura traucējumiem;
– atceltas visas radošās darbnīcas Dienas aprūpes
centrā.

ES atbalsta pakas turpinām izsniegt personām,
kuras atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai krīzes
situācijās nonākušām personām. Pārtikas un higiēnas paku komplektu saņemšanas darba laiks nav
mainīts.
Pakas iespējams saņemt pirmdienā, otrdienā,
trešdienā, ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz plkst.
12.00, vēlams iepriekš zvanīt uz telefona nr.
65323200 vai 20270805.
Kontaktinformācija saziņai ar Labklājības pārvaldes darbiniekiem: Preiļos – 65323200, 65320123,
20270805, 28638567, 22049589 (Sauna), 20241389
(Pelēči), 22044340 (Aizkalne), e-pasts: labklajibas.
parvalde@preili.lv.
Anita Gāga,
Labklājības pārvaldes direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos jautājumos

No 13. marta līdz 14. aprīlim
Preiļu Galvenā bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti pa tālr. 65381230, 29991263 vai
e-pastu: preilu.biblioteka@preili.lv.
Lasītājiem izsniegto izdevumu nodošanas termiņš no 13. marta līdz 14. aprīlim tiks pagarināts
automātiski.
Aicinām lasīt e-grāmatas latviešu valodā
https://www.3td.lv/ . Ja Jums nav autorizācijas datu,
rakstiet uz bibliotēkas e-pastu. Aicinām izmantot
datubāzes
ar attālinātu pieeju: Letonika
https://www.letonika.lv/Login.aspx#section-clients,
EBSCO http://search.ebscohost.com. Paroles var
saņemt, rakstot uz bibliotēkas e-pastu.
Grāmatu akūtas nepieciešamības gadījumā izvēlieties sev ērtāko saņemšanas veidu:

• Autorizējieties mūsu e-kataloga sadaļā «Mana
bibliotēka», pasūtiet grāmatas un sagaidiet zvanu no
bibliotekāres, lai vienotos par grāmatu saņemšanas
laiku pie bibliotēkas.
• Zvaniet uz numuru 26819391, pasūtiet izvēlētās
grāmatas, vienojieties par to saņemšanas laiku pie
bibliotēkas.
• Rakstiet e-pastu ar vēlamo grāmatu nosaukumiem uz preilu.biblioteka@preili.lv, obligāti norādot
telefona numuru un vārdu, uzvārdu vai lasītāja kartes
numuru.
• Ar 17. martu bibliotēkā tiks veikta pakāpeniska
krājuma inventarizācija, kas daļēji ierobežos grāmatu
izsniegšanu. Katrā konkrētajā gadījumā par alternatīvām vienosimies telefoniski vai rakstiski.

17. martā Tieslietu ministrijā notika sanāksme
ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar
mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.
Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā
iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz
reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi,
ņemot vērā Covid-19 straujo izplatīšanos.
Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta
rīkojuma Nr.103 izpildē:
1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to
draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.
2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties
tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot
sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli
noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus.
Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances
ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.
3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos
«palikt mājās», pēc iespējas atturoties no publisku
vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus.
Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas
riska grupā.

4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo
atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu
darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.
Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu)
pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību
vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi
vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme
ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās
distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gan reliģiskās
organizācijas, gan dzimtsarakstu nodaļas iesaka iedzīvotājiem izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo
drošību, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus laulību un bēru ceremoniju rīkošanā un izvērtēt
pulcēšanās nepieciešamību un iespējamos riskus.
Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju
uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties
cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus.
Valsts Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem
un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs
gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo
pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.
Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās
situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu
pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu līdz 350
eiro (APK 176.2.).

Tieslietu ministrijas informācija sakarā
ar ārkārtas situāciju
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SIA «Preiļu slimnīca» informācija

