
Mūsu prioritātes:
1. Dubultosim pašvaldības pabalstu par bērna piedzimšanu un pabalstu daudzbērnu ģimenēm.
2. Nodrošināsim brīvpusdienas 1.-12. klašu skolēniem un bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos.
3. Divkāršosim finansējumu jauniešu nodarbinātības programmai vasarā un piešķirsim līdzekļus

nometņu organizēšanai.
4. Palielināsim pensionāriem pabalstu medicīnas pakalpojumiem un medikamentu iegādei līdz

200 eiro. 
5. Attīstīsim un uzturēsim novadā esošo ceļu infrastruktūru. 
6. Aktīvi iesaistīsimies jaunu projektu izstrādē un ieviešanā ES finansējuma piesaistīšanai 

infrastruktūras sakārtošanai.
7. Palielināsim finansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas un namu tehniskā stāvokļa 

uzlabošanas projektiem.
8. Veidosim decentralizētu novada pārvaldes modeli ar Ludzu, Ciblu, Kārsavu un Zilupi kā novada 

attīstības centriem.
9. Katru gadu oktobrī sagatavosim nākamā gada finanšu ieguldījumu plānu, lai apspriestu ar deputātiem

un iedzīvotājiem. Panāksim caurspīdīgumu  pašvaldības iepirkumos. 
10. Godāsim latgaliskās vērtības: valodu, ticību, senču mantojumu.

Ar pilnu programmas saturu var iepazīties: www.cvk.lv un www.latgalespartija.lv

Latgales partijas deputātu kandidātu saraksta līdere Alīna
Gendele (1959) ir dzimusi un augusi Krāslavā. 1980. gadā

viņa, jauna sporta skolotāja, ierodas Ludzā -te krāj dzīves pieredzi,
iepazīst cilvēkus, iemanto draugus. Te viņa veidojas par stipru per-
sonību, iegūst autoritāti un apkārtējo cieņu. Tieši Ludza kļūst par
Alīnas dzīves centru, nozīmīgāko un mīļāko vietu.

Izglītība – LVFKI, tagad Latvijas Sporta akadēmija. Izglītības 
zinātņu maģistra grāds iegūts Daugavpils Universitātē 2011. gadā.
Alīna ir bijusi pašvaldības deputāte 4 sasaukumos; laikā no 
2010. līdz 2017. gadam – Ludzas novada domes priekšsēdētāja.
LATGALES PARTIJĀ kopš dibināšanas – 2012. gada.

– 25 gadus nostrādāju par Ludzas rajona Sporta skolas direktori.
Šis darbs deva rūdījumu, prasmi strādāt ar cilvēkiem, ar bērniem,
jauniešiem, spēju uzticēties, jo apkārt bija komanda – tie, uz kuriem
varēju paļauties. Paldies viņiem!

Dažreiz uzdodu sev jautājumu, vai, iesaistoties politikā, rīkojos
pareizi. Ir bijis jāpārdzīvo rūgtas emocijas, kad tu kļūsti nevajadzīga,

tiec pastumta malā, paliec bez darba. Tomēr politika dod rūdījumu
- spēju saņemties, un, strādājot Kaunatas vidusskolā, atkal varu
gūt jaunu pieredzi, saprast lauku skolas darba specifiku, komunicēt
ar cilvēkiem, kuri ir sava novada patrioti. Tie dzīvē ir jauni iespaidi,
jauni ieguvumi.

Lepojos, ka mans 7 gadu darbs novada pašvaldības vadībā ir
pamanāms: sakārtotas ielas, laukumi, vienmēr tika atbalstīta kultūra,
sports, izglītība, sociālā joma. Daudz ES finanšu līdzekļu tika pie-
saistīts 2017.–2021. gada periodam, vairāk nekā 10 miljoni eiro
bija iezīmēti Ludzas novadam, bet tas viss ir saliedētas komandas
darbs. Ja redzi paveikto, ir patiess gandarījums, tāpat prieku sagādā
cilvēku atzinība.

Jaunais novads, kas veidojas, ir ar senām kopīgā darba tradīci-
jām Ludzas rajonā, bet tagad katrs no četriem novadiem tajā ienāk
jau kā spēcīgāks sadarbības partneris. Novadu apvienošana, es
uzsveru – apvienošana, ne pievienošana, dod lielākas iespējas fi-
nansējuma piesaistē, lai plānveidīgi veiktu ilgtermiņa ieguldījumus.
Tā, protams, ir atbildība par mūsu cilvēkiem, izaicinājums vienot
četrus novadus saliedētā kopībā, lai vienlīdz tiktu ievērotas gan
centru, gan pagastu intereses.

