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Arī šogad iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojušies Lielajā Talkā 2021!
Šogad, 24.aprīlī, visā Latvijā norisinājās tradicionālā
Lielā talka. Lielā talka ir nevalstiskā kustība Latvijā, kas kopš
2008. gada organizē talkas visā Latvijā! Vārkavas novadā
oficiāli tika reģistrētas 6 talkas.
Tiesa gan, sākotnējās laika prognozes nebija īpaši
iepriecinošas, bet daba savus talkotājus rīta pusē lutināja ar
saules stariem un pēcpusdienā pārsteidza ar nelielu krusas devu.
Savukārt, talkotāji izmantoja šo lielisko izdevību – kopumā tika
savākti aptuveni 250 atkritumu maisi!

Paldies visiem, lielajiem un mazajiem talkotājiem! Īpašs
liels paldies Biedrība «Jaunvide» par salasītiem 50 maisiem
un Zemessardzes 35. kājnieku bataljons – par salasītiem 117
maisiem! Lieliski rādītāji, bet šie skaitļi liecina par to, ka diemžēl
mūsu apkārtnē ir cilvēki, kuri neapzinās, cik svarīgi ir tīra vide
mums apkārt. Rūpēsimies par savu apkārtējo vidi, lai padarītu to
aizvien tīrāku un zaļāku!
Sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Kondavniece

Biedrības ,,Vārkavas novada pensionāri’’
aktivitātes
24.aprīlī mūsu biedrības seniori aktīvi līdzdarbojās
Lielajā talkā. Šogad gan nelielākā pulciņā, ievērojot valstī
noteiktos ierobežojumus. Tradicionāli talkojām Zaķīšos,
sakopjot A. un V. Kovaļevsku piemiņas vietu.
Vārkavas novada pensionāri
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DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (30.03.2021.) tika izskatīts 11 darba
kārtības jautājumi:

AR DOMES
SĒŽU PROT
OKOLIEM,
LĒMUMIEM
UN
PIELIKUMIE
M VAR IEPA
ZĪTIES
NOVADA M
ĀJAS
VARKAVA.LV LAPĀ (WWW.
) LABAJĀ PU
SĒ,
SADAĻĀ «D
OMES SĒŽU
PROTOKOLI»

1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pārcelšanu 2021.gadā.
2.
Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ceļlejas”.
3.
Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ošu mājas”.
4.
Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Kalmes-1”.
5.
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
6.
Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
un nodošanu atsavināšanai .
7.
Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
8.
Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.157 ,,Par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”.
9.
Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.183 „ Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni” apstiprināšanu.
10.
Par medību tiesību nomu.
11.
Par iesniegumu izskatīšanu.

Vārkavas novada domes ārkārtes sēdē (08.04.2021.) tika izskatīts 1 darba kārtības jautājums:
1.

Par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (27.04.2021.) tika izskatīts 14 darba kārtības jautājumi:
1.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
3.
Par grozījumu Vārkavas novada Sociālās aprūpes centra “Vārkava” nolikumā.
4.
Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” nolikuma apstiprināšanu.
5.
Par zemes gabala ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
6.
Par zemes vienību apvienošanu.
7.
Par zemes iznomāšanu.
8.
Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā, dzīvokļa īpašuma Nr.6
nodošanu atsavināšanai.
9.
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
10.
Par izmaiņām Vārkavas novada pašvaldības komisiju sastāvā.
11.
Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
12.
Par Vārkavas novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
13.
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu apakšnomā.
14. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem.
Ar šo jautājumu lēmumiem vari iepazīties novada mājaslapā www.varkava.lv sadaļā ‘‘Domes sēžu protokoli‘‘.

Aktuālā informācija par Pašvaldības vēlēšanām 2021
Svarīgākie datumi pašvaldību vēlēšanās 2021:
26. maijs
- Pie vēlēšanu iecirkņiem, domes ēkām un informācijas
sniegšana vietām tiks izlikti paziņojumi par pašvaldībā izveidoto
vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laiku.
27. maijs
- Pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu apgabala
maiņu.
Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt
balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu
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sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu
programmām.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā,
5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs
izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks:
pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
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1., 2. jūnijs
atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu
- Vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras stundas dienā. biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās
Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.
VĀRKAVAS NOVADĀ izveidota iecirkņa komisija
Vārkavas vidusskola, vēlēšanu iecirknis Nr.726
ievēlēta komisija šādā sastāvā: Inta Kivleniece, Ainārs
Dudarjonoks, Ivars Vaivods-Šulte, Iveta Lazdāne, Sandra
Lazdāne, Juris Klindžāns un Anna Klindžāne.
* Inta Kivleniece – komisijas priekšsēdētāja (26543751;
inta.kivleniece@inbox.lv)
* Ainārs Dudarjonoks – komisijas sekretārs(26238816;
ainars.dudarjonoks@gmail.com)
Komisijas rezervisti- Kristians Plots, Sigits Stivriška,
Rebeka Cimdiņa, Andrejs Ločs.
Rožkalnu pārvaldes ēka, Kultūras nams, vēlēšanu
iecirknis Nr. 727 ievēlēta komisija šādā sastāvā: Mairita
Stulpiņa, Iveta Some, Jānis Jēkabsons, Viesturs Upītis, Mārīte
Ormane, Irita Kancāne un Evita Jaudzema.
* Mairita Stulpiņa – komisijas priekšsēdētāja
Iesnieguma paraugi pieejami arī Centrālās vēlēšanu
komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “2021. gada 5. jūnija
vēlēšanas/Normatīvie dokumenti”, apakšsadaļā “Veidlapas”.

(26069714; mairita.s@inbox.lv)
* Iveta Some – komisijas sekretāre (29442909; iveta.
some@inbox.lv)
Komisijas rezervisti- Agris Lazdāns, Evija Lagzdiņa,
Karīna Lazdāne.
Vārkavas tautas nams,vēlēšanu iecirknis Nr.728,
ievēlēta komisija šādā sastāvā: Diāna Stubure, Skaidrīte
Trafimova, Lidija Klindžāne, Vineta Čaunāne, Dagmāra
Skutele, Zinaīda Stubure un Jūlija Volonte.
* Diāna Stubure – komisijas priekšsēdētāja (27129572
; kika-diana@inbox.lv)
* Skaidrīte Trafimova – komisijas sekretāre (28898322
evva10@inbox.lv)
Komisijas rezervisti - Inta Gavare, Guna Stubure,
Lucija Armane.
Lūdzam savlaicīgi nosūtīt sev tuvākajam vēlēšanu
komisijas iecirknim pieteikumus balsošanai atrašanās vietās.

Kandidātu saraksti un partijas programmas
Nr.1 Kandidātu saraksta nosaukums: Politiskā
partija «KPV LV»
Priekšvēlēšanu programma:
Politiskās partijas “KPV LV” Preiļu novada deputātu
kandidātu programma pašvaldību vēlēšanām.
Mūsu mērķis ir veidot jauno Preiļu novadu kā spēcīgu
Latgales centru, kurš nepārtraukti aug, attīstās un ir inovatīvs.
Veidot tādu vidi, infrastruktūru un iespējas, kas sekmētu
iedzīvotāju reemigrāciju. Preiļu novadam ir jākļūst par
visiekārojamāko novadu, kur cilvēkiem veidot savas dzīves.
Preiļu novada bagātības – ģeogrāfiski esam pašā Latgales centrā,
ļoti skaista, daudzviet neskarta daba,
pozitīvi, sirsnīgi cilvēki.
1. Infrastruktūras sakārtošana, sadalīšana pa prioritātēm
un pielāgošana cilvēku vajadzībām
• Preiļu novada dzīvojamo māju pagalmu sakārtošana,
mūsdienīgas vides radīšana, norobežojot zaļo/atpūtas zonu un
automašīnu stāvvietas;
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• Atkritumu urnu un šķirošanas laukumu skaita palielināšana;
• Suņu pastaigu un aktivitāšu laukuma izveide;
• Parku, dabas un kultūrvēsturisku objektu infrastruktūras
sakārtošana, padarot tos vieglāk pieejamus tūristiem, bērniem,
kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
• Ceļu infrastruktūras uzlabošanas stratēģijas izveide, grants
ceļu atputekļošana, kā arī sistemātiska bitumena pārklājuma
ceļu tīkla attīstīšana;
• Aizstāvēsim novada intereses sadarbībā ar Latvijas Valsts
ceļiem un izdarīsim visu, lai novada reģionālais valsts ceļu tīkls
tiktu sakārtots;
• Sabiedriskā transporta kustības sakārtošana un organizēšana
sabiedrības vajadzībām.
2. Veselīga dzīvesveida/sporta aktivitāšu integrēšana
sabiedrībā
• Sporta programmu un aktivitāšu izstrāde dažādām vecuma
grupām, aptverot novadā esošās iespējas un radot jaunas;
• Novada pārraudzībā esošo telpu, skolas sporta zāļu, ekipējuma,
3
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stadionu noslodzes administrēšana, padarot pieejamu telpu vai
laukumu izmantošanu sportiskām aktivitātēm ikvienam;
• Augsti kvalificētu sporta treneru piesaiste;
• Sporta un kultūras pasākumu organizēšana valsts mēroga
izpratnē.
3. Sociālās atbildības stiprināšana
• Pastiprināts darbs ar Preiļu novada sociālajiem dienestiem,
ģimeņu vai atsevišķu indivīdu apzināšana, krīzes situācijā
nonākušu cilvēku integrēšana sabiedrībā;
• Projekts “Roka rokai” jeb palīdzēšana grūtībās nonākušajiem,
iesaistot tajā arī jauniešus;
• Telpu izveide mantu uzglabāšanai, kur cilvēki var ziedot
labdarībai mantas;
• Pastiprināta drošības un sabiedriskās kārtības uzraudzīšana,
stiprinot pašvaldības policijas kapacitāti un paplašinot
novērošanas kameru tīklu;
• Esošā dzīvojamā fonda sakārtošana un jaunu īres namu
celtniecība, izmantojot valsts un ES programmas, radot vieglāku
pieejamību:
- Cilvēkiem, kuru mājas ir cietušas kataklizmās vai ugunsgrēkos;
- Ģimeņu vardarbības rezultātā cietušām personām
- Reemigrantiem
- Jauniem speciālistiem
- Jaunām ģimenēm
4. Pašvaldības, kā vietējās lēmējvaras caurspīdīgums
un atvieglināta informācijas pasniegšanas forma, lai ikkatrs
iedzīvotājs bez liekām grūtībām spētu atrast novada aktuālo
informāciju
• Regulāras atskaites par pašvaldības paveiktajiem vai
plānotajiem darbiem, lēmumiem un sasniegumiem;
• Vietējās mājaslapas www.preili.lv pārveide, lietotājiem