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19
izplatība sasniegusi pandēmijas apmērus. Arī Latvijā laboratoriski
apstiprināts jau liels skaits saslimušo. Ņemot vērā izmaiņas epidemioloģiskajā situācijā, Latvijas valdība ir valstī izsludinājusi
ārkārtas stāvokli līdz 2020. gada 14. aprīlim.
Arī SIA «Preiļu slimnīca» brīdina par karantīnu un ambulatoro
pakalpojumu plūsmas ierobežošanu, kā arī informē par ieviestajām
izmaiņām darba laikā.
Sākot ar šī gada 18. martu SIA «Preiļu slimnīca» poliklīnikas darba
laiks ir sekojošs:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no plkst. 8.00
līdz plkst. 16.00;
Piektdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.
Darba laikā ieviestās izmaiņas saistītas ar jaunā koronavīrusa
(Covid-19) pandēmiju un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli.
Uz doto brīdi līdz šī gada 14. aprīlim jauni pieraksti netiek veikti.
Esošie plānveida pieraksti tiek atcelti, uzņemti tiek TIKAI akūtie, neatliekami pacienti, tai skaitā grūtnieces. Obligātās veselības pārbaudes
tiek atceltas līdz 14.aprīlim. Ņemot vērā esošo situāciju, SIA «Preiļu
slimnīca» aicina katru individuāli izvērtēt vizītes nepieciešamību.
Atgādinām arī visiem novada, pieguļošo novadu iedzīvotājiem,
kā arī viesiem, kuri šobrīd atgriežas no ārvalstīm, ir jāpavada tuvākās
14 dienas pašizolācijā, novērojot savu veselības stāvokli, divas reizes
dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru. Tas ir obligāts
pasākums, aicinām būt atbildīgiem.
• Parādoties VIEGLIEM saslimšanas simptomiem (paaugstināta
temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), jāzvana 8303, lai pieteiktos
analīzēm. (Preiļu novadam tuvākais analīžu nodošanas punkts ir
Daugavpilī – Daugavpils Olimpiskajā centrā, Stadiona ielā 1).
• Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana gadījumos, kad saslimšanas simptomi ir SMAGI (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).
SIA «Preiļu slimnīca» aicina būt atbildīgiem vienam pret otru,
piesardzīgiem, neradot paniku, saprotošiem un vēl stipru veselību
ikvienam!
Laila Meirule,
SIA «Preiļu slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļas informācija

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks saglabājas iepriekšējais – darba dienās no plkst.
9.30 līdz 12.00 un plkst. 13.00-16.30.
KLĀTIENĒ tiek reģistrēti jaundzimušie un miršanas fakts.
Pārējie apmeklētāji tiek lūgti izvērtēt nepieciešamību, zvanīt uz
tālruni 65322692, un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki telefoniski
izvērtēs situāciju par apmeklētāju apkalpošanu.
Liāna Loginova-Plivda,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

SIA «Preiļu saimnieks» uz laiku pārtrauc
klientu pieņemšanu klātienē

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» no 16. marta līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē:
• Komunālo maksājumu norēķinu daļā – N. Rancāna ielā 3a,
• Komunālajā nodaļā – Rīgas ielā 4,
• Administrācijas ēkā – Liepu ielā 2.
Aicinām klientus izmantot:

r elektroniskos pakalpojumus,
r norēķiniem – internetbankas,
r konsultāciju jautājumos sazināties pa e-pastu: psaimnieks@preili.lv,
r tālrunis uzziņām: 65381152,
r pastkastīti (Liepu ielā 2).

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.
Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm informēsim tīmekļvietnē www.preilusaimnieks.lv un sociālajos tīklos.
Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku
dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

VUGD katru gadu informē un izglīto iedzīvotājus par kūlas dedzināšanas bīstamību, bet ar to nepietiek, lai šādu ugunsgrēku skaitu
samazinātu – joprojām ik gadu tiek reģistrēts ievērojams skaits kūlas
ugunsgrēku, kuros nodeg vairākas ēkas un cieš cilvēki. Lai samazinātu
kūlas ugunsgrēku skaitu, nepieciešama aktīvāka iedzīvotāju iesaistīšanās, domāšanas un uzvedības maiņa, apzinoties savas rīcības iespējamās traģiskās sekas.
VUGD aicina iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi un savus īpašumus bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas
ugunsgrēks – nekavējoties zvanīt VUGD uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!