Mūsu programmā īpaši vēlos uzsvērt šo punktu:
Nodrošināt racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu

saskaņā ar pašvaldības prioritātēm un iedzīvotāju vajadzībām, jo
tā ir nodokļu maksātāju nauda, ir jārīkojas atbildīgi. Katru gadu
pirms budžeta pieņemšanas izstrādāt finanšu ieguldījumu plānu,
lai apspriestu ar deputātiem un iedzīvotājiem, kas netika tagad da-
rīts. Ir svarīgi, lai iedzīvotāji uzticas vietējai varai. Svarīgi, lai paš-
valdības iepirkumu process ir godīgs un caurspīdīgs.

Šiem uzdevumiem es saku – jā. 
Ir pavasaris. Ikdienas brīvajos brīžos man patīk sakopt mājas

apkārtni, jo ar katru pavasari sākas kas no jauna. Daudz laika pa-
vadu pie stūres, jo katru dienu mēroju vairāk nekā simts kilometrus.
Vēroju dabu Rāznas krastos un priecājos, ka esmu piedzimusi un
dzīvoju Latgalē. Spēku pārvarēt visus dzīves izaicinājumus deva
mazdēla piedzimšana 2018. gadā. Var teikt, ka nu viņš kļuvis mans
mazais direktors, jo raksturā līdzinās man.

Uztveru novadu apvienošanos kā jaunas iespējas

Pašvaldību vēlēšanas 2021. gada 5. jūnijā

Saki JĀ  
GODĪGUMAM, LABESTĪBAI, IZAUGSMEI!

saraksts2.
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Vorkaļu ģimeni Kārsavas novadā pazīst un ciena. Toms Vor-
kalis (1987) ir viens no šīs latgaliskās dzimtas jaunākās

paaudzes. Tas ir ļoti svarīgs fakts, jo novada izpilddirektora amatā
nu jau 7 gadus  viņam ir atbildība ne tikai  visu iedzīvotāju, bet arī
savu vecāku – ģimenes ārstes Anitas  un tēva atvaļinātā NBS kap-
teiņa Aleksandra - priekšā.  Viņa darbu vērtē abi brāļi, kas dzīvo
un strādā savā dzimtajā novadā. Visi viņi ir novada patrioti, darī-
tāji.

Tomam ir bakalaura grāds elektrozinātnē, iegūts Rīgas Tehnis-
kajā Universitātē.

Pēc augstskolas jaunajam speciālistam bija iespēja strādāt va-
došā amatā lielā kompānijā, tomēr pēc dažiem gadiem Toms at-
griezās mājās.

Tas, ka Kārsava ir viena no apkārtnes latgaliskākajām pilsētām,
kurā sargā un popularizē latgaliešu valodu un tradīcijas, ir arī Toma
nopelns.

– Kopš esmu Kārsavas novada vadības komandā, ar vairākām
mūsu sabiedriskajām iniciatīvām, kā arī ar mūsu infrastruktūras
projektiem esam padarījuši Kārsavu par atpazīstamu latgalisku un
cienījamu vietu Latgalē un Latvijas kartē. Ar to mēs visi lepoja-
mies.

Es priecājos par Kārsavas novada cilvēkiem, kas ne tikai prieka,
bet arī grūtību laikā nezaudē savu stingro mugurkaulu un stāju,

priecājos par cilvēku uzņēmību atrast savu nišu, izveidot darba
vietu, strādāt sev un savām ģimenēm. Patiess lepnums par cilvēku
aktivitāti sabiedriskajā,  sporta un kultūras dzīvē. 

Kopā ar  savu komandu esam panākuši Kārsavas stadiona re-
konstrukciju, pirmie visā Latgales reģionā ieviesuši pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta programmu StepUp, turpinām organizēt
mūsu senču un novada vēstures pētniecību. Ir jau izdota grāmata
“Kārsavas stāsti”, un šogad sagaidīsim Kultūrvēstures centra “Līču
Mājas” atvēršanu.