AKTUĀLI
draudzīgā formātā;
• Lielāks obligātais laiks, kurš deputātiem jāatvēl iedzīvotāju
pieņemšanai klātienē;
• Domes kārtējo sēžu translēšana tiešsaistē.
5.Uzņēmējdarbības veicināšana un attīstība
• Stratēģiski pareiza Preiļu novada ģeogrāfiskā stāvokļa
izmantošana, liekot uzsvaru uz atrašanās vietu un dabas
daudzveidību;
• Samazinātas likmes NĪ nodoklim, jaunajiem uzņēmējiem uz
nekustamo īpašumu, kur plānota saimnieciskā darbība;
• Pašvaldības īpašuma nomas maksas samazināšana, ja
uzņēmējs attīsta esošo infrastruktūru, rada jaunas darba vietas;
• Tūrisma jomas spēcināšana, rekreatīvā tūrisma attīstība;
• Jauniešu nodarbinātības veicināšana sadarbībā ar uzņēmējiem;
• Jaunu aktīvās atpūtas objektu izbūve, kas veicinātu gan
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan piesaistītu tūristus,
radītu jaunas darba vietas;
• Regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, domes aktīva iesaistīšanās
uzņēmējdarbības vides attīstīšanā;
• Facebook lapas izveide “Preiļu novads var”, kur apkoposim
stāstus par cilvēkiem, kuri šeit dzīvo, rada, dara un iedvesmo
nebaidīties pārcelties uz dzīvi Latgales sirdī.
6.Izglītība
• Izglītības iestāžu, t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu, viegla
pieejamība ikvienam;
• Eksakto zinātņu centra izveide un popularizēšana;
• Esošo arodizglītības iestāžu stiprināšana;
• Mūžizglītības programmu aktualizēšana;
• Vietējo sportistu, mākslinieku, mūziķu atbalsts un virzīšana
dalībai starptautiska mēroga konkursiem un sacensībām.

Kandidāts

Kārtas nr. sarakstā

Dzimšanas gads

Amats

1979

Darbavieta /
nodarbošanās
SIA 180

Ilga Zalāne

1

Ainārs Určs

2

1986

SIA Cido Grupa

Tirdzniecības pārstāvis

Gunta Katkeviča

3

1971

SIA Online teachers

Pasniedzēja

Zane Romanovska

4

1991

SIA Pepco Latvia

Direktore

Mārtiņš Baumanis

5

1979

Aira GribonikaUpeniece

6

1983

Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
dienests
Rušonas pamatskola

Operatīva medicīniskā
transporta līdzekļa
vadītājs
Pirmsskolas mūzikas
skolotāja

4

Direktore
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Iļja Svetlovs

7

1989

SIA Peikko Latvija

Inga Kassaliete
Aivis Pīzelis

8
9

1978
1988

SIA Circle k Latvia
SIA Stockmann

Kristaps Pastars

10

1996

Pašnodarbinātais

Līga Gribonika

11

1989

Mājsaimniece

Ernests Zalāns

12

2000

ZS Drivas

Nr.2 SDP „SASKAŅA”
PROGRAMMA
Mēs esam par katra Preiļu novada iedzīvotāja stabilitāti,
materiālo un garīgo labklājību! Mūsu galvenie uzdevumi:
Pašvaldība un iedzīvotāji
Izstrādāt jaunizveidota novada attīstības stratēģiju un novada
saistošos noteikumus.
Nodrošināt pagastu pārvalžu un vienoto klientu apkalpošanas
centru darbību un pieejamību katrā pagastā. Rast iespēju
nodrošināt nepieciešamus pakalpojumus iespējami tuvāk
iedzīvotāju dzīvesvietām: medicīniskā palīdzība, pasta, bankas,
telekomunikāciju pakalpojumi.
Veicināt iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti novada svarīgu
jautājumu risināšanā. Izveidot iedzīvotāju
konsultatīvās padomes pilsētā un pagastos.
Infrastruktūra, vide, drošība
Panākt, lai tiktu veikti vietējās nozīmes valsts ceļu remonti.
Prioritāri nosakot ceļus: Riebiņi–Silajāņi,
Vecvārkava–Vanagi–Rožupe, Pieniņi–Smelteri.
Pašvaldības ceļu uzturēšana un savlaicīgs to remonts.
Pilsētas mikrorajonu un ciematu infrastruktūras sakārtošana,
t.sk. Preiļu pilsētas Kooperatīva un Kārsavas ielu rekonstrukcijas
projekts. Līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu
remontu, iekārtot jaunas autostāvvietas, pielāgot vidi personām
ar invaliditāti.
Turpināt veidot visaptverošo un ērtu gājēju un veloceliņu tīklu
novadā, t.sk. Preiļi-Riebiņi; Preiļi-Līči (Miera ielā);
Lāčplēša un Kalnu ielās, Preiļos; Rietumu ielas labiekārtošana
(soliņi, atkritumu urnas).
Piesaistīt investīcijas un projektu finansējumu degradētu objektu
renovācijai, t.sk. zemes vienība starp Preiļu pilsētas Rēzeknes
un Liepu ielām, bijušas Preiļu linu fabrikas, Lauktehnikas
mikrorajona, apdzīvoto pagastu centru teritorijas.
Preiļu pils un parka atjaunošanas projektu turpināšana.
Preiļu pilsētas centra labiekārtošanas projekta izstrāde un

Konstrukciju
projektētājs,
būvinžinieris
Kasiere
Dekorators

Mehanizators

īstenošana.
Izbūvēt centrālo ūdensvadu un kanalizāciju Miera ielā, Līčos,
Preiļu pagastā.
Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu
iekārtu un segumu uzkopšanu, pārbaudi, remontu un nomaiņu.
Paaugstināt bērnu drošību pie skolām, bērnudārziem un
rotaļu laukumiem, norobežojot šīs teritorijas, ierīkojot
videonovērošanas sistēmas.
Uzturēt novada sporta objektus un atpūtas infrastruktūru.
Izveidot laukumus suņu pastaigām.
Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu, t.sk. otrā pasaules
kara piemiņas vietas.
Sekmēt pašvaldības policijas darbu, sadarbībā ar Valsts policiju,
uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību
novadā.
Ekonomika, uzņēmējdarbība un lauksaimniecība
Investīciju projekti un budžeta sadalījums jāveido balstoties
uz pagastu pārvalžu un iedzīvotāju konsultatīvo padomju
ieteikumiem, kuros apkopotas iedzīvotāju pamatotas vēlmes
un vajadzības.
Meklēt iespējas uzņēmējdarbības un lauksaimniecības
atbalstam, šādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju dzīvot un
strādāt novadā.
Atbalstīt uzņēmēju un lauksaimnieku kooperāciju novadā,
veicināt jaunu biznesa ideju attīstību un darba vietu radīšanu,
mērķtiecīgi ieguldot ES finansējumu.
Turpināt jauno augsti kvalificētu speciālistu piesaistes
programmu, piedāvājot pašvaldības un uzņēmēju
atbalsta garantijas.
Sociālā politika, veselības aizsardzība
Ar sociālo pabalstu un citām palīdzības formām sniegt atbalstu
iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams un likumiski
pamatots, palielinot saņēmēju loku un izmaksu apmērus.
Segt 100% apmērā ēdināšanas izdevumus visiem vispārīgi
izglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem.
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Palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 500 eiro.
Nodrošināt komunālo tarifu stabilitāti un projektu īstenošanu to
samazināšanai.
Saglabāt Preiļu slimnīcu ar esošajām struktūrvienībām,
izveidojot hronisko slimnieku aprūpes nodaļu un vismaz 10
ķirurģiskā profila gultas.
Izglītība, kultūra, sports, tūrisms
Nodrošināt izglītības iestāžu darbību tuvāk izglītojamā
dzīvesvietai.
Atbalstīt ar finansējumu bērnu un jauniešu centru, mūzikas un
mākslas skolu, sporta skolu.
Atbalstīt un veicināt novada jauniešu iniciatīvas.
Atbalstīt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūrizglītības

AKTUĀLI
pasākumus.
Atbalstīt tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas
pasākumus visā novada teritorijā.
Turpināt kopt un pilnveidot iedzīvotāju un tūristu iecienītās
apskates un atpūtas vietas, parkus, muzejus, ievērojamu cilvēku
un notikumu piemiņas vietas.
Veicināt sadarbību ar NVO, kultūras biedrībām un reliģiskajām
konfesijām, līdzfinansēt viņu pasākumus un projektus, kuri
ir vērsti uz latviešu un mazākumtautību tradīciju un kultūras
saglabāšanu.
Būsim pateicīgi par jūsu atbalstu, lai varētu strādāt
jūsu interesēs.

Kandidāts

Kārtas nr. sarakstā

Dzimšanas gads

Ēvalds Vilcāns

1

1956

Darbavieta/
nodarbošanās
Preiļu novada dome

Nadežda Hļebņikova

2

1973

Preiļu novada dome

Nataļja Lapoško

3

1964

AS «Preiļu siers»

Edgars Vilcāns

4

1990

Riebiņu novada dome

Svetlana Galkina

5

1982

SIA «Nis»

Inta Rumaka

6

1978

Jeļena Saulīte

7

1985

Ivans Ludāns

8

1960

Preiļu novada Bērnu un Volejbola trenere
jauniešu sporta skola
Preiļu 2.vidusskola
vispārējās vidējās
izglītības skolotāja
“Css and Nivios”
apsargs

Leonards Grebežs

9

1966

Marija Onufrijeva

10

1954

Pēteris Pastars

11

1965

6

Amats
deputāts, komitejas
priekšsēdētāja
vietnieks
deputāte, komitejas
priekšsēdētāja
vietniece
laborante
deputāts, komitejas
priekšsēdētāja
vietnieks
Valdes locekle

Neatliekamās
Autovadītājs
medicīniskās palīdzības
dienests, Latgales
reģionālais centrs
Preiļu novada slāvu
valdes locekle
kultūras biedrība
«Raduga»
SIA “Guard Services”
apsargs
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Imants Ludāns

12

AKTUĀLI
1966

Ludmila Čebiševa

13

1958

OZOLUPE
Riebiņu novada dome, Kurinātājs
pirmsskolas izglītības
iestāde «Sprīdītis»
pensionāre

Georgijs Kovaļkovs

14

1964

IU «Svetlana31»

īpašnieks

Oļegs Hļebņikovs

15

1953

Preiļu 2.vidusskola

pedagoga palīgs

Nr.3 Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā
apvienība «Visu Latvijai!»-»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
Priekšvēlēšanu programma:
Mazāk solīt, vairāk darīt!
Mūsu prioritātes ir saimnieciskās darbības veicināšana
un iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošana. Mēs nodrošināsim
Preiļu novadā godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Piesaistot investīcijas, turpināsim
ceļu, ielu un pagastu infrastruktūras sakārtošanu, panākot, ka
arī Silajāņu, Rožkalnu un Smelteru pagastu centri beidzot būs
sasniedzami pa asfaltētu ceļu. Preiļu pilsētas centra laukums
ar autoostu no degradētas teritorijas kļūs par iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un ciemiņiem pievilcīgu vietu!
Mēs esam komanda, kas ir pierādījusi sevi darbos, un esam
apņēmības pilni vadīt novadu un īstenot šo
programmu līdz 2025. gadam.
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
• Novada pagastos un Preiļu pilsētā veidosim iedzīvotāju
padomes, lai nodrošinātu jēgpilnu iedzīvotāju iesaisti svarīgu
lēmumu pieņemšanā.
• Panāksim laipnu un profesionālu novada darbinieku attieksmi
pret iedzīvotājiem.
• Nodrošināsim taupību un caurskatāmību budžeta līdzekļu
izlietošanā.
• Nepieļausim birokrātiskā aparāta palielināšanu un korupciju
iestāžu darbā.
• Veiksim kapitālsabiedrības SIA ”Preiļu saimnieks” darbības
auditu.
• Pilnveidosim Pašvaldības policijas darbu.
SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS, JAUNATNE
• Piešķirot līdzfinansējumu, atbalstīsim novada nevalstisko
organizāciju projektus, kā arī konkursa kārtībā piešķirsim
grantus biznesa uzsākšanai jaunajiem uzņēmējiem.
• Turpināsim atbalstīt reliģiskās draudzes.
• Nodrošināsim iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku
gan sportojot, gan iesaistoties mākslinieciskajā pašdarbībā.
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• Veidosim vidi un veicināsim plašākas darba un atpūtas
iespējas, lai jaunieši atgrieztos novadā.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN TŪRISMS
• Nodrošināsim novada kultūras centru un pagastu kultūras
namu darbību, organizējot pasākumus un
aktivitātes dažādu vecumu apmeklētājiem.
• Turpināsim ezeru krastu labiekārtošanu, tos veidojot par
publiskām pludmalēm, atpūtas un novada ezeru svētku
svinēšanas vietām.
• Piesaistot finansējumu, nodrošināsim zivju mazuļu ielaišanu,
padarot ezerus saistošus makšķerniekiem un atpūtniekiem.
• Labiekārtosim novada estrādes un Preiļu parku, izveidojot to
par atpūtai piemērotu vietu.
• Piesaistot finansējumu, turpināsim Preiļu pils restaurācijas
darbus.
• Turpināsim sporta stadiona būvdarbus Riebiņos.
• Modernizēsim mācību aprīkojumu visās izglītības iestādēs.
• Turpināsim starptautisko festivālu un Pīgožņa balvas
pasniegšanas ceremoniju organizēšanu.
• Sekmēsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
latgaliešu rakstu valodas apgūšanu.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE
• Turpināsim Preiļu pansionāta telpu renovāciju, kā arī Sociālās
aprūpes iestādes izveidošanu Stabulniekos, pārbūvējot un
piemērojot Dravnieku pamatskolas ēku.
• Sniegsim atbalstu Preiļu slimnīcas un ģimenes ārstu prakses
vietu uzturēšanai.
• Sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, bez darba
palikušajiem dosim iespēju strādāt sabiedriskus darbus.
• Nodrošināsim brīvpusdienas visiem pamatskolu un vidusskolu
skolēniem.
• Turpināsim nodrošināt pabalstu piešķiršanu dzimšanas un
apbedīšanas gadījumos, kā arī
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un politiski represētajiem, apmaksāsim mājas
aprūpi slimniekiem.
7
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• Piesaistot finansējumu, būvēsim baseinu Preiļos un piešķirsim
īres dzīvokļus speciālistiem un jaunām
ģimenēm.
INFRASTRUKTŪRA, KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Piesaistot ES finansējumu, turpināsim novada ciematos
ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu atjaunošanu un ielu
apgaismojuma ierīkošanu.
• Pašvaldībai piedaloties ar līdzfinansējumu, labiekārtosim
stāvlaukumus pie daudzdzīvokļu mājām.
• Veiksim Preiļu autoostas un centra laukuma rekonstrukciju.
• Turpināsim industriālo ražošanas zonu veidošanu investoru

AKTUĀLI
piesaistei.
• Atbalstīsim informatīvo zīmju uzstādīšanu latgaliešu valodā
visā novada teritorijā, lai nodrošinātu ciemu un saimniecību
atpazīstamību.
• Normatīvo aktu noteiktā kārtībā piešķirsim nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides uzņēmējiem un noteiktu kategoriju
iedzīvotājiem.
• Turpināsim novada ielu, laukumu un ceļu infrastruktūras
sakārtošanu.
Mums ir konkrēti mērķi, atvērta un pozitīva domāšana,
spēks darboties, un esam gatavi vadīt novadu!

Kandidāts

Kārtas nr. sarakstā

Dzimšanas gads

Darbavieta/
nodarbošanās
Riebiņu novada dome

Amats

Pēteris Rožinskis

1

1958

Jāzeps Ivanāns

2

1959

īpašnieks

1992

Zemnieku saimniecība
«IVANĀNU MĀJAS»
Riebiņu novada dome

Oskars Bērziņš

3

Māra Pudnika

4

1988

Aizkalnes tautas nams

Elmārs Sparāns

5

1960

Vārkavas novada dome izpilddirektors

Māra Ušacka

6

1964

Māris Leikučs

7

1977

Aglonas bērnu un
jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centrs
“Strops”
A/S «Preiļu siers»

Edgars Kozuļ-Kažs

8

1959

pensionārs

Alberts Upenieks

9

1965

SIA “Optimus A”

Ilga Pokšāne

10

1986

Riebiņu novada dome

Vilis Gribusts

11

1967

Riebiņu novada
kultūras centra vadītāja
SIA «Agro Zvaigznītes» valdes loceklis

Dina Staškeviča

12

1968

Riebiņu novada dome

8

domes priekšsēdētājs

jaunatnes lietu
speciālists,
Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu
centra „Pakāpieni”
vadītājs
vadītāja

vadītāja

ražošanas inženieris

mežizstrādes vadītājs

Rušonas kultūras nama
vadītāja
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Jānis Broks

13

1965

Riebiņu novada dome

Māris Stabulnieks

14

1972

Dainis Alžāns

15

1971

Alīna Ņesterjuka

16

1988

SIA „Agrofirma Turība” lauksaimniecības
tehnikas operators
Riebiņu novada dome Rušonas pagasta
pārvaldes vadītājs
māksliniece

Arnis Mičuls

17

1990

Aina Rubine

18

1972

Nr.4 Kandidātu saraksta nosaukums: APVIENĪBA
IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija «Latvijas Reģionu
Apvienība» Jaunā konservatīvā partija
Priekšvēlēšanu programma:
Apvienība IEDZĪVOTĀJI, Latvijas Reģionu Apvienība,
Jaunā konservatīvā partija Preiļu novadā PROGRAMMA
Mūsu mērķis
Preiļu novads – esam nozīmīga valsts daļa:
- ar cilvēkiem, kas piesaista citus cilvēkus, – dzīvot, radīt un
sadzīvot;
- ar inovatīvu un resursus taupošu ekonomiku – pietiekami daudz
darba vietu un biznesa iespēju;
- ar sakārtotu, drošu un pievilcīgu dzīves vidi – vietu, kur viss ir
tuvu un ērti.
Mūsu prioritātes
Mēs esam pārliecināti, ka veiksmīga pašvaldības attīstība var
notikt tikai tad, ja tiek ievērota lietu kārtība:
- cilvēki,
- droši un ticami rādītāji,
- taisnīgas vajadzības,