Preiļu novada VÇSTIS

Preiļu novada uzņēmēji piedāvā ēdiena piegādi mājās

Laikā, kad speciālisti iesaka palikt mājās un pēc iespējas retāk apmeklēt veikalus, vairāki Preiļu
novada uzņēmēji piedāvā savas produkcijas piegādi mājās pilsētas teritorijā:
Picērija «PICU BODE» – piegāde no plkst. 11.00 līdz 18.00, zvanot pa tel. 65322022. Picas,
pusdienu piedāvājumi, saldie ēdieni. Pasūtījumam virs 10 EUR piegāde bez maksas.
Kafejnīca «ĀDAMUSTOBA» – gardas un siltas pusdienas, kulinārijas un konditorejas izstrādājumi,
piesakot pa tel. 65320098.
Ātro uzkodu veikals «HASANS» – tava iecienītākā kebaba piegāde uz darbu vai mājām Preiļos no
plkst. 10.00 līdz 17.00, piesakot pa tel. 27771183.
ZS «MAZIE GAVARI» – piedāvā dārzeņu piegādi Preiļos. Piedāvājumā kartupeļi, bietes un burkāni.
Minimālā pasūtījuma apjoms – 10 kg katrai pozīcijai. Tel. 25625701
«VOSOROJU» VYSTU ŪLYS – brīvībā, laukos augušu un lolotu vistiņu olas. Veselīgs gardums
tavai ikdienai! Piegāde Preiļos, piesakot pa tel. 26160621
ZS «TŪMEŅI» – piedāvā dažādus biškopības produktus Jūsu veselībai un šobrīd tik pieprasītos
griķus! Piesakiet pa tel. 26510294.
Gaļas veikals «SĀTYS» – izvēlies gardu gaļas produkciju internetveikalā www.satys.lv ar piegādi,
kur un kad vien vēlies!
Ja vēl kāds uzņēmējs vai saimniecība nodrošina piegādi, lūdzam informēt par to Preiļu novada TIC,
rakstot uz e-pastu tic@preili.lv , un informācija par to tiks publicēta novada sociālajos tīklos un www.preili.lv

Oficiālie informācijas avoti saistībā
ar Covid-19 koronavīrusu

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju aicinām ikvienu iedzīvotāju ievērot valstī noteiktās
vadlīnijas un atbildīgo speciālistu norādes, lai ierobežotu vīrusa izplatību, pasargātu sevi, savu ģimeni un
ikvienu cilvēku. Tomēr tas nenozīmē, ka vajag krist panikā un ticēt viltus ziņām, tādēļ aicinām uzticēties
tikai oficiālajiem Latvijas Republikas informācijas avotiem.
Publicējam saites, kur jūs varat atrast nepieciešamo informāciju:
• Ministru kabinets – https://www.mk.gov.lv
Informācija saistībā ar ārkārtas situāciju Latvijā un pieņemtajiem lēmumiem.

• Slimību profilakses un kontroles centrs – https://spkc.gov.lv/lv/
Informācija par vīrusu Covid-19, saslimstību, simptomiem, norādes iedzīvotājiem un profesionāļiem.

• Veselības ministrija – http://www.vm.gov.lv/
Informācija par vīrusu «Covid-19», ekspertu komentāri.

• Valsts policija – http://www.vp.gov.lv/?id=906&said=906
Ja iedzīvotājiem ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība vai viņu rīcībā ir informācija par iespējamiem
likumpārkāpumiem, tostarp iespējamiem valdības noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu pārkāpumiem,
jāzvana 110, nevis jāraksta sociālajos tīklos. Tā policisti varēs ātrāk reaģēt uz saņemto informāciju!
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
https://vugd.gov.lv/lat/par_vugd/darbibas_sferas/covid_19
Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupa Covid-19 ierobežošanai.

Aicinām sekot oficiālajai informācijai un neizplatīt nepārbaudītus informācijas avotus!

Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba
organizāciju ārkārtējās situācijas apstākļos

No 23. marta klientiem tiks slēgtas visas 30 teritoriālās nodaļas. Šajā laika posmā personām nebūs
iespējams pieteikt un saņemt personu apliecinošus
dokumentus (pasi, personas apliecības). PMLP
informē, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu
apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma
termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments
joprojām ir izmantojams personas identificēšanai
ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā. PMLP
priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var
izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu
dokumentu izsniegšanu, ja to prasa neatliekama
vajadzība.

Neatliekamu jautājumu risināšanai saistībā ar
personas apliecinošiem dokumentiem, (pasi, personas apliecību) lūdzam telefoniski sazināties ar
tuvāko PMLP teritoriālo nodaļu vai PMLP Personu
apliecinošu dokumentu departamenta Metodiskās
vadības nodaļu: 67219244. Saziņai iesakām izmantot
arī e-pastu: pases@pmlp.gov.lv.
Lai nodrošinātu klientu informēšanu, darbosies
PMLP informatīvais tālrunis: 67209400 un par
PMLP sniegtajiem pakalpojumiem ir iespējams sazināties ar PMLP teritoriālajām nodaļām, kuru kontakti pieejami PMLP oficiālajā tīmekļvietnē:
www.pmlp.gov.lv.