Šobrīd jebkura daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem ir iespēja
iegūt naudu no pašvaldības budžeta mājas un pagalmu labiekār-
tošanas darbiem. Kopā ar pārējiem domes kolēģiem esam sakār-
tojuši gandrīz visas ciemu un pilsētas ielas, atrisinājuši siltināšanas
un apkures problēmas mūsu izglītības iestādēs. Pilsētas ūdens,
kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas ir būtiski atjaunotas un
šobrīd ir ļoti labā stāvoklī.  

Protams, darāmā vēl ļoti daudz. Mūsu lauku ceļi un pagastu
ūdens un kanalizācijas sistēmas  sakārtošana –  jautājumi, kas jā-
risina. Arī  daudzdzīvokļu namu siltināšana ir nākotnes izaicinājums.
Vēl viena prioritāte – mūsdienīga sporta halle ar trenažieru zāli
Kārsavas novadā. Mūsu cilvēki ir to pelnījuši.

Pašvaldībai ir arī jārūpējas par mūsu kultūrvēstures mantojumu,
jāiegulda līdzekļi mūsu muižu un ar tām saistīto vēsturisko objektu
saglabāšanā. Ir jāglābj unikālais dzelzceļa ciemats Bozovā . Esmu
reālists un saprotu, ka šo objektu pilnai rekonstrukcijai šobrīd lī-
dzekļu nav, taču mūsu minimālais uzdevums ir iekonservēt šos
objektus. Es negribu piederēt tai paaudzei, kuras saimniekošanas
laikā vēsturiskās bagātības aiziet bojā. 

Mūsu visu novadu apvienošanu es  uztveru kā iespēju, kā jaunu
sākumu novadam, kur pie viena galda vieta ir visiem: gan Ciblai,
Zilupei, Ludzai un Kārsavai, gan katram mūsu pagastam. Katrā
vismazākajā pagastā ir kas unikāls, kāds neliels “dimants”, un mēs
šos dimantus izcelsim vēl spilgtāk.

Katrs, kurš ir pabijis Kārsavā, novērtē, cik skaista kļuvusi mūsu
pilsēta. Jāizmanto visas iespējas, lai attīstība turpinās! Es gribu
dzīvot savā pilsētā, kopā ar sievu Ilvu un mūsu bērniem Grietu 
un Dominiku darboties, strādāt, lai mums vienmēr būtu lepnums
par savu Kārsavu, savu novadu, par Latgali! Neviens to nedarīs
mūsu vietā!

kārsavas novada cilvēkiem – pārliecību par rītdienu

SAki Jā!  GODĪGUMAM, LABESTĪBAi, iZAUGSMEi!

Zilupes novadā Skaidrītes Marčenokas  vārds komentā -
rus neprasa. Viņa vienmēr un visur – radio un televīzijas in-

tervijās, publiskās uzrunās - iestājas par sava Pasienes pagasta
problēmām, cildina un godā vietējos darba darītājus. Var teikt,
Skaidrīte kļuvusi par sava pagasta vizītkarti: pārstāv, aizstāv sa-
vējos, pazīst katru pagasta iedzīvotāju, jo 26 gadus viņa strādā
pagasta pārvaldē. Iesākusi kā sekretāre, bet kopš 2009. gada ir

pagasta pārvaldniece un ar savu darbu, attieksmi pret cilvēkiem
ieguvusi neapšaubāmu autoritāti. 

Skaidrīte dzimusi Limbažos 1957. gadā, bērnību un agro jaunību
pavadījusi Jūrmalā, bet 20 gadu vecumā viņu, jaunu feldšeri, mī-
lestība atved uz  Šuškovu – pašu tālāko pierobežas ciemu. Viņa
iemīl šejienes dabu, cilvēkus, tradīcijas, iemācās visus lauku darbus
un kļūst par īstu Latgales patrioti. Skaidrītes kuplajā ģimenē ir  4
bērni un 7 mazbērni. Visi dzīvo Latvijā.  Vīrs ir miris, bet kopā ar
dēlu Skaidrīte turpina iesākto – kopj 100 hektārus lielu saimniecību,
30 liellopu ganāmpulku.

Vienmēr gatava risināt problēmas, droša par savu pārliecību –
tādu viņu pazīst pasienieši. Skaidrīte uzdrošinās, nebaidās, apņe-
mas un izdara. Viņa ir piedalījusies Latvijas vecmāmiņu konkursā
un ieguvusi  trešo vietu! 

