
Preiļu novads: no sadarbības 
kultūras jomā līdz praktiskai 

palīdzībai

Atbalsts Ukrainai



Īstenotās aktivitātes
• Starptautisks Latvijas-Ukrainas-Gruzijas radošo darbu konkurss 

bērniem (ikgadējs kopš 2016. gada);

• Mūzikas un mākslas video, kas izveidots pēc Agitas Kaupužas (LPS 
pilnvarotās pārstāves Briselē) iniciatīvas, iesaistot Latvijas, Ukrainas un 
Gruzijas skolas. Video piedalījās Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi, kā arī mūsu pašvaldības partneri no Ņižinas (Ukrainā) un 
Ozurgeti (Gruzijā)
https://www.youtube.com/watch?v=qt6DDd2AlWs&list=PLLtiZjDjhu6C3eJ
QojLasO-HOveAAwhAw&index=26&t=19s

• «Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ar Ukrainu Preiļos» aktivitātes 
2019. gads; 

• Vasaras nometne bērniem, kuru ģimenes ir cietušas karadarbības 
rezultātā Ukrainas austrumos, sociālās rehabilitācijas nolūkos 
(2019. gads).

https://www.youtube.com/watch?v=qt6DDd2AlWs&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=26&t=19s


• Vairākas ziedojumu vākšanas kampaņas (gan palīdzības kravām uz Ņižinu
(Ukraina), gan Preiļu novadā patvērumu radušajiem ukraiņiem); 

• Ar Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstu kopš kara sākuma nepārtraukti tiek 
administrēta naudas līdzekļu vākšana, kas tiek izmantoti palīdzības 
nodrošināšanai, t.sk. tiem, kuri raduši patvērumu Preiļu novadā; 

Nosūtītas vairākas humānās palīdzības kravas – tās veidotas gan no 
pašvaldības, gan ziedotāju finanšu līdzekļiem, kā arī iedzīvotāju ziedotām precēm: 

• pirmā krava 08.03.2022. - kopējās palīdzības sūtījuma izmaksas pārsniedz 
15 000 EUR, 

• 05.05.2022. – kopējā kravas vērtība apmēram 18 000 EUR, t.sk. daļa preces par 
ziedot.lv līdzekļiem, 

• 31.10.2022. uzņēmuma A/S Preiļu siers ziedotā produkcija – kopējā vērtība 14 
paletēm 23473, 65 EUR, pašvaldība no budžeta līdzekļiem sedza transporta 
izmaksas; 



Humānās palīdzības kravas komplektēšana sadraudzības pilsētai Ņižinai Ukrainā



Humānās palīdzības kravas komplektēšana sadraudzības pilsētai Ņižinai Ukrainā



Atbalsta akcija Ukrainai «Brīvība-dzīvība» (ziedojumu vākšana)



Organizēta Ukrainas karā cietušo bērnu nometne Abragciemā – ziedojumu vākšanas 
kampaņa sadarbībā ar ziedot.lv transporta nodrošināšanai (2022. gads); 



Novada svētku ietvaros (2022) organizēta ukraiņu tekstīliju izstāde “Цiнности. Vērtības” un Ņižinas

pilsētas bērnu zīmējumu brīvdabas izstāde “Kopā roku rokā”, Ukrainas tradicionālās izšūšanas 

demonstrēšana, Preiļu sadraudzības pilsētas Ņižinas (Ukraina) viesmākslinieku koncerts un ukraiņu 

bērnu, kuri šobrīd uzturās Preiļos, koncerts “Lūgšana Ukrainai”; 



Uz Preiļu 2. vidusskolas sporta manēžas sienas tapis gleznojums Ukrainas atbalstam - gleznošanu 
veica ukraiņu māksliniece Natālija Havrišova, kura Preiļos radusi patvērumu no kara šausmām 
Ukrainā, un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi (2022). 



Sadarbības līguma parakstīšana ar Ņižinas pašvaldību un 
diskusija «Kā strādā pašvaldība kara apstākļos» (20.08.2022.)



Viduslatgales pārnovadu fonds, sadarbojoties ar pašvaldības darbiniekiem-
kara bēgļu koordinatoriem, iniciēja projektu «Ukrainas iedzīvotāju 
atbalstam Viduslatgalē», kas guvis Sabiedrības integrācijas fonda 
finansiālu atbalstu, tādējādi nodrošinot:

• Izglītojošas un attīstošas nodarbības ukraiņu bērniem un vecākiem;

• Divpadsmit pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem iespēja ģimenes 
atbalsta centrā «Puķuzirnis» apmeklēt silto smilšu nodarbības;

• Ukraiņu sievietēm nodrošinātas atbalsta grupas nodarbības ar psihologu; 

• Nodrošināta apmaksāta darba vieta Ukrainas civiliedzīvotājai, kura šobrīd 
apmetusies Preiļu novadā. 



PALDIES PAR UZMANĪBU!