Veselības ministrijas ieteikumi

Kā pārvarēt stresu Covid-19
uzliesmojuma laikā

t Ir saprotams, ka krīzes situācijā izjūti stresu, esi skumjš, apmulsis, nobijies vai dusmīgs.
Tev palīdzēt var saruna ar cilvēkiem, kuriem uzticies. Sazinies ar draugiem un ģimeni.
t Ja tev ir jāpaliek mājās, ievēro veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā ēd veselīgi, izgulies,
izkusties un uzturi saskarsmi ar mīļajiem cilvēkiem mājās, kā arī attālināti sazinies ar citiem
ģimenes locekļiem un draugiem.
t Nesmēķē, nelieto alkoholu vai citas narkotiskas vielas, lai tiktu galā ar savām emocijām. Ja
esi nomākts, konsultējies ar ārstu. Uzzini, kur meklēt palīdzību, ja jūties fiziski un mentāli slikti.
t Uzzini faktus. Informāciju, kas var palīdzēt izvērtēt riskus un ievērot piesardzības
pasākumus, meklē uzticamos informācijas avotos, piemēram, Slimību profilakses un kontroles
centra vai Pasaules Veselības organizācijas interneta vietnē.
t Mazini satraukumu un nemieru, ierobežojot laiku, ko pavadi skatoties vai klausoties
plašsaziņas līdzekļu atspoguļojumu, ja tas tevi nomāc.
t Izmanto prasmes, kuras iepriekš tev ir palīdzējušas tikt galā ar dzīves grūtībām.
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Latgales plānošanas reģiona
informācija par Covid-19 ierobežošanas
pasākumiem Latgales reģionā

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības sniedz atbalstu
Covid-19 izplatības ierobežošanai. Informāciju par pašvaldībās pieejamajiem pakalpojumiem repatriantiem var saņemt
katrā pašvaldībā. Kontaktinformācija Preiļu novadā – tālrunis
28638567.

Covid-19 analīžu veikšanas punkti Latgalē

• Daugavpils, Stadiona iela 1, Daugavpils olimpiskais centrs,
Sporta medicīnas centra telpās.
• E. Gulbja laboratorijas pacientu pieņemšanas punktā Smilšu
ielā 94a, Daugavpilī.
• Pieteikšanās gan valsts, gan pašu iedzīvotāju apmaksātajiem
testiem notiek pa tālruni 67801112.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

• Atgriežoties no ārvalstīm, obligāta 14 dienu karantīna
• Vieglas saslimšanas gadījumā zvani uz NMPD tālruni 8383,
smagas – 113
• Ja redzi pārkāpumu, nekavējoties zvani valsts policijai – 110
• Lasi uzticamus informācijas avotus
• Ievēro visus piesardzības pasākumus
• Parūpējies par riska grupas iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība pārceļ nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Preiļu novada dome informē, ka izmantos likumprojekta «Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību» 4. punktā paredzēto tiesību pašvaldībām
2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus,
kas atšķiras no likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajiem,
tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.
Preiļu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņš būs viens – 2020. gada 16. novembris.
Vita Biezaite,
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

Jēkabpils autobusu parks informē

Sakarā ar ārkārtas stāvokļa noteikšanu no 2020. gada 30. marta
līdz rīkojuma atcelšanai noteiktas izmaiņas reģionālajos vietējās
nozīmes autobusu kustības sarakstos. Lūdzu, sekojiet informācijai
www.preili.lv
Lūdzam par braucienu sabiedriskajā transportā laicīgi sagatavot
un norēķināties ar precīzu naudu. Pirmās 2 sēdvietu rindas autobusā
neizmantot!
Cienījamie pasažieri, lūdzam izvērtēt nepieciešamību izmantot
sabiedrisko transportu! Tālruņi informācijai: 65237730, 29182383.

Zemes stundā izslēdz gaismu!

Klimata pārmaiņas skar visas pasaules iedzīvotājus,
tāpēc arī Preiļu novada dome ir atsaukusies Pasaules
Dabas Fonda izteiktajam aicinājumam, un 28. martā no
plkst. 20:30 līdz 21:30 ārējais apgaismojums tiks
izslēgts vienam no Preiļu pilsētas simboliem – Preiļu
Romas katoļu draudzes baznīcai. Tiks izslēgts arī
fasādes apgaismojums Preiļu novada domes ēkai un
ziemas strūklakai Svētku laukumā.
Preiļu novada dome aicina arī novada iedzīvotājus
iesaistīties Zemes stundā un 28. martā plkst. 20:30 vismaz
uz stundu savās mājās izslēgt elektroierīces un samazināt
apgaismojumu, tādā veidā paužot savu atbalstu mēģinājumiem apturēt klimata pārmaiņas!

Preiļu
Novada VÇSTIS

Preiļu novada domes informatīvais
izdevums latviešu valodā.

Izdod Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālrunis 65322766
e-pasts: maija.paegle@preili.lv
Metiens – 5000 eks.
Iespiests SIA «Latgales Druka», Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Laikraksts internetā: www.preili.lv