– Es lepojos par Latgales cilvēku sīkstumu. Te palicis maz cil-
vēku, bet viņi  strādā un nesūdzas par grūtībām. Latgale sakopta,
novada pilsētas, ciemi pārsteidz ar sakārtotību.

Es iestāšos par to, lai finansējums un atbalsts nonāk līdz katram
vistālākajam novada pagastam, lai cilvēki, kuri, te dzīvo, justu, ka
viņi ir vajadzīgi, ka viņiem ir pieejami visi pakalpojumi, ka mūsu
laukiem ir nākotne

Pazīstot Skaidrīti, esam pārliecināti, ka viņa vienmēr iestāsies
par godīgumu, par lauku ļaužu interesēm, atbalstīs ģimenes vērtī-
bas, jo tā ir viņas dzīve, kas iepazīta visās tās krāsās.

Strādāšu, lai pagasti nepaliek pabērna lomā

Bolsojūt par mums, Jius bolsuosit par gudru i gūdeigu puorvaļdeibu, 
praktisku i myusdīneigu saiminīkuošonu.
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SAki Jā!  GODĪGUMAM, LABESTĪBAi, iZAUGSMEi!

Aivars Meikšāns (1976) ir zinošs eko-
nomikas speciālists, kurš ar savu il-

ggadējo darbu pašvaldībā ir apliecinājis pro-
fesionalitāti un ļoti daudz paveicis novada
attīstības projektu īstenošanā. Pats viņš ne-
kad neizceļ savus nopelnus, nemēdz par
sevi stāstīt, saskarsmē vienmēr ir ieturēts,
korekts un nosvērts. Viņš ir komandas
biedrs, kurš vienmēr atbildīgi un godīgi veic
savus pienākumus.

Aivars nāk no Vecslabadas, kur dzīvo arī
tagad. 1998. gadā viņš ir absolvējis Rēzek-
nes Augstskolas Ekonomikas fakultāti – ie-
gūts bakalaura grāds ekonomikā un profe-
sionālais diploms pakalpojumu uzņēmējdar -
bības vadībā. 2000. gadā Rēzeknes Augs-
tskolā iegūts maģistra grādu vadībzinātnē.
Aivars ir autoritāte savā dzimtajā pusē, jo
bijis Istras pagasta priekšsēdētājs, kurš no
visas sirds strādāja iedzīvotāju labā.

– Ludzas novada pašvaldībā strādāju kopš
novada izveidošanas dienas – no 2009. gada.
Četrus gadus vadīju Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļu, bet no 2013. gada esmu
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos.
Mans darbs ir saistīts ar projektu īstenošanas
uzraudzību un ES investīciju piesaisti. Projek -
tu īstenošana vienmēr ir komandas darbs.

– Ludzas novadā pēdējo desmit gadu
laikā tika īstenots vairāk nekā 100 mazo un
lielo projektu, kas saistīti ar transporta in-
frastruktūru, izglītības iestāžu materiāli teh-

niskās bāzes uzlabošanu, vides sakārto-
šanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanu utt. Viens no pēdējiem projektiem, ar
kuru varam lepoties, ir Ludzas peldbaseina
būvniecība. Šis projekts uzsākts 2016. gadā,
kad tika izstrādāts būvprojekts minimālā sa-
stāvā, un pabeigts 2020. gadā, kad objekts
tika nodots ekspluatācijā.

Strauji tuvojas jaunā novada izveide.
Viens no galvenajiem izaicinājumiem  būs
līdzsvarota un ilgtspējīga novada attīstība,
izveidojot efektīvu pārvaldes modeli un no-
drošinot pašvaldības pakalpojumus pēc ie-
spējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, veidojot
novadu bez pamestām nomalēm. Reformas
rezultātā pašvaldības sniedzamo pakalpo-
jumu kvalitāte nedrīkst pasliktināties.

Būtiski ir arī uzņēmējdarbības atbalsta
mehānisma izveide, jo novads būs tik stiprs,
cik turīgi un konkurētspējīgi būs mūsu uz-
ņēmēji. Radīsim iespējas uzņēmējdarbības
attīstībai visā novada teritorijā.

Cik turīgi un konkurētspējīgi būs mūsu uzņēmēji, tik stiprs būs novads

Lolita Greitāne (1964) ir Ludzas Mū-
zikas pamatskolas direktore, bērnu

popgrupas “Cielaviņa” dibinātāja un vadītāja,
novadā vienīgā jauktā kora “Austrumstīga”
diriģente, Raipoles katoļu baznīcas ērģel-
niece, vairāku sasaukumu novada domes
deputāte. Visus savus pienākumus radusi
darīt perfekti un gaida to arī no citiem. Dar-
baholiķe šī vārda labākajā nozīmē. 

Lolita ir dzimusi un izglītojusies Rīgā, bet
jau kopš 1986. gada kopā ar ģimeni dzīvo
sava vecātēva, savulaik apkaimē pazīstama
amatnieka Jāņa Žuka, celtajā mājā Raipolē,

kur vīrs Ilmārs tagad nodarbojas ar lauku
tūrismu un kopj zemnieku saimniecību. 

Lolitai ir J. Vītola Latvijas Valsts konser-
vatorijā iegūts maģistra grāds mūzikas pe-
dagoģijā, Rēzeknes augstskolā - bakalaura
grāds ekonomikā. Pamatprofesija – mūzikas
skolotāja un kordiriģente.

33 gadi ar “Cielaviņu”, 16 – ar “Austrum-
stīgu”, 35 gadi Mūzikas skolā. Šie fakti ap-
liecina, patstāvību, pamatīgumu un neatlai-
dību. Konkursos un skatēs Latvijā un
ārvalstīs Lolitas vadītie kolektīvi  vēstī, ka
muzikālā ziņā Ludza nav province, bet
centrs. Laureātu diplomi un balvas – visi jau
pieraduši, ka tā ir. Taču pamatā - darbs.  Lo-
litai tas ir sirdsdarbs, arī mūža darbs, kas
sagādā  gandarījumu un prieku. 

-Skola - tas ir cits stāsts un izaicinājums.
Iestādes vadītāja profesiju nevar apgūt
augstskolā vai kursos. Ir jāmēģina, jāmācās,
jākļūdās... Esmu lepna par mūsu skolu –
par savu kolektīvu – profesionāliem, rado-
šiem un atbildīgiem pedagogiem un darbi-
niekiem, par zinātkāriem audzēkņiem, par
viņu vecākiem, kuri izprot vispusīgas izglītī-
bas nozīmi. 

Man patiess prieks par Ludzas peldba-
seinu – visi tā būvniecības sagatavošanas
darbi bija iepriekšējā deputātu sasaukuma
laikā un veiksmīgi pabeigti tagad.

Ludzas novads var lepoties ar sakārtotām
izglītības iestādēm, bet šai jomā nedrīkst
apstāties – modernizācijai jānotiek arī tur-
pmāk.

Manuprāt, novadā  jābūt pilnvērtīgākiem
un daudzpusīgākiem piedāvājumiem jau-
natnei –  es domāju gan atpūtu un izklaidi,
gan nodarbinātību. Nepiekrītu tiem, kuri ap-
galvo, ka jaunietis pats atradīs, ko darīt.  FB
vienreiz bija pat komentārs – “Vēl viņus iz-
klaidēt!”  Bet, lai viņi “netusētu” domes lau-
kumā, jāpiedāvā kas labāks, interesantāks.

Pa šo laiku, kamēr bijām sadalījušies 4
novados, katrs  ir ko vērtīgu iemācījies. Ta-
gad labo pieredzi var likt lietā.

Mani bērni mācās Rīgā: meita – vijoļspēli,
dēls – jurisprudenci. Kur viņus aizvedīs
dzīve, nezinu, bet vēlos, lai viņi vienmēr va-
rētu lepoties ar savu dzimto novadu, kas ir
devis starta kapitālu. Arī es gribu lepoties
ar savu novadu, tāpēc esmu te un daru visu,
lai tas piepildās.

Lai varam ar savu novadu lepoties, jāstrādā pašiem

Guntars Losevičs pārstāv astoņdes-
mito gadu ludzāniešu paaudzi (1984),

ir  Ludzas  ģimnāzijas  absolvents.  Gunta-
ram ir  inženierzinātņu maģistra grāds  au-
totransporta nozarē, izglītību ieguvis Latvi -

jas Lauksaimniecības universitātē. Kopš
2006. gada strādā SIA “Ludzas autotran-
sporta uzņēmums”. Viņš turpina tēva Vladi-
mira iesākto un jau 7 gadus vada ATU. Gun-
tara ģimenē aug divi bērni. Darbu viņš zi-
 nāmā mērā uzskata par savu vaļasprieku –
otrajām mājām.

– Es lepojos ar to, ka, neskatoties uz da-
žādām grūtībām un šķēršļiem, mūsu  uzņē-
mums, kas  darbojas kopš sešdesmitajiem
gadiem,  vienmēr ir atradis risinājumus, spē-
jis mainīties un turpina savu darbību,  pie-
dāvājot pasažieriem kvalitatīvus un pieeja-
mus pakalpojumus. 

Tā kā  mans darbs ir cieši saistīts ar sa-
biedrisko transportu,  mana prioritāte ir no-
vada ceļu sakārtošana un  sabiedriskā
transporta pieejamība. 

Uzskatu, ka pensionāriem un jebkuras
grupas invalīdiem jāievieš brīvbiļetes sa-
biedriskajā transportā  Ludzas pilsētā, piem.,
maršrutā “Romandova-Runtorta”, “Ludzas
AO – Ezerkrasts”, “Ludzas AO – Ludzas pil-
sētas kapi”.

Jau tuvākajā laikā
1) jāatjauno Zvirgzdenes ielas segums;
2) jāsakārto vasarnīcu piebraucamie ceļi.
Manuprāt, šie pasākumi ir vienkārši, īsā

laikā izdarāmi un prasa salīdzinoši nelielas
investīcijas.

Kaut arī iedzīvotāju skaits laukos sama-
zinās, esmu pārliecināts,  visos pagastos
jānodrošina iespēja ar sabiedrisko trans-
portu nokļūt novada centrā un tuvākajās pil-
sētās.  Meklēsim risinājumus, lai šis pakal-
pojums būtu pieejams katram.

Mana prioritāte – ceļi un sabiedriskais transports 
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Aivars Rikums (1964) dzīvo Pušmu-
covā. Viņš ir vietējais lauku cilvēks,

kurš jau no mazotnes apguvis visus zem-
nieku darbus. Arī izglītība saistīta ar lauk-
saimniecību: Zilupes LPTV un Malnavas ko-
ledža. Rikumu ģimenē izaudzināti divi bērni,
un tagad sirdi priecē četri mazbērni.

Aivaru Rikumu novadā pazīst kā vienu
no stabilākajiem uzņēmējiem: jau 1996.
gadā tika dibināts uzņēmums SIA „Dimants”,
kura valdes loceklis viņš ir visus šos 25  ga-
dus. Uzņēmums nodarbojas ar mazum-
tirdzniecību un kamīnmalkas ražošanu. Ka-
mīnmalku pārdod gan vietējā tirgū, gan ek-
sportē. 

Ceturdaļgadsimta laikā uzņēmējs ir pie-
dzīvojis daudz pārmaiņu ekonomikā, krīzes
gadus, bet vienmēr spējis noturēties “virs
ūdens”. Aivaram ir stingrs raksturs, savs,

piere dzē balstīts, deputāta viedoklis, ko viņš
atklāti pauž un argumentē Ciblas novada
domē. 

Latgales partijas programmā A. Rikums
īpaši izceļ šīs  apņemšanās:

– Pašvaldības ceļu tīklu sakārtošana un
pašvaldības līdzekļu vienmērīga sadale
starp pagastiem un pilsētām. Ciblas novada
teritorijā svarīga ir cietā seguma uzklāšana
ceļa posmā Ezersala – Cibla. 

Radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kas
veicina iedzīvotāju labklājības līmeņa izaug-
smi. Informēt un iesaistīt novada iedzīvotā-
jus svarīgu lēmumu pieņemšanā. 

Pats būdams SIA vadītājs, A. Rikums uz-
skata, ka tieši uzņēmēji – darba devēji un
no dokļu maksātāji – pašvaldībai jāatbalsta
visvairāk. Ja būs darba vietas, ražošana,
tad būs izaugsme arī visam novadam.

Atbalstīšu  uzņēmējdarbību laukos

Visa Edgara Puksta (1962) dzīve un
darbs cieši saistīts ar Kārsavas skolu.

Viņš ir ķīmijas skolotājs, bijis Kārsavas 

2. vidusskolas direktors, kopš 2007. gada
vada Kārsavas vidusskolu. Dzimtā puse –
II Mežvidi. Tātad – vietējais: zina visas prob-
lēmas, īpaši savā nozarē, pazīst cilvēkus,
spēj sadarboties ar dažādu uzskatu paudē-
jiem, aizstāvot un pamatojot savu viedokli.
Politikā  jau 20 gadus. 

Sēņošana, medības, makšķerēšana – va-
ļasprieki, kas brīvo laiku ļauj pavadīt dabā,
visbiežāk – pašu novadā. 

– Lepojos, ka pa šiem gadiem  Kārsavas
vidusskolā esam spējuši pacelt un noturēt
izglītības kvalitātes latiņu tik augstu, ka valstī
savā skolu grupā gadu no gada pēc centra-
lizēto eksāmenu rezultātiem esam vieni no
labākajiem, arī daudzkārtējie Draudzīgā ai-
cinājuma fonda Skolu reitinga laureāti. 

Līdz ar to pierādām, ka konkurētspējīgu
izglītību var iegūt ne tikai lielo pilsētu, bet
arī novadu skolās. .

Pa šiem gadiem ir paveikts patiesi daudz
labu darbu. Viena no skolas tradicionāli spē-
cīgajām jomām – skolēnu zinātniski pētnie-
ciskā darbība. Kārsavas vidusskolā esam
izstrādājuši noteiktu pētniecisko darbu iz-
strādes sistēmu. Katru gadu izglītojamie
plūc laurus Latgales reģionālajā zinātniskās

pētniecības darbu konferencē un trīs gadus
pēc kārtas arī valsts zinātniskās pētniecības
darbu konferencēs. Protams, ka tas mūsu
skolēniem ir labs starta kapitāls studijām.

Par  nozari, kurā vēlos darboties, uzskatu
izglītības jautājumus. Pilnīgi piekrītu mūsu
partijas programmā solītajam: 

Rūpēsimies par kvalitatīvas izglītības ie-
gūšanu novada skolās: atbilstoši mūsdienu
prasībām pilnveidosim mācību bāzi, atbal-
stīsim pedagogu iniciatīvas mācību procesa
modernizēšanai. 

Apliecinu, ka izmantošu savu pieredzi,
strādāšu, lai šie solījumi tiktu īstenoti. Mums
nav citas iespējas, ja vēlamies novada iz-
augsmi.

Izaicinājumi: nodrošināt kvalitatīvas izglī-
tības iegūšanu ikvienam izglītojamajam pēc
iespējas tuvāk esošajai dzīves vietai. Ne-
pārtraukta skolu modernizācija. 

Vēlos panākt, lai skolas jaunajā novadā
nav konkurenti, bet gan sadarbības partneri.
Mums ir sadarbības pieredze, kas kopta ga-
diem. Ceru, ka spēsim vienoties kopīgam
mērķim, lai katram bērnam un jaunietim būtu
stingra pārliecība – mūsu skolās varam iegūt
labu izglītību!

Nākotni veidos izglītoti cilvēki

Viesturu Rancānu (1975), smaidīgu
un komunikablu, bieži var satikt SIA

“Solo &Partneri” veikalā aiz letes.  Viņš ir šī
uzņēmuma izpilddirektors, bet ikdienas sa-
skarsmē ar pircējiem no priekšnieciskuma
nav ne vēsts.  Šķiet, prasme sarunāties ar
cilvēkiem, radīt pozitīvu noskaņojumu, strā-
dāt veikalā ar klientiem ir viņa īpašais ta-
lants, pārmantots no mammas un vecmam-
mas. Otra  darbavieta –  Neatliekamās Medi -
cīnas palīdzības dienests, kur Viesturs ir
operatīvā transporta vadītājs. Viņš ir Ludzas
novada domes deputāts, pirms tam darbo-
jies Ciblas novada domē.  

Viesturs dzimis un audzis Kārsavā,  bet
nu jau divdesmit trešo gadu par savām mā-
jām sauc Zvirgzdenes pagasta Lucmuižu.
Pabeidzis Malnavas koledžu, profesija – uz-
ņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā.
Precējies, meita mācās Ludzas pilsētas ģim-
nāzijā, tāpat kā tēvs,  iesaistījusies sabied-

riskajā darbā – ir Skolēnu domes prezidente.
Viesturs ir iepazinis dzīