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5. jūnijā – pašvaldību vēlēšanas

Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies kārtējās
pašvaldību vēlēšanas. Šajās vēlēšanās administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā apvienojas Preiļu novads, Riebiņu novads,
Vārkavas novads un Aglonas pagasts. Katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Tā jaunveidojamais Preiļu novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji
var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.
Jaunveidojamajā Preiļu novadā darbosies 15 vēlēšanu iecirkņi:
• Aglonas novada administratīvajā ēkā – Nr. 714
• Aizkalnes tautas namā – Nr. 708
• Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes ēka, Kultūras nams – Nr. 715
• Preiļu novada kultūras centrā – Nr. 706
• Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldē – Nr. 717
• Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldē – Nr. 721
• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā – Nr. 705
• Riebiņu novada domes ēkā – Nr. 718
• Rožkalnu pārvaldes ēka, Kultūras nams – Nr. 727
• Rušonas pamatskolā – Nr. 720
• Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes ēkā, kultūras nams – Nr. 722
• Sīļukalna pagasta kultūras namā – Nr. 723
• Stabulnieku kultūras namā – Nr. 724
• Vārkavas tautas namā – Nr. 728
• Vārkavas vidusskolā – Nr. 726.

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.

Kā balsošanas dokuments jāizmanto pase vai personas apliecība.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt
balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu
iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Ar pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstiem Preiļu novadā jūs
varat iepazīties šī izdevuma 2. un 3. lappusē. Kandidātu sarakstu
priekšvēlēšanu programmas un cita informācija par vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv vai Preiļu
novada vēlēšanu komisijā.

Eiropas paku izdale

Biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» informē, ka
Eiropas pakas trūcīgām un maznodrošinātām personām Preiļu
novadā varēs saņemt 17., 18. un 19. maijā no plkst. 9.00 līdz
plkst. 17.00 Daugavpils ielā 2A, Preiļos.

Apstiprināts Preiļu novada ceļu uzturēšanas
klašu saraksts 2021. gada vasaras sezonai

Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv publicēts novada
ceļu uzturēšanas klašu saraksts 2021. gada vasaras sezonai.
Saraksts ir veidots pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.224
«Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli», tas nosaka dažādu veidu darbu un
uzturēšanas biežumu uz pašvaldības ceļiem noteiktā sezonā, kas ļaus
uzturēt ceļus atbilstoši klasēm, kurās tie tika iedalīti saskaņā ar autotransporta gada nobraukuma uzskaiti.

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana –
tās ir atgūtās vērtības

Plīvojoši Latvijas valsts karogi, simbolisks baltais galdauts, Preiļu vēstures un mākslas muzeja
sarūpētā gleznu izstāde Svētku laukumā un multimediāla projekcija pie Kultūras nama – tā šogad
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
dienu svinējām Preiļos.
Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, svētku dienā pašvaldība nodeva Atzinības
rakstus iedzīvotājiem, par kuru apbalvošanu lēmums

tika pieņemts Preiļu novada domes sēdē 2020. gada
19. oktobrī.
Svētku noskaņās ietērptā pilsēta aicināja vienatnē
vai kopā ar ģimeni doties pastaigā un baudīt saulaino
pavasara dienu, atceroties spilgtas tautas kopības lappuses un vēlmi pēc valstiskas neatkarības.
1990. gada 4. maijs ir spilgti ierakstīts vēsturē.
Tās ir atgūtās šodienas vērtības – brīvība domāt, darīt,
izpausties un neatkarība, kas šīs iespējas nostiprina.

Parakstīti līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu
mazo un vidējo komercsabiedrību
un saimnieciskās darbības veicēju projektiem

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Mazo un vidējo komercsabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātus saskaņā ar 12. aprīļa projektu izvērtēšanas protokolu Nr. 1 un piešķīra finansējumu projektu īstenošanai. 7. maijā tika noslēgti
līgumi ar projektu realizētājiem.
Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā no
kopējām projekta izmaksām piešķirts 9 projektu
realizēšanai:
• SDV Olgas Jermakovas projektam «Tetovējumu un permanentā meikapa likvidēšanas aprīkojuma – kompaktā lāzera Nd:yag Q-switch iegāde un
atbilstošā pakalpojuma uzsākšana»,
• SDV Edgara Rožinska projektam «Pārvietojamā
nomas multifunkcionālā kubula un piekabes – platformas iegāde»,
• SDV Riharda Briškas projektam «Eksotisko
putnu un mīļdzīvnieku apskates vietas izveidošana
tūrisma attīstībai Preiļu novadā»,
• SDV Ivetas Martinovas projektam «Aprīkojuma
iegāde manikīra pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai»,
• SIA «DG cars» projektam «Materiāltehniskās
bāzes pilnveidošana uzņēmumā – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «DG cars»»,
• SIA «EVROMASTER.LV» projektam «Jaunā
pakalpojuma ieviešana un loģistikas iespēju paplašināšana»,

• SIA «RUSAL» projektam «Esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšana»,
• SDV Diānas Antonovas projektam «SDV Diānas
Antonovas saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana»,
• SDV Evitas Piļščikovas projektam «Kvalitatīva
tūrisma pakalpojuma izveide – Brīvdienu mājai
«Duni» nepieciešamo iekārtu iegāde».

Maksimālais domes līdzfinansējums 3000 eiro
apmērā piešķirts diviem projektiem:
• SDV Edgara Klibais projekta «Malkas sagatavošana, realizācija un piegāde» īstenošanai,
• SDV Renāra Valdoņa projekta «Kanoe laivu un
pārvietojamās piekabes iegāde» īstenošanai.
Līdzekļi kopsummā 21 602,43 eiro tiek paredzēti
no plānotajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste

Aizkalnē un Pelēčos projekta ietvaros atbalsta maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes
Biedrība «Sabiedriskais centrs «Aizkalne»» sadarbībā
ar Pelēču pagasta biedrību «Nīdermuižas draudze»
iesniedza pieteikumu un saņēma apstiprinājumu Borisa
un Ināras Teterevu fonda programmā uzņēmīgajiem un
rosīgajiem «Pats savam saimes galdam». Projekta mērķis
rosināt maznodrošinātos līdzdarbojoties pašiem sarūpēt
pārtikas krājumus ziemai, uzlabojot savus dzīves apstākļus, lai ikviens būtu mazāk atkarīgs no citu palīdzības.
32 maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes –
12 ģimenes no Aizkalnes un 20 ģimenes no Pelēču pagasta
aprīlī saņēma dažādas sēklas, stādus, darba rīkus, augļu
kociņus un agrotīklu agrākai ražas ieguvei. Sēklu, stādu un
darbarīku sagādē un izdalē pelēciešu ģimenēm ar transporta
pakalpojumiem atbalstīja Pelēču pagasta pārvalde.
Turpmāk paredzēta kopīga darbošanās Aizkalnes sabied-

riskā centra garšaugu lauciņā. Ir jau iesēti dažādi garšaugi,
kas tiks izaudzēti un kopīgi izstādīti. Vasarā būs nodarbība
par garšaugu veidiem, šķirnēm un to pielietošanu ēdienu
gatavošanā un ārstniecībā. Projekta mērķa grupa visu projekta laiku saņems konsultācijas dārzeņu audzēšanā un kopšanā.
Lai palielinātu ģimeņu atbildību par veicamo darbu, pārstāvji no darba grupas vasaras periodā uzraudzīs klātienē,
kā veicas ar ražas audzēšanu un kopšanu. Augustā organizēsim augļu un dārzeņu konservēšanas nodarbības ģimenēm,
lai iemācītos ko jaunu un dalītoes jau esošajā pieredzē.
Projekta mērķa grupai paredzētās aktivitātes mācīs ne tikai
rūpēties par savas ģimenes pārticību, bet arī darba tikuma
ieaudzināšanu savos bērnos. Ģimenēs, kurās ir bērni, tie tiks
iesaistīti darba procesā, palīdzot vecākiem kopt iesētos stādus

un rudenī tos novākt. Septembrī, ja ļaus valstī noteiktie ierobežojumi, mērķa grupa tiks aicināta uz noslēguma pasākumu,
kur dalīsies ar stāstiem par paveikto. Bērni tiks uzrunāti
sagatavot zīmējumus, dzejoļus vai dziesmas par vasaras
iespaidiem.
Ar projekta palīdzību tiks veicināta labdarības izpratne,
ka nevar tikai ņemt, bet ir jāprot dalīties arī ar citiem – ar
cilvēkiem, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības
riskam un dzīvo sociālās aprūpes vai krīzes centros, ar gados
vecajiem ļaudīm, kas lielās gadu nastas dēļ paši vairs nespēj
sagādāt sev pārtiku un dzīvo vieni.
Ir padomāts arī par to, kā projekta aktivitātes norisināsies,
ja turpināsies valstī noteiktie Covid–19 ierobežojumi.
Janīna Beča,
Aizkalnes sabiedriskā centra valdes locekle
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Preiļu novads

Deputātu kandidātu saraksti

Kandidāts

Ilga Zalāne
Ainārs Určs
Gunta Katkeviča
Zane Romanovska
Mārtiņš Baumanis
Aira Gribonika-Upeniece
Iļja Svetlovs
Inga Kassaliete
Aivis Pīzelis
Kristaps Pastars
Līga Gribonika
Ernests Zalāns
Kandidāts

Ēvalds Vilcāns
Nadežda Hļebņikova
Nataļja Lapoško
Edgars Vilcāns
Svetlana Galkina
Inta Rumaka
Jeļena Saulīte
Ivans Ludāns
Leonards Grebežs

Marija Onufrijeva
Pēteris Pastars
Imants Ludāns
Ludmila Čebiševa
Georgijs Kovaļkovs
Oļegs Hļebņikovs

Kandidāts

Pēteris Rožinskis
Jāzeps Ivanāns
Oskars Bērziņš

Māra Pudnika
Elmārs Sparāns
Māra Ušacka
Māris Leikučs
Edgars Kozuļ-Kažs
Alberts Upenieks
Ilga Pokšāne
Vilis Gribusts
Dina Staškeviča
Jānis Broks
Māris Stabulnieks
Dainis Alžāns
Alīna Ņesterjuka
Arnis Mičuls
Aina Rubine

Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dzimšanas
gads
1979
1986
1971
1991
1979
1983
1989
1978
1988
1996
1989
2000

Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dzimšanas
gads
1956
1973
1964
1990
1982
1978
1985
1960
1966

10
11
12
13
14
15

1. Politiskā partija "KPV LV"

Darbavieta / nodarbošanās

SIA 180
SIA Cido Grupa
SIA Online teachers
SIA Pepco Latvia
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Rušonas pamatskola
SIA Peikko Latvija
SIA Circle k Latvia
SIA Stockmann
Pašnodarbinātais
Mājsaimniece
ZS Drivas

Mehanizators

Darbavieta / nodarbošanās

Amats

2. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

1954
1965
1966
1958
1964
1953

Amats

Preiļu novada dome
Preiļu novada dome
AS "Preiļu siers"
Riebiņu novada dome
SIA "Nis"
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Preiļu 2.vidusskola
“Css and Nivios”
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Latgales
reģionālais centrs
Preiļu novada slāvu kultūras biedrība "Raduga"
SIA “Guard Services”
Riebiņu novada dome, pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
pensionāre
IU "Svetlana31"
Preiļu 2.vidusskola

Direktore
Tirdzniecības pārstāvis
Pasniedzēja
Direktore
Operatīva medicīniskā transporta līdzekļa vadītājs
Pirmsskolas mūzikas skolotāja
Konstrukciju projektētājs, būvinžinieris
Kasiere
Dekorators

deputāts, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
deputāte, komitejas priekšsēdētāja vietniece
laborante
deputāts, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Valdes locekle
Volejbola trenere
vispārējās vidējās izglītības skolotāja
apsargs
Autovadītājs

valdes locekle
apsargs
Kurinātājs

īpašnieks
pedagoga palīgs

3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dzimšanas
gads
1958
1959
1992
1988
1960
1964
1977
1959
1965
1986
1967
1968
1965
1972
1971
1988
1990
1972

Darbavieta / nodarbošanās

Riebiņu novada dome
Zemnieku saimniecība "IVANĀNU MĀJAS"
Riebiņu novada dome

Aizkalnes tautas nams
Vārkavas novada dome
Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”
A/S "Preiļu siers"
pensionārs
SIA “Optimus A”
Riebiņu novada dome
SIA "Agro Zvaigznītes"
Riebiņu novada dome
Riebiņu novada dome
SIA „Agrofirma Turība”
Riebiņu novada dome
māksliniece
Zemnieku saimniecība "Strodi"
Pašnodarbināta persona

Amats

domes priekšsēdētājs
īpašnieks
jaunatnes lietu speciālists, Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra „Pakāpieni” vadītājs
vadītāja
izpilddirektors
vadītāja
ražošanas inženieris
mežizstrādes vadītājs
Riebiņu novada kultūras centra vadītāja
valdes loceklis
Rušonas kultūras nama vadītāja
pašvaldības kārtībnieks
lauksaimniecības tehnikas operators
Rušonas pagasta pārvaldes vadītājs
īpašnieks
vetārsta palīdze

4. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", Jaunā konservatīvā partija

Kandidāts

Ārijs Vucāns
Iveta Stare
Juris Viļums
Māris Skutelis
Juris Vucāns
Gunārs Svilāns
Jānis Lācis
Māra Ziemele
Dainis Skutelis
Inese Anspoka
Līga Naglinska
Jānis Brokāns
Irēna Veigule
Feoktists Pušņakovs
Martins Mironovs
Oļegs Koļesņičenko
Aigars Zīmelis
Agnese Sevastjanova

Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dzimšanas
gads
1964
1966
1982
1989
1986
1966
1953
1992
1986
1970
1974
1991
1959
1952
1993
1984
1972
1963

Darbavieta / nodarbošanās

Preiļu novada dome
Preiļu novada dome
Latvijas Reģionu Apvienība
Preiļu slimnīca, SIA
SIA “PICU BODE”
Latvijas Republikas Zemessardzes 35.kājnieku bataljons
SIA Preiļu slimnīca
Satura veidotāja, blogere, influencere
Mūziķis, pašnodarbināta persona
Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs ”Eņģeļtaure””
Centrālā statistikas pārvalde
SIA BROKAPITĀLS
SIA “Arka Preiļi”
Preiļu novada BJSS
SIA "1111"
Preiļu mūzikas un mākslas skola
Apvienība IEDZĪVOTĀJI
Pašnodarbināta persona

2

Amats

deputāts
deputāte
valdes loceklis
Ārsts, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts
direktors
Zemessargs
ķirurgs
Valdes priekšsēdētāja
intervētāja
Valdes loceklis, īpašnieks, būvdarbu vadītājs
Konditorejas ceha vadītāja
Vieglatlētikas treneris
Mēbeļu galdnieks
Klarnetes, saksofona spēles skolotājs
valdes loceklis
Zvērināta advokāte

Preiļu Novada VÇSTIS
Kandidāts

Anita Brakovska
Mindaugas Bitinas
Andris Lazdāns
Daina Pliča
Anna Vanaga
Mārtiņš Borbals
Ervīns Vingris
Skaidrīte Medne
Raisa Kozule
Andis Kļavinskis
Iveta Isajeva
Jolanta Augšpūle

Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Dzimšanas
gads
1961
1966
1987
1954
1966
1989
1992
1964
1975
1992
1973
1991

Līga Erte
Edmunds Ķiršs
Ingrīda Ločmele
Lolita Kotāne
Andris Kukors
Niks Plots

13
14
15
16
17
18

1995
1996
1976
1972
1995
1998

Kandidāts

Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dzimšanas
gads
1981
1973
1972
1986
1983
1980
1996
1983
1983
1987
1997
1972
1960
1983
1988
1984
1969
1986

Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5

Dzimšanas
gads
1976
1983
1971
1960
1965

Lauris Pastars
Raimonds Rubins
Skaidrīte Žukova
Marita Grebeža
Mārīte Fokina
Arnis Griboniks
Sintija Ančeva
Aigars Jermolajevs
Jānis Upenieks
Valdis Balodis
Mairis Ormanis
Ēriks Trubiņš
Elvīra Strautmane
Intars Mežinieks
Jānis Kokins
Arkādijs Volkovs
Žanna Silionova
Andrejs Vanags
Kandidāts

Āris Elsts
Zigmārs Erts
Ineta Anspoka
Osvalds Šatilovs
Klavdija Zarāne

Ārija Pudule
Aldis Upenieks
Jānis Šņepsts
Svetlana Lioznova
Dzintars Cimdiņš
Inta Gžibovska
Romāns Petrovs
Silvija Dreijere

Oskars Kavinskis
Deniss Gerasimovs
Ilze Rinča
Aivars Rivars
Artūrs Slūka
Kandidāts

Maruta Plivda
Juris Erts
Jānis Kupris
Ingūna Barkeviča
Valentīna Madalāne
Nora Šņepste
Andrs Sondors
Guntars Ratenieks
Imants Babris
Andris Pastars
Vija Jakimova
Raivis Žihars
Rolands Naglis
Juris Sparāns
Jānis Kokorīts
Sandra Stendere-Šteinberga
Kristaps Určs
Vladimirs Ivanovs

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Kārtas nr.
sarakstā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1963
1984
1981
1959
1967
1974
1966
1969
1986
1986
1981
1962
1985

Darbavieta / nodarbošanās

Vārkavas novada dome
Vārkavas vidusskola
Vārkavas novada pašvaldība
Pliča Daina - ārsta prakse ķirurģijā
Riebiņu novada Galēnu KN
Zemnieku saimniecība "Skaņkalni"
SIA "Preiļu slimnīca"
Vārkavas novada dome
Rudzātu vidusskola
Zemnieku saimniecība "Palmiņas"
Rožupes pamatskola
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" Preiļu konsultāciju birojs
Viļānu novada pašvaldība
Pašnodarbināta persona
Vārkavas vidusskola
Sociālās aprūpes centrs "Vārkava"
SIA "Dilore"
SIA "Atehnika"

6. "Latvijas attīstībai"

Darbavieta / nodarbošanās

2021. gada maijs

Amats

domes priekšsēdētāja
skolotājs
Kultūras centra vadītājs
ķirurgs
direktore
īpašnieks
datortīklu un datorsistēmu administrators
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
skolotāja
īpašnieks
skolotāja, direktores vietniece
uzņēmējdarbības konsultante

Jauniešu mentors projektā “Proti un Dari” (šobrīd - bērna kopšanas atvaļinājumā)

skolotāja
sociālais aprūpētājs
Valdes loceklis
strādnieks
Amats

Preiļu novada dome
Preiļu novada dome
"Preiļu slimnīca" SIA
Aglonas novada dome
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Lauku atbalsta dienests
Preiļu novada dome, Jauniešu centrs "ČETRI"
SIA AMIT Baltic
"Inter Cars Latvija" SIA
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"

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

Darbavieta / nodarbošanās

Amats

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

7. Zaļo un Zemnieku savienība

SIA "PRO DEV 24"
Preiļu novada dome
Riebiņu vidusskola
Aglonas novada dome
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Satiksme-Z"

projektu vadītājs
deputāts
direktore
deputāts
Valdes priekšsēdētāja, ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes
drošības pasniedzēja
Riebiņu vidusskola
skolotāja
z.s. Kārkliņi
īpašnieks
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Preiļu sektora vadītājs
Svetlana Lioznova ģimenes ārsta prakse
ģimenes ārsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leidzi"
mērnieka palīgs
SAC “Aglona”
Vadītāja
Aglonas novada dome
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Lopkopības nodaļas vadītāja
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Oskars Kavinskis
pašnodarbinātā persona
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DGcars"
Valdes loceklis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" kapu pārzinis
Aglonas novada dome
Transporta nodaļas vadītājs
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vadītājs

8. LATGALES PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA

Dzimšanas
gads
1970
1970
1955
1963
1956
1960
1966
1970
1963
1969
1966
2002
1980
1963
1990
1987
1985
1956

Darbavieta / nodarbošanās

Preiļu novada dome
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Riebiņu novada dome
Preiļu novada dome
Salas pamatskola
Preiļu 1.pamatskola
Riebiņu novada dome
Pelēču pamatskola
Preiļu Novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Privātprakse Talsu iela 3, Preiļi
Nodarbinātības valsts aģentūra
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Riebiņu novada dome
ZS "Cīrulīši"
AS "Sadales tīkls"
Pelēču pamatskola
Preiļu novada dome
Pensionārs
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Amats

Priekšsēdētāja
Programmēšanas skolotājs, direktores vietnieks informātikas jautājumos
Deputāts
Projektu vadītāja
Skolotāja
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 mājas lapas www.cvk.lv uz 6.05.2021.

2021. gada maijs

Preiļu Novada VÇSTIS

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
panākumi starptautiskajos konkursos

Neraugoties uz Covid pandēmijas ierobežojumiem, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi
un pedagogi veiksmīgi izmanto iespēju piedalīties dažādos konkursos attālināti.
No 12. līdz 14. aprīlim Naujenē notika XVIII starptautiskais akordeonistu–solistu konkurss «Naujene –
2021». Konkursā piedalījās 61 dalībnieks no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas.
Savā apakšgrupā II vietu ieguva Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Jānis Bērzinieks.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Laima Sondore informēja, ka laikā no 15. aprīļa
līdz 20. aprīlim tika vērtēti jauno mūziķu atsūtītie ieraksti Starptautiskajam pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursam BEL SUONO Kazaņā, ko organizēja Starptautiskais mākslas centrs «Veiksmes
atslēga» («Kļuč k uspehu»).
Laureātu Diplomus savās apakšgrupās saņēmuši Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi Artis Borovskis,
Sabīne Vaivode, Alise Savicka, Daniels Jānis Pastars un Renārs Koļesņičenko.
Konkursa darbi tika iesūtīti no Krievijas, Polijas, Azerbaidžānas, Ukrainas, Latvijas, Moldovas,
Kazahstānas un Baltkrievijas.
Sveicam konkursantus un audzēkņu pedagogus!

Skatāma radošo darbu izstāde
«Pavasaris ienāk Preiļos!»

Kārsavas ielas 4 skatlogos (JC4 un TIC logos)
no 26. aprīļa līdz 26. maijam ir skatāma radošo
darbu izstāde «Pavasaris ienāk Preiļos!»
No 26. aprīļa līdz 2. maijam iedzīvotāji tika aicināti
nobalsot par to darbu, kurš iepaticies visvairāk.
Interese un aktivitāte priecēja, kopumā par darbiem

no skatītājiem tika saņemtas 412 balsis.
Gan pirmo piecu vietu ieguvēji, gan simpātiju
balvas ieguvēja, gan visi pārējie, kuru darbi atrodas
izstādē, ir aicināti līdz 14. maijam ienākt Jauniešu
centrā «ČETRI», Kārsavas ielā 4, un saņemt diplomus
un balviņas.

28. aprīļa domes sēdē deputāti apstiprināja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu par dzīvojamās
telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši izmantojamajai daļai).
Pakalpojumu līgumā visiem klientiem paredzētas
izmaksas par koplietošanas telpu ekspluatāciju
147,9 m2 platībā, ko veido gaitenis 105 m2, telpa
veļas mazgāšanai un gludināšanai 11,7 m2, aktivitāšu telpa 23,4 m2 un savienotā sanitārtehniskā telpa
7,8 m2.
Paredzētas arī papildus izmaksas par individuālo
dzīvojamo istabu, savienoto sanitārtehnisko telpu un

priekštelpu platību atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītajam.
Labklājības pārvade Preiļu novadā ir izveidojusi
jaunu struktūrvienību – Grupu dzīvokļi, kas sniegs
pakalpojumus pilngadīgām personām ar I vai II
grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem,
kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet
nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Labklājības pārvaldes nolikuma 3.2.3. apakšpunktā norādīts, ka Labklājības pārvaldei ir tiesības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas
pakalpojumus un iekasēt maksu par tiem.

Apstiprināts Preiļu novada Labklājības pārvaldes
grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājums

«Jasmuiža» aicina uz Muzeju nakts
pasākumu «Tver mirkli Jasmuižā!»

Ilzes Onzules foto

15. maijā, Muzeju naktī, sākot no plkst. 19.00
«Jasmuiža» piedāvās interesentiem ne tikai klausīties tiešsaistes sarunās par Raini un robežām, bet
arī aplūkot fotoizstādi un piedalīties fotokonkursā
«Jasmuižas» brīvdabas teritorijā.
Latvijas muzeji par savu Muzeju nakts vadmotīvu
šogad ir izvēlējušies tēmu «Robežas». No plkst. 19.00
Memoriālo muzeju apvienības muzeji aicinās pievienoties Zoom pasākumam vai klausīties Facebook tiešraidi, lai uzzinātu interesantus stāstus par dažādām
robežām, kas saistītas ar Aspaziju, Raini, Krišjāni
Baronu, Andreju Upīti, Jāni Akurateru, Ojāru Vācieti,
viņu dzīvi un daiļradi.
Jasmuižas stāsts tiešsaistes pasākumā plānots no
plkst. 19.10 līdz 19.30. Muzeja speciāliste Solvita Kleinarte stāstīs par ceļa stabiņu «RAINIS» un apskatīs

dažādas versijas par dzejnieka izvēlēto pseidonīmu.
Jasmuižas stāstam tiešsaistē pievienosies dzejnieki
Valentīns Lukaševičs, Anna Rancāne un Oskars Orlovs (Raibīs). Viņi aicinās ieklausīties gan savā, gan
arī Raiņa jaunības dzejā, kura viņu izpildījumā skanēs
latgaliešu valodā.
Savukārt Muzeju nakts pasākuma klātienes apmeklētājus aicinām baudīt dabu, klausīties putnu dziesmas,
baudīt romantiskas pastaigas Jasmuižas brīvdabas teritorijā, kā arī apskatīties Tautas fotostudijas «Ezerzeme
– F» foto izstādi «Raiņa dzejolis fotogrāfijā», kur
muzeja kokos eksponēta 21 foto planšete. Tajās Latvijas
fotogrāfi tvēruši mirkļus, ilustrējot Raiņa dzejas rindas.
Šajā vakarā ikvienu apmeklētāju aicinām tvert
mirkli ar fotokameras aci un piedalīties ekspreskonkursā «Tver mirkli Jasmuižā!». Lai tajā piedalītos,
jums 15. maijā Raiņa muzeja «Jasmuiža» teritorijā/
parkā jānofotografē romantiskākā, skaistākā, īpašākā
vai neparastākā vieta, jāizvēlas viena fotogrāfija, un
tā jānosūta uz e-pastu jasmuiza.rainis@inbox.lv ar
norādi Foto konkursam. E-pastā jānorāda kontaktinformācija (autora vārds, uzvārds, tel. nr.). Fotogrāfijas
jāiesūta līdz 16. maija plkst. 17:00. Visas konkursam
iesūtītās fotogrāfijas 17. maijā tiks ievietotas muzeja
Facebook kontā un ikvienam būs iespēja nobalsot par
savu favorītfotogrāfiju. Trīs visvairāk balsu ieguvušo
foto autoriem būs balviņas – Jasmuižas suvenīri.
Vairāk informācijas: Muzeja vadītāja Solvita
Kleinarte, e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv;
tālr.: 29487589.

Praktiska nodarbība «Atbardako» savu dzīves telpu

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina ikvienu interesentu 19. maijā piedalīties Līgas Rulles vadītajā
praktiskajā nodarbībā «Atbardako» savu dzīves telpu.
Ar nolūku atstājām žargonvārdu «atbardakot», lai uzsvērtu to lielo fizisko un tam sekojošo garīgo jucekli,
kas mums ir apkārt un ko nereti pat nepamanām.
Līga Rulle ir bezatkritumu dzīvesveida entuziaste un beziepakojumu veikala «Ber un Sver» īpašniece.
Viņa ar savu piemēru parādīs, ko mēs uzkrājam, kā visu uzkrāto «bagātību» sašķirot un sakopt «bardaku» un
kā ikdienā mazināt atkritumus vai nemaz neradīt tos.
Nodarbība notiks no plkst. 11:00 līdz 12:00 ZOOM platformā. Vairāk informācijas www.preili.lv
Nodarbība notiek Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta «Labdarības aplis» aktivitātes «Lauku
labumu brīvbodes» ietvaros, finansiāli aktivitāti atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.
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Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde
«Pasaciņa» uzsāk grupu komplektāciju
jaunajam mācību gadam

Cienījamie vecāki!
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa» 2021. gada
maijā uzsāk grupu komplektāciju jaunajam 2021./2022. mācību
gadam
Aicinām vecākus, kuru bērniem septembrī nepieciešama vieta
Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa», maija mēnesī
griezties izglītības iestādē Celtnieku ielā 10A, lai pieteiktu bērnu
mācībām. Nepieciešamie dokumenti – vecāka (aizbildņa) personas
apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Neskaidrību
gadījumā zvanīt pa tālruni – 26003650.
Atgādinām, ka bērniem no 5 gadu vecuma mācības ir obligātas.

Izstāde «Raiņa dzejolis
fotogrāfijā» Jasmuižas parkā

No 5. maija līdz 31. oktobrim Raiņa muzeja «Jasmuiža»
(Aizkalne, Preiļu novads) brīvdabas teritorijā apskatāma foto
izstāde «Raiņa dzejolis fotogrāfijā». Tā tapusi projekta «Rainis
un fotogrāfija» ietvaros.
Biedrības «Tautas fotostudija «Ezerzeme – F»» organizētajam
fotokonkursam tika iesūtīti vairāk nekā 30 autoru darbi, no kuriem
23 tika nodrukāti uz ūdens izturīgām foto planšetēm, pievienojot
attiecīgas Raiņa dzejoļa rindas. Projektā piedalījās fotogrāfi no
Liepājas, Ventspils, Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas, Daugavpils, Ilūkstes,
Naujenes, Viļakas un Ogres.
Projektu «Rainis un fotogrāfija» finansiāli atbalstīja Latgales
reģiona attīstības aģentūra, Valsts kultūrkapitāla fonds un A/S
«Latvijas valsts meži».

Aicinām mācīties Preiļu Mūzikas
un mākslas skolā

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus
2021./2022. mācību gadam. Programmas Mūzikas nodaļā:
• klavierspēle, vijoles spēle, kora klase – apmācību ilgums 8 gadi,
• akordeona spēle, pūšaminstrumentu (flautas, klarnetes, saksofona, eifonija, trompetes, trombona, tubas) spēle, sitaminstrumentu
spēle – apmācību ilgums 6 gadi.
Programmas Mākslas nodaļā:
• vizuāli plastiskā māksla – apmācību ilgums 7 gadi.
Aicinām vecākus laikā no 17. maija līdz 10. jūnijam aizpildīt
un iesūtīt uzņemšanas iesniegumu (www.preilumms.edu.lv).
Griezties pēc informācijas: Mūzikas nodaļā – direktora vietniece
Laima Sondore, tel. 29172296, Mākslas nodaļā – direktora vietniece
Marianna Abricka, tel. 29610964.

LLKC Preiļu birojs organizē mācības
lauksaimniekiem

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizēs 56 stundu bezmaksas mācības «Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražošana».
Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā, provizoriski jūnijā,
ja tiks nokomplektēta grupa 20 cilvēku sastāvā. Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē.
Vairāk informācijas un pieteikšanās pie Jolantas Augšpūles,
26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv.

* * *

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina piena lopkopības
pārraugus, mākslīgās apsēklošanas tehniķus un visus interesentus uz 16 stundu mācībām «Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju
transplantācija (piena lopkopība)».
Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā,
3., 8., 10. un 11. jūnijā.
Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Mācībās
piedalīsies 20 dalībnieki. Nenokavē un piesakies!
Vairāk informācijas pie Jolantas Augšpūles, 26788681 vai
jolanta.augspule@llkc.lv

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