Zemnieku saimniecība
«Strodi»
Pašnodarbināta
persona

īpašnieks
vetārsta palīdze

- kopīgs mērķis,
- sabalansēts budžets,nevis vienas amatpersonas vai šauras
grupas noteiktās prioritātes.
Mūsu darbs
ATBILDĪBA
Pārdomāti un sasniedzami mērķi, efektīva cilvēkresursu
izmantošana, prognozējamība, stabilitāte.
ATKLĀTĪBA
Atklātība ir labākās zāles pret korupciju, zemākas izmaksas,
laba pārvaldība, iespēja brīvi paust savu viedokli,
drosme runāt par problēmām un atzīt savas kļūdas.
IZCILĪBA
Partnerība, profesionalitāte, konkurētspēja, izglītība,
infrastruktūra, nevainojama pašvaldības reputācija.
LABKLĀJĪBA
Pietiekami daudz darba vietu, samazināti un pamatoti
iedzīvotāju maksājumi, pieejami medicīnas pakalpojumi,
plašs sociālo pakalpojumu piedāvājums.
Par valsti un sabiedrību, kur ievēro cieņu pret cilvēku!
latgale.apvieniba.lv

Kandidāts

Kārtas nr. sarakstā

Dzimšanas gads

Ārijs Vucāns
Iveta Stare

1
2

1964
1966

Juris Viļums

3

1982

Māris Skutelis

4

Juris Vucāns

5
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pašvaldības kārtībnieks

Darbavieta/
nodarbošanās
Preiļu novada dome
Preiļu novada dome

Amats

valdes loceklis

1989

Latvijas Reģionu
Apvienība
Preiļu slimnīca, SIA

1986

SIA “PICU BODE”

deputāts
deputāte

Ārsts, ģimenes
(vispārējās prakses)
ārsts
direktors
9

OZOLUPE

AKTUĀLI NOTEIKUMI
DOMES SAISTOŠIE
1966
Latvijas Republikas
Zemessardzes
35.kājnieku bataljons
1953
SIA Preiļu slimnīca
1992
Satura veidotāja,
blogere, influencere
1986
Mūziķis,
pašnodarbināta
persona
1970
Biedrība “Ģimeņu
atbalsta centrs
”Eņģeļtaure””
1974
Centrālā statistikas
pārvalde
1991
SIA BROKAPITĀLS

Gunārs Svilāns

6

Jānis Lācis
Māra Ziemele

7
8

Dainis Skutelis

9

Inese Anspoka

10

Līga Naglinska

11

Jānis Brokāns

12

Irēna Veigule

13

1959

Feoktists Pušņakovs
Martins Mironovs
Oļegs Koļesņičenko

14
15
16

1952
1993
1984

Aigars Zīmelis
Agnese Sevastjanova

17
18

1972
1963

Nr.5 Kandidātu saraksta nosaukums: Latvijas
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Priekšvēlēšanu programma:
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
deputātu kandidāti apņemas ar godīgu, kompetentu un atklātu
darbu, apzinoties atbildību iedzīvotāju priekšā, strādāt Preiļu
novada labā. Mūsu galvenā vērtība visos laikos ir cilvēks.
Novada attīstībai jābūt balstītai uz izglītotiem, strādīgiem un
atbildīgiem cilvēkiem, kuri uzticas savai pašvaldībai.
Mēs būsim reāli savos solījumos, apzinoties novada finansiālās
iespējas. Mēs orientējamies uz vienmērīgu novada attīstību,
atbalstot vispārcilvēcisko un garīgo vērtību saglabāšanu,
sabiedrības saliedēšanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa
paaugstināšanu.
IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Izglītota jaunā paaudze ir jebkuras pašvaldības un valsts
10

Zemessargs
ķirurgs

Valdes priekšsēdētāja
intervētāja

Valdes loceklis,
īpašnieks, būvdarbu
vadītājs
SIA “Arka Preiļi”
Konditorejas ceha
vadītāja
Preiļu novada BJSS
Vieglatlētikas treneris
SIA «1111»
Mēbeļu galdnieks
Preiļu mūzikas un
Klarnetes, saksofona
mākslas skola
spēles skolotājs
Apvienība IEDZĪVOTĀJI valdes loceklis
Pašnodarbināta
Zvērināta advokāte
persona

stūrakmens. Nepieciešams nodrošināt mūsdienīgu materiāli
tehnisko bāzi skolās.
Mēs atbalstīsim ikvienu ģimeni, kuras bērns mācīsies novada
skolās, nodrošinot brīvpusdienas visiem novada izglītības
iestāžu audzēkņiem.
Piešķirsim stipendijas novada attīstībai svarīgās nozarēs
studējošajiem (piemēram, medicīnā).
Atbalstīsim sporta aktivitātes novadā.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Izvērtējot vietējo uzņēmēju vajadzības, sniegsim atbalstu to
konkurētspējas paaugstināšanai.
Rīkosim grantu konkursus uzņēmējdarbības uzsākšanai novadā.
Lauku teritorijās īpašas rūpes veltīsim zemniekiem. Atbalstīsim
vēlmi nodarboties ar bioloģisko un
netradicionālo lauksaimniecību un attīstīt lauku tūrismu.
MEDICĪNA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Attīstīsim Preiļu slimnīcas darbību, pilnveidojot medicīnas
Jūnijs
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DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI
AKTUĀLI
pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Par prioritāti izvirzīsim māju pagalmu sakārtošanas jautājuma risināšanai, piesaistot arī
dienas stacionāra pilnveidi. Atbalstīsim veselības veicināšanas Eiropas Savienības projektu finansējumu. Ziemā organizēsim
pasākumu organizēšanu, nodrošinot ārstu speciālistu konsultāciju regulāru ceļu, ielu tīrīšanu.
pieejamību. Veicināsim asins donoru kustību, piešķirot pabalstus Labiekārtosim un kopsim novada kapsētas.
par asins ziedošanu Preiļu novada iedzīvotājiem. Veicināsim Nodrošināsim līdzfinansējumu energoefektivitātes audita
ģimenes ārstu pēctecības nodrošināšanu.
veikšanai un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Pilnveidosim sociālās aprūpes centru darbu. Attīstīsim sociālās energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem daudzdzīvokļu
aprūpes pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā.
dzīvojamās mājās.
Sadarbojoties ar citām organizācijām, sniegsim palīdzību
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE UN KOMUNIKĀCIJA
maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, vientuļajiem AR SABIEDRĪBU
pensionāriem un cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijās.
Regulāri organizēsim iedzīvotāju sapulces, sniedzot atskaites
Organizēsim subsidēto darba vietu izveidi skolu jauniešiem.
par paveikto un uzklausot idejas un ierosinājumus turpmākajiem
KULTŪRA UN RELIĢIJA
darbiem. Organizēsim grantu konkursus iedzīvotāju grupu
Izkopsim kultūras tradīcijas, atbalstīsim pašdarbības kolektīvus ideju realizācijai.
un pensionāru aktivitātes.
Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības budžeta līdzekļu
Sveiksim novada iedzīvotājus, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95, izlietojumā.
100 un vairāk gadu vecumu.
Izvērtēsim pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu darbības
Materiāli atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas novadā. efektivitāti.
Atbalstīsim Aglonas Bazilikas kā pasaules līmeņa svētvietas Aicināsim iedzīvotājus aktīvi iesaistīties novada darbībā un
uzturēšanu.
sakārtot vidi, kurā dzīvojam. Mēs visi esam atbildīgi par novada
VIDES LABIEKĀRTOŠANA
attīstību. Tikai vienots darbs būs Preiļu novada virzītājspēks!
Vislielākās pūles veltīsim lauku ceļu, ceļmalu, ielu, daudzdzīvokļu
Kandidāts

Kārtas nr. sarakstā

Dzimšanas gads

Anita Brakovska

1

1961

Darbavieta/
Amats
nodarbošanās
Vārkavas novada dome domes priekšsēdētāja

Mindaugas Bitinas

2

1966

Vārkavas vidusskola

skolotājs

Andris Lazdāns

3

1987

Kultūras centra vadītājs

Daina Pliča

4

1954

Anna Vanaga

5

1966

Mārtiņš Borbals

6

1989

Ervīns Vingris

7

1992

Vārkavas novada
pašvaldība
Pliča Daina - ārsta
prakse ķirurģijā
Riebiņu novada Galēnu
KN
Zemnieku saimniecība
«Skaņkalni»
SIA «Preiļu slimnīca»

Skaidrīte Medne

8

1964

Raisa Kozule

9

1975

Rudzātu vidusskola

skolotāja

Andis Kļavinskis

10

1992

Zemnieku saimniecība
«Palmiņas»

īpašnieks
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ķirurgs
direktore
īpašnieks

datortīklu un
datorsistēmu
administrators
Vārkavas novada dome Vārkavas pagasta
pārvaldes vadītāja
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1973
Rožupes pamatskola

Iveta Isajeva

11

Jolanta Augšpūle

12

1991

Līga Erte

13

1995

Edmunds Ķiršs

14

1996

Pašnodarbināta
persona

Ingrīda Ločmele

15

1976

Vārkavas vidusskola

Lolita Kotāne

16

1972

Sociālās aprūpes centrs sociālais aprūpētājs
«Vārkava»

Andris Kukors

17

1995

SIA «Dilore»

Valdes loceklis

Niks Plots

18

1998

SIA «Atehnika»

strādnieks

Nr. 6 Kandidātu saraksta nosaukums: «Latvijas
attīstībai»
Priekšvēlēšanu programma:
Latvija nav tikai Rīga!
Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības
izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši
profesionāļi, kuri, gudri strādājot Preiļu novadā, izmantos
reformas radītas iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju
piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga
atalgojuma iespējas.
Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā,
gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot
iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties
par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.
Kvalitatīva pārvaldība, sabiedrības līdzdalība un iesaiste
Mēs būsim atvērti iniciatīvām, iesaistīsim iedzīvotājus plānošanā
un lēmumu pieņemšanā. Ņemsim vērā atsevišķu pagastu un
nevalstisko organizāciju pārstāvju prioritātes novada kopējā
12

SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs» Preiļu
konsultāciju birojs
Viļānu novada
pašvaldība

skolotāja, direktores
vietniece
uzņēmējdarbības
konsultante
Jauniešu mentors
projektā “Proti un
Dari” (šobrīd - bērna
kopšanas atvaļinājumā)

skolotāja

stratēģijā. Pašvaldības iekšējos procesos likvidēsim lieko
birokrātiju un automatizēsim datu apmaiņu un analīzi. Mūsu
darbību raksturos atklātība un nevainojama morālā stāja.
Uzņēmējdarbība un investīcijas
Skaidra un saprotama novada attīstības vīzija, sistemātiski
sakārtota infrastruktūra un pieejami mājokļi būs pamats
uzņēmējdarbības attīstībai. Attīstīsim uzņēmējdarbības vidi un
būtiski palielināsim atbalstu attīstības projektiem, maksimāli
veicinot sociālo uzņēmumu darbību. Sekmēsim jaunu
speciālistu piesaisti novadam, paredzot mērķtiecīgu atbalstu
speciālistiem profesionālās un ģimenes dzīves sakārtošanai
ilgtermiņā.
Sociālais nodrošinājums
Padarīsim pieejamākus sociālos pakalpojumus pašvaldības
sociāli mazaizsargātām grupām, kā arī attīstīsim un
pilnveidosim jau izveidotos sociālos pakalpojumus. Saglabāsim
un akcentēsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm un senioriem.
Sadarbosimies ar sociālo jomu pārstāvošajām nevalstiskajām
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organizācijām.
ūdens objektiem, izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un
Pieejama un iekļaujoša izglītība
pakalpojumus. Veicināsim novada atpazīstamību kā galamērķi
Rūpēsimies, lai ikviens varētu iegūt pilnvērtīgu izglītību ekoloģiskā, gastronomiskā, kultūrvēstures un videi draudzīgā
neatkarīgi no dzīvesvietas un bērna vajadzībām.
tūrisma cienītājiem.
Atbalstīsim pedagogus inovatīvu izglītības jautājumu apguvē. Sekmēsim jauna vienotā vizuālā noformējuma un identitātes
Veicināsim ekoklašu darbības pilnveidošanu, lai attīstītu bērnu izveidošanu novadam.
prasmes saimniekošanai laukos.
Veselība un sports
Sakārtota un pieejama infrastruktūra
Veicināsim veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Pilnveidosim
Pašvaldības budžetā prioritāri paredzēsim pašvaldības rehabilitācijas pakalpojumus, sekmēsim
autoceļu tīkla un lietus ūdeņu noteces sistēmu
modernāku tehnoloģiju ieviešanu veselības aprūpē, sakārtosim
sakārtošanu. Izveidosim programmu daudzdzīvokļu māju apkārtējo vidi ap poliklīniku un slimnīcu.
iekšpagalmu sakārtošanai.
Radīsim apstākļus personāla piesaistei un noturēšanai.
Sistematizēsim nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un uzlabosim Veicināsim veloceliņa tīkla un veloinfrastruktūras attīstību
mājokļu pieejamību iedzīvotāju piesaistīšanai.
jaunizveidojamajā novadā no pilsētas uz citām apdzīvotajām
Sniegsim atbalstu un informāciju esošajiem namīpašniekiem, lai vietām. Turpināsim atjaunot sporta infrastruktūru, atbalstīsim
uzlabotu mājokļus un samazinātu apkures rēķinus. Nodrošināsim, kā profesionālās ievirzes sporta izglītības sniedzējus, tā
ka iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi būs kvalitatīvi un citus interesentus, kuru mērķis ir sporta izglītība un sporta
ekonomiski pamatoti.
audzināšanas darbība.
Sakārtosim bērnu rotaļu un atpūtas laukumus dažāda vecuma Izveidosim izzinošas pastaigu takas gan atpūtai, gan aktīvai
bērniem, ieviesīsim drošības risinājumusbrīvā laika pavadīšanai un veselības
spilgtāks apgaismojums uz pārejām, “gulošie policisti”, gājējiem nostiprināšanai.
nedrošākajos auto kustības posmos.
Izvēlies ATTĪSTĪBU – par sakārtotu dzīves vidi,
Kultūra un tūrisms
līdzvērtīgiem pakalpojumiem, sev tīkamu nodarbošanos,
Veicināsim saturīgu kultūras pasākumu norisi kā novada centrā, lai tuvāko gadu laikā novads kļūtu par ģimenei draudzīgāko
tā arī lauku teritorijās.
novadu Latvijā!
Attīstīsim novada pievilcību, uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie
Kandidāts

Kārtas nr. sarakstā

Dzimšanas gads

Lauris Pastars

1

1981

Darbavieta/
nodarbošanās
Preiļu novada dome

Raimonds Rubins

2

1973

Preiļu novada dome

Skaidrīte Žukova
Marita Grebeža

3
4

1972
1986

«Preiļu slimnīca» SIA
Aglonas novada dome

Mārīte Fokina

5

1983

Arnis Griboniks
Sintija Ančeva

6
7

1980
1996

Aigars Jermolajevs
Jānis Upenieks

8
9

1983
1983

SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs»
Lauku atbalsta dienests
Preiļu novada dome,
Jauniešu centrs
«ČETRI»
SIA AMIT Baltic
«Inter Cars Latvija» SIA
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Amats
Labklājības pārvaldes
direktors
Saunas pagasta
pārvaldes vadītājs
valdes priekšsēdētāja
Deputāts/ Aglonas
novada priekšsēdētāja
vietniece
Preiļu biroja vadītāja
Vecākais inspektors
Jaunatnes lietu
speciāliste
Valdes priekšsēdētājs
Autoparka vadība
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Valdis Balodis

10

1987

Mairis Ormanis

11

1997

Ēriks Trubiņš
Elvīra Strautmane
Intars Mežinieks
Jānis Kokins
Arkādijs Volkovs
Žanna Silionova

12
13
14
15
16
17

1972
1960
1983
1988
1984
1969

Andrejs Vanags

18

1986

Nr. 7 Kandidātu saraksta nosaukums: Zaļo un
Zemnieku savienība
Priekšvēlēšanu programma:
Mūsu mērķis ir sakārtota un prognozējama dzīve
novadā. Vēlamies mainīt domes klātbūtni iedzīvotāju ikdienā
no uzraugošas institūcijas uz sabiedroto, ar kuru sadarbojoties
varam paveikt lielas lietas.
Mūsu prioritātes novada veidošanā ir uzņēmējdarbības
veicināšana, sociālās drošības nostiprināšana,
darbavietu saglabāšana un radīšana, racionāla savu resursu
plānošana un izmantošana.
Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību pārvaldības darbā,
uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, kas
jāsasniedz četros gados un tālākā nākotnē.
Uzņēmējdarbība:
- Veicināt ilgtspējīgas, videi un klimatam draudzīgas
uzņēmējdarbības attīstību.
- Veicināt sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, izveidot
konsultatīvo padomi ar visu pagastu uzņēmēju pārstāvniecību.
- Sadarbībā ar uzņēmējiem veidot un popularizēt konceptu
“Ražots Preiļu novadā”.
- Realizēt mazo grantu konkursus.
- Pilnveidot NĪN atvieglojumus, ņemot vērā uzņēmēju intereses.
- Piemērot Zaļā publiskā iepirkuma prasības pārtikas produktu
piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumiem.
Izglītība:
- Pēc iespējas saglabāt esošo izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā
izglītojamo, vecāku, pedagogu, darbinieku intereses.
- Nodrošināt brīvpusdienas novada izglītības iestādēs.
14

Saimnieciskās darbības
veicējs
SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs»
ZS «Edem»
D.Orlova ārsta prakse
Preiļu 1.pamatskola
Zaķumuiža ZS
SIA Ntex
Preiļu novada
Labklājības pārvalde
SIA «Preiļu Siltums»

Lopkopības konsultants
Biškopis
Ārsta palīgs
Skolotājs
Īpašnieks
Autovadītājs
Sociālais darbinieks
Stacijas vadītājs

- Nodrošināt visiem novada bērniem un jauniešiem mūzikas
un mākslas, sporta skolas, ārpusstundu nodarbības un jauniešu
centru pieejamību.
- Attīstīt neformālās un mūžizglītības iespējas, izmantojot
esošo infrastruktūru.
Infrastruktūra:
- Piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu projektu realizācijai
veselības aprūpes, ceļu un velo satiksmes
organizācijas, izglītības, kultūras, tūrisma, sporta, sociālajā
sfērā.
- Izmantot ES fondu iespējas pašvaldības meliorācijas un
ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanā.
- Uzlabot pašvaldības ceļu kvalitāti lauku un pilsētas
teritorijā, ar mērķi ērti un ātri nokļūt uz darbu, ražošanas un
lauksaimniecības objektiem.
- Veicināt dzīvojamā fonda (īres) pieejamību, iesaistoties ēku
renovācijā un būvniecībā.
- Sniegt finanšu un konsultatīvo atbalstu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju atjaunošanai, pagalmu labiekārtošanai un
energoefektivitātes paaugstināšanas programmas realizācijai ar
ES līdzfinansējumu.
- Pārskatīt pašvaldības mežu un ezeru apsaimniekošanas
noteikumus.
Veselības un sociālā palīdzība:
- Attīstīt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kvalitāti,
pieejamību un dažādību.
- Atbalstīt Preiļu slimnīcas darbību, paplašinot medicīnisko
pakalpojumu klāstu, saglabājot dzemdību nodaļas darba
nepārtrauktību.
- Pilnveidot programmu kvalificētu medicīnas un rehabilitācijas
speciālistu piesaistei, kurā ietilptu stipendiju piešķiršana un
Jūnijs
3 (139)
Maijs2020
2021Nr.
Nr.3
(147)

OZOLUPE
DOMES SAISTOŠIE
AKTUĀLINOTEIKUMI
dzīvojamās platības nodrošināšana.
Preiļu novadā, izstrādājot stratēģiju un veidojot ceļa karti ar
- Saglabāt bērna piedzimšanas pabalstu novadā deklarētajiem tūrisma objektu, naktsmītņu un ēdināšanas vietām.
iedzīvotājiem.
- Turpināt organizēt licencēto zveju, realizēt Zivju fonda
- Pilnveidot sociālo un materiālo pabalstu klāstu.
projektus, atjaunot un pavairot zivju resursus Preiļu novada
Kultūra un sports:
(publiskajās) ūdenstilpnēs.
- Nodrošināt pašvaldības atbalstu kultūrai, bibliotēkām un
Pārvaldība:
muzejiem, kas attīsta vietējo kultūrvidi, rada
- Nodrošināt konkurētspējīgu pārvaldību, kvalitatīvu
pievienoto vērtību pašvaldībai un saliedē sabiedrību.
pakalpojumu sniegšana domē un visās teritoriālajās pagastu
- Būt atvērtiem jaunām kultūras iniciatīvām pašvaldībā.
pārvaldēs, klientu apkalpošanas centros.
- Atbalstīt un veicināt visu pašdarbības kolektīvu darbību, īpaši - Nodrošināt operatīvu saziņu ar pašvaldību, veicinot
dalību valsts un starptautiskos pasākumos, festivālos, Dziesmu iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā, nepilnību novēršanā
un deju svētkos.
un priekšlikumu izteikšanā.
- Atbalstīt nevalstiskās organizācijas un tradicionālās reliģiskās
Komunālā saimniecība:
konfesijas.
- Nodrošināt komunālās saimniecības infrastruktūras objektu
- Atbalstīt sporta pasākumus, veterānu sacensības, labākos nepārtrauktu darbību un ikdienas uzturēšanu, nodrošināt
sportistus un privātās iniciatīvas.
atkritumu šķirošanu un otrreizējo pārstrādi.
- Saglabāt esošās sporta bāzes.
- Pārskatīt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izmaksas,
- Izveidot jaunas novada sporta tradīcijas.
siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas un atkritumu
Tūrisms:
izvešanas tarifus. Veidosim ģimenēm draudzīgu, zaļu
- Izveidot kopēju tūrisma pakalpojumu un produktu kompleksu pašvaldību, būsim saimnieki savā zemē!
Kandidāts
Kārtas nr. sarakstā
Dzimšanas gads
Darbavieta/
Amats
nodarbošanās
Āris Elsts
1
1976
SIA «PRO DEV 24»
projektu vadītājs
Zigmārs Erts

2

1983

Preiļu novada dome

deputāts

Ineta Anspoka

3

1971

Riebiņu vidusskola

direktore

Osvalds Šatilovs

4

1960

Aglonas novada dome

deputāts

Klavdija Zarāne

5

1965

Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
«Satiksme-Z»

Ārija Pudule

6

1963

Riebiņu vidusskola

Valdes priekšsēdētāja,
ceļu satiksmes
noteikumu un
satiksmes drošības
pasniedzēja
skolotāja

Aldis Upenieks

7

1984

z.s. Kārkliņi

īpašnieks

Jānis Šņepsts

8

1981

Svetlana Lioznova

9

1959

Latgales reģiona
meliorācijas nodaļas
Preiļu sektora vadītājs
ģimenes ārsts

Dzintars Cimdiņš

10

1967

Inta Gžibovska

11

1974

VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi”
Svetlana Lioznova
ģimenes ārsta prakse
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
«Leidzi»
SAC “Aglona”

Jūnijs2021
2020Nr.3
Nr. 3(147)
(139)
Maijs

mērnieka palīgs
Vadītāja
15

OZOLUPE

DOMES SAISTOŠIE
AKTUĀLINOTEIKUMI

Romāns Petrovs

12

1966

Aglonas novada dome

Silvija Dreijere

13

1969

Oskars Kavinskis

14

1986

Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs,
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
Oskars Kavinskis

Deniss Gerasimovs

15

1986

Ilze Rinča

16

1981

Aivars Rivars

17

1962

Artūrs Slūka

18

1985

Nr.8 Kandidātu saraksta nosaukums: LATGALES
PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA
Priekšvēlēšanu programma:
Preiļu novads- vieta, kur ikviens ir svarīgs!
Atbalstīsim iedzīvotājus neatkarīgi no sociālā stāvokļa,
izglītības, politiskās vai reliģiskās pārliecības.
Veicināsim līdzvērtīgu pilsētas un lauku teritoriju attīstību.
Piesaistīsim ES fondu līdzekļus. Mērķus sasniegsim kopā!
Veselība, labklājība, sociālā aprūpe
• Attīstīsim veselības aprūpi Preiļu slimnīcā, ģimenes ārsta
praksēs, feldšerpunktos.
• Pilnveidosim sociālos pakalpojumus, sniegsim aprūpi mājās.
• Izmaksāsim jaundzimušo pabalstus.
• Saglabāsim stipendiju programmu jaunajiem speciālistiem.
• Atbalstīsim pansionātus, SAC, krīzes un dienas centrus, sociālās
dzīvojamās mājas, grupu dzīvokļus, krīzes situācijā nonākušos.
• Pielāgosim vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
• Sniegsim atbalstu jaunajām, daudzbērnu un audžuģimenēm,
aizbildņiem, aizgādņiem, maznodrošinātajiem, invalīdiem,
vientuļajiem pensionāriem, politiski represētajiem, barikāžu
dalībniekiem, Černobiļas AES seku likvidētājiem, Afganistānas
kara veterāniem.
16

Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
«DGcars»
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
«PREIĻU SAIMNIEKS»
Aglonas novada dome
Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra

Attīstības un
plānošanas nodaļas
vadītājs
Lopkopības nodaļas
vadītāja

pašnodarbinātā
persona
Valdes loceklis
kapu pārzinis
Transporta nodaļas
vadītājs
Tehniskās uzraudzības
departamenta Latgales
reģiona nodaļas
vadītājs

Izglītība, kultūra, sports
• Pamatizglītību nodrošināsim pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
• Nodrošināsim brīvpusdienas 1.-12. klasēm, prēmēsim labākos
pedagogus, skolēnus.
• Atbalstīsim inovācijas, jaunākās tehnoloģijas skolās un
bibliotēkās.
• Nodrošināsim bērniem vietas bērnudārzos, labiekārtosim
rotaļu laukumus.
• Atbalstīsim bērnu un jauniešu iniciatīvu centrus. Izveidosim
jauniešu domi. Atbalstīsim mūžizglītību.
• Veicināsim sporta, mūzikas un mākslas skolas, Aglonas
bazilikas kora skolu attīstību.
• Rekonstruēsim kultūras pasākumu norises vietas. Atbalstīsim
amatiermākslas kolektīvus. Izveidosim vienotu kultūras un
sporta pārvaldi.
• Sadarbosimies ar Rīgas tūrisma radošo industriju tehnikuma
Preiļu filiāli.
• Sadarbosimies ar Aglonas Katoļu ģimnāziju un Preiļu Brīvo
skolu.
• Saglabāsim kultūrvēsturiskās vērtības.
• Atbalstīsim novada sportistu dalību valsts līmeņa sacensībās,
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nodrošināšanā.
sekmēsim vietējās aktivitātes. Prēmēsim
• Turpināsim ierīkot apgaismojumu ciematos.
labākos.
• Renovēsim sporta skolu un stadionu. Pabeigsim mākslīgā • Izveidosim dzīvnieku patversmi.
Vide, infrastruktūra
futbola laukuma un Aglonas stadiona izbūvi, atjaunosim Riebiņu
• Veidosim decentralizētu pārvaldes modeli ar attīstības
stadionu.
• Atbalstīsim novada sporta vēstures grāmatas izdošanu, muzeja centriem.
• Veicināsim iedzīvotāju konsultatīvo padomju veidošanos
ierīkošanu.
novadā.
Uzņēmējdarbība, tūrisms, nodarbinātība
• Sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību, veidosim pievilcīgu • Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu visā novadā,
līdzfinansēsim tehniskos projektus un
infrastruktūru.
energoauditus.
• Sadarbībā ar LLKC un LAD atbalstīsim lauku saimniecības.
• Mazināsim bezdarbu sadarbojoties ar NVA, organizēsim • Turpināsim ielu, lauku ceļu rekonstrukciju (vismaz viens ceļš
katrā pagastā).
skolēnu nodarbinātību.
• Sakārtosim vietējās nozīmes valsts ceļus pagastos.
• Turpināsim mazo grantu atbalsta programmu uzņēmējiem.
• Veicināsim Aglonas bazilikas kompleksa kā starptautiskas • Finansēsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu
labiekārtošanu, autostāvvietu izveidi.
nozīmes svētvietas attīstību.
• Atbalstīsim mājražotājus, amatniekus. Paplašināsim • Atjaunosim pilsētas centru, autoostu.
• Izveidosim jauniešu aktivitāšu laukumu pie bibliotēkas.
tirdzniecības vietas, organizēsim gadatirgus.
• Piešķirsim NĪN atlaides jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kuri • Atjaunosim baseinu un pirti.
• Nodrošināsim komunālo pakalpojumu pieejamību pilsētā,
rada vai saglabā esošās darba vietas.
lauku teritorijās.
• Veidosim vienotu TIC ar filiālēm.
• Uzraudzīsim SIA “Preiļu Saimnieks” uzticēto funkciju
• Atbalstīsim lauku, eko, velo un ūdens tūrismu.
izpildes kvalitāti, apkures tarifu saglabāšanu.
• Pilnveidosim esošos, veidosim jaunus tūrisma maršrutus.
• Veicināsim ūdenssaimniecības atjaunošanu, atkritumu
• Pavairosim zivju resursus.
šķirošanu.
Sabiedrība, drošība
• Atbalstīsim sabiedriskās organizācijas, pilsoniskās aktivitātes, • Atjaunosim kultūrvēsturiskos objektus pilsētā, pagastos.
• Godāsim iedzīvotājus par labi padarītu darbu, sakoptām
brīvprātīgo darbu.
• Nodrošināsim Pašvaldības policijas darbu novadā. Kontrolēsim mājām.
• Izbūvēsim gājēju un veloceliņus.
dabas resursu izmantošanu.
• Sadarbosimies ar Valsts policiju, Zemessardzi, VUGD, • Atbalstīsim baznīcas, uzturēsim kārtībā kultūrvēsturiskās
vietas, kapsētas.
Jaunsardzi.
• Izmantosim inovatīvas tehnoloģijas drošības, kārtības • Rūpēsimies par tīru vidi, sakoptiem dabas objektiem.
Kandidāts

Kārtas nr. sarakstā

Dzimšanas gads

Maruta Plivda
Juris Erts

1
2

1970
1970

Jānis Kupris
Ingūna Barkeviča
Valentīna Madalāne

3
4
5

1955
1963
1956
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Maijs

Darbavieta/
nodarbošanās
Preiļu novada dome
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzija
Riebiņu novada dome
Preiļu novada dome
Salas pamatskola

Amats
Priekšsēdētāja
Programmēšanas
skolotājs, direktores
vietnieks informātikas
jautājumos
Deputāts
Projektu vadītāja
Skolotāja

17

OZOLUPE
Nora Šņepste
Andrs Sondors
Guntars Ratenieks
Imants Babris

6
7
8
9

Andris Pastars

10

Vija Jakimova

11

Raivis Žihars

12

Rolands Naglis

13

Juris Sparāns
Jānis Kokorīts
Sandra StendereŠteinberga
Kristaps Určs

14
15
16

1963
1990
1987

ZS «Cīrulīši»
AS «Sadales tīkls»
Pelēču pamatskola

17

1985

Preiļu novada dome

Vladimirs Ivanovs

18

1956

Pensionārs
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1960
Preiļu 1.pamatskola
1966
Riebiņu novada dome
1970
Pelēču pamatskola
1963
Preiļu Novada Bērnu un
jauniešu sporta skola
1969
Privātprakse Talsu iela
3, Preiļi
1966
Nodarbinātības valsts
aģentūra
2002
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzija
1980
Riebiņu novada dome

Direktore
Deputāts
Direktors
Futbola treneris
Veterinārārsts
Preiļu filiāles vadītāja
Skolēnu parlamenta
prezidents
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Īpašnieks
Elektroinženieris
Pedagogs
Tehniskā daļa, Vecākais
kontrolieris

Informācija pārpublicēta no www.cvk.lv mājas lapas uz 18.05.2021.
23. pants. (1) Reģistrētie kandidātu saraksti publicējami Centrālās vēlēšanu
komisijas tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī izliekami
visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu
iecirkņos.
(2) (Izslēgta ar 11.06.2020. likumu)
(3) Kandidātu saraksti jāizliek ne vēlāk kā piecas dienas pirms vēlēšanu dienas,
un tajos jānorāda katra kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, reģistrētā
dzīvesvieta Latvijā (republikas pilsēta vai novads), izglītība, pamatdarba vieta un
ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir.
(4) Vēlētājiem redzamā vietā izliekamas priekšvēlēšanu programmas. Katrā vēlēšanu
iecirknī jābūt pieejamām šajā likumā paredzētajām ziņām par ikvienu kandidātu,
izņemot viņa personas kodu vai vēlētāja kodu.
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Biedrība “Preiļu rajona partnerība”izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas
10.kārtu

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”izsludina atklātu
projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstba)”
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA

stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra
noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks

08.06.2021. – 08.07.2021.

10. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums

EUR 106659.45

Projektu īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– divi
gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Projektu iesniegumu iesniegšana
Kontaktinformācija un konsultācijas

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens
gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
(EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas
var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus
laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode, tālr. 22026684
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

Cita informācija

mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju,
mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
* biedrības “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus
laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
* biedrības mājas lapas www.preilupartneriba.lv
* Informācija par projektu konkursu pieejama
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Vairāk informācijas meklē biedrības mājaslapā www.preiluparteriba.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Maijs
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Bezmaksas nūjošanas nodarbības Vārkavas novadā

Pojekta Nr. 9.2.4.2/16/I/063 «Veselības veicināšanas
un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā»
ietvaros iedzīvotāji aicināti bez maksas apmeklēt nūjošanas
nodarbības Vārkavā, Vecvārkavā un Rimicānos!
Nodarbības vadīs nūjošanas instruktors Andrejs
Bondarevs.

20

Informējam, ka pasākuma apmeklētāji var tikt
fotografēti un materiāli var tikt izmantoti projekta publicitātes
nolūkos.
Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā,
aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
Lūdzam neapmeklēt nodarbības, ja Jums ir elpceļu infekcijas
slimības simptomi, noteikta pašizolācija vai mājas karantīna. !
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Sveicināti, Muzeju nakts grāmatu meklētāji!

Ar prieku varam paziņot, ka katra burvīgā grāmata
atradusi savu lasītāju. Pasākums izraisīja necerētu atsaucību,
tādēļ atvainojamies tiem, kas meklēja grāmatas, bet neatrada,
jo kāds jau to bija sameklējis. Nākošā reizē būs tehniski
uzlabojumi. Pēc 25. maija pasākuma organizatori sazināsies ar
tiem lasītājiem, kas izpildīja lūgumu veidot pašbildi pie atrastās
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grāmatas un nosūtīt to. Šie grāmatu meklētāji saņems īpašu
pateicības balvu!!! Paldies visiem atsaucīgajiem Muzeju nakts
pasākuma dalībniekiem un uz tikšanos atkal!
Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs –
Tūrisma informācijas centrs
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Radīt un uzrakstīt!

Līdz ar vasaras atnākšanu, novada radušie novadnieki
aizvien turpina izpausties, atstājot pildspalvas nospiedumus sev
uz lapas.
Iepriekšējā ‘‘Ozolupes’’ izdevumā aizsākām skaistu
tradīcīju - publicējam mūsu pašu novadnieku radošos darbus. Arī
šajā izdevuma numurā turpināsim dalīties ar kādas novadnieces
darbiņu...

‘‘Vārkavas novada pensionāri‘‘ iesaistoties Latgales
senioru literārās jaunrades prozas konkursā ‘‘Sargā sevi, un
Dievs Tevi sargās‘‘, šoreiz piedāvā lasītājiem Marijas Dzerkales
darbu ‘‘Mīlestība‘‘. Šis darbs konkursā tika iesniegts saīsinātā
versijā, bet šeit publicēts autores Marijas pilnā darbiņa versija.
Lai jauks lasāmprieks!

Vasaras sākums. Skaista, saulaina svētdiena.
Vārkavas Baznīcā pulcējušies daudz dievlūdzēji, kas
atnākuši, lai pateiktos Dievam par aizvadīto nedēļu un lūgtu
svētību nākošajam darba cēlienam.
Vārkavas muižas parka kokos pēkšņi iemetas vējš.
Sapurinājis koku galotnes, viņš spēji pārmetas uz Dubnas
krastos augošajiem vītoliem un, it kā ar nejaušu spārna
pieskārienu aizķer rāmo ūdens plūdumu. Tad šis draiskais vēja
puika metas uz ziedošo liepu puduri pie Vārkavas mazās koka
Baznīcas, kuras pagalmā pulcējas ļaudis, lai ietu Euharistiskajā
procesijā. Baznīcā vietas ir maz, tāpēc krusta, mazo lukturu un
karogu nesēji gājienam kārtojas baznīcas priekšā. Donāts tur
pašu lielāko, greznāko un smagāko, no zīda auduma šūto, čaklu
roku krāšņi izšūstīto, bagātīgi un gaumīgi ar bārkstīm apšūto
Jaunavai Marijai veltīto karogu. Vējš, draiskodamies, visus
baznīcēnus ietin neredzamā, smacīgi salkanā un patīkamā liepu
ziedu smaržā, padarot visus vienādus un vienlīdzīgus Dieva
žēlastības priekšā. Tad vējš spēji ieķeras Donāta turētajā karogā,
ko viņam valdīt piepalīdz sešas jaunas meitenes- karoga lentu
turētājas. Vienai no viņām, tumšmatainai brunetei, vējš strauji
izrauj lentu no rokām un spēji tās galu uzmet gaisā. Lenta, vēja
pūsta, apmet loku un, lēni slīdot uz leju pār Donāta tumšajiem,
saulē spīdošajiem matiem, apmetas ap kaklu un paliek uz
pleciem. Meitene, attapusies no pēkšņā pavērsiena, piesteidzas
pie Donāta un, gandrīz apķeroties ap puiša kaklu, saķer lentas
galu. Jaunieši, it kā atvainojoties, saskatās un ar acīm sasmaidās.
Tai pašā brīdī Baznīcā atskan ,,Muna Tu prīca o Jezu muns” un
jaunieši, ieņēmuši svinīgo stāju, dodas procesijas gājienā.
Dievkalpojuma beigās Donāts aptver, ka nezin kā
šo jauko būtni sauc, kuras maigo roku pieskārienu kaklam jūt
joprojam. Viņš godbijīgi iznācis no baznīcas, stāvot uz tās lieveņa,
čalojošo meiteņu bariņā, ierauga ,,vaininieci”. Donāts drošiem
soļiem dodas meiteņu virzienā. Sasveicinājies un atvainojies par
traucēšanu, Donāts sniedz roku tumšmatei, saucot savu vārdu.
Pasniedzot roku, meitene atbild-Helēna. Tai pašā brīdī neveiklo
mulsumu un klusumu, ko radīja strauji pienākošais puisis,
iztraucē spilgts zibens un vasaras pērkoņa dārdi. Tuvojas silts un

auglīgs vasaras lietus. Cilvēki sarosās, arī Helēna, apveltījusi
Donātu ar platu smaidu, dodas ceļa virzienā, kur Baznīcas
ceļa galā viņu gaida zirga pajūgs. Donāts, vēl paspēj pajautāt,
vai nākošo svētdien tiksimies un saņēmis apstiprinājumu,
godbijīgi pret Baznīcas durvīm, kuras ir atvērtas, nometies uz
ceļgala, sevi apzīmēdams ar krusta zīmi, dodas uz ceļa pusi.
Izejot cauri Vārkavai, kur pretī vecajai Baznīcai,
pāri gravai-kalniņā stāv savestas akmens, grants un kieģeļu
kaudzes jaunās Baznīcas celšanai, Donāts iedomājas, ka tā būs
liela,gaiša un skaista.
Nonācis pie Dubnas upes un piespiedies pie tilta
margām, Donāts noauj kurpes, sasējis tās ar šņoru galiem un
pārmetis pāri plecam un domās kavēdamies jau par nākamo
tikšanos, pat nejūtot, ka līst vasarīgi silts lietus, vingriem
soļiem dodas mājās.
Jauniešu tikšanās notiek visu vasaru pēc Dievkalpojuma
katru svētdienu. Tiekoties jaunieši iepazīst tuvāk viens otru un
rudens pusē satikšanās notiek arī darbdienu vakaros Dubnas
upes krastos, kur smaržo vīgriezes un kalmes, kas padara
tikšanos vēl romantiskāku, lai gan attālināti, jo viņus škir
untumainā un avotaini viltīgā Dubna.
Rudenī jaunieši sāk domāt par kāzām. Viņu nejaušā
tikšanās ir uzplaukusi par krāšņu ziedu, ir kļuvusi mīļa un
neviltoti tīkama.
Bet...Krievu cara valdība, labi noaugušo un lauku
darbos rūdīto puisi atzīst par derīgu kalpošanai caram veselus
piecus gadus. Loze Donātam ir visnepatīkamākā. Viņu nosūta
uz Tālajiem austrumiem.
Aukstums, antisanitārija kazarmās, slikta pārtika un
arvien pieaugošā spriedze starp carisko Krieviju un Japānu,
Latvijas pusi dara bažīgu un nedrošu. Pēc triju gadu dienesta
konflikts sasniedz kulmināciju un pulks, kurā dien Donāts, tiek
ierauts bruņotajā konfliktā. Donāts lūdz Dievu, lai viņu glābj no
bojā ejas un pats apsola Dievam, ja paliks dzīvs, savu atlikušo
dzīvi veltīs kalpojot Dievam un palīdzot līdzcilvēkiem.
Sarakste ar mājām un Helēnu ir reta un neregulāra.
Vienā no kaujām Donātu ievaino un viņš nonāk japāņu gūstā.

Mīlestība
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Sarakste pārtrūkst pavisam un tikai pēc pusotra gada gūstekņu ķeras pie mācīšanās un lasīšanas, par nesaprotamo jautājot un
apmaiņas ceļā, Donāts tiek atbrīvots no gūsta un pēc kāda laika pārjautājot mācītājam. Viņš ātri apgūst Svēto Rakstu būtību.
atvaļināts no armijas. Donāts ar steigu dodas uz savu mīļo Ticot Dievam, cerot uz viņa lielo mīlestību, lūdzoties un lasot
Latviju. Dzimtā puse, pēc vairāk nekā piecu gadu prombūtnes, attiecīgus Svēto Rakstu izvilkumus, uz vietējo palīglīdzekļu
sagaida Donātu ar lielām pārmaiņām.
pamata, sāk palīdzēt sirgstošajiem cilvēkiem un lopiem, kuriem
Helēna ir precējusies ar kaimiņu puisi un audzina divas kaite ir sākusies uz skaudības, atriebības, nenovīdības vai ļaunā
meitiņas. Baznīca Vārkavā ir uzcelta, bet nav ne iekārtota, ne gara iedarbības pamata. Viņš kā vārdotājs un dziednieks kļūst
konsekrēta. Te Donāts redz sava solījuma kaujas laukā īstenošanu populārs plašā apkārtnē, līdz pat sava mūža beigām.
dzīvē.
Iet dienas, mēneši un gadi. Helēnas meitas izaug un
Nedaudz atguvies un iepazinies ar jauno draudzes aiziet katra savā dzīvē. Mirst Helēnas vīrs. Palikusi viena,
prāvestu Čegesa kungu, Donāts ķeras pie viņam uzticēto Helēna atrod sevī spēku aicināt uz kopā dzīvošanu jaunības
pienākumu pildīšanas Baznīcā. Ik rītu ceļas agri, lai pēc astoņu dienu mīlestību Donātu, kurš liekas to ir gaidījis gadiem ilgi.
kilometru garā ceļa, nokļūtu Baznīcā uz Svēto Misi, tad pa dienas Abi jūtas laimīgi. Netālu jau ir uzcelta jauna Vanagu Baznīca
vidu darītu to, ko iecerējis prāvests un pēc vakara Vesperēm un to apmeklē un Svetajā Misē piedalās abi.
dotos kājām mājup. Puisis cītīgi un paklausīgi, ar cieņu pret
Ir jau mūža novakare, Donāts un Helēna jūtas
prāvestu, pilda visus viņam uzticētos pienākumus un darbus. savstarpējas cieņas apgaroti sešus gadus, tad pēkšņi mūžības
Viņš palīdz kārtot ne tikai jauno Baznīcu, bet demontē Vārkavas ceļos dodas Hēlēna. Kā vecs ozols, nevarēdams ieaugt jaunā
vecās Baznīcas altāri un pašu Baznīcu, to pārved uz Vanagiem, vietā, Donāts atkal iet atpakaļ uz tēva mājām. Laiks iet, arī
uzbūvē un saliek altāri.
Donāta veselība palēnām sāk šķobīties. Nav tik spēka, lai
Donātu ievēro ari mācītājs, ka katru brīvu brīdi viņš, katru dienu varētu būt Baznīcā un par sevi liek manīt arī vecie
nometies ceļos, jau iekārtotā jaunā altāra priekšā, lūdz Dievu ievainojumi.
gan par sevi, gan par savējiem un arī par Helēnu, lai viņai viss
Donāts nodzīvo garu mūžu, pāri 90 gadiem, dziļi sirdī
izdodas. Helēnas ģimenes dzīvi Donāts netraucē, jo saprot ka tā glabājot mīlestību, ticību un cerību uz Dievu. Šī lielā mīlestības
ir viņas izvēle, kurā Donātam vietas nav. Donāts lūdz Dievam- gaisma uz Dievu Donātu vadīja visu viņa mūžu, un kā mazs
,,Pavairo manu ticību”(Lk.17.5.). Viņš saprot, ka ticība ir gaisma gaismas stars iekritusi nemirstīgajā dvēselē, aiz sevis aizvēra
viņa dzīves ceļā, ticība ir prieks un lielā cerība, jo kungs ir Donāta dzīves un atvēra mūžības vārtus.
apsolījis ,,Kas tic man, tam ir mūžīgā dzīve “ (J.6.47).
Arī mēs patstāvīgi saglabājot, sargājot un ieviešot
Redzot, jau nobrieduša, jauna cilvēka ticību Dievam, dzīvē šos trīs pamatprincipus būsim sasnieguši augstāko mērķimīlestību uz Viņu un cerību, lūdzot Dievmātes Māras zemes Dieva mīlestību, apredzību un aizsardzību. Dievs ir mīlestība
Karalienes aizbildniecību un paļāvību, mācītājs Čegisa kungs (1Jņ4.16) sargāsim viņu un Dievs mūs sargās.
uzdāvina ticīgajam un uzticīgajam ministrantam un palīgam
Bībeli, kas ir rakstīta gotu burtiem un poļu valodā. Donāts ātri
Marija Dzerkale Vārkavā
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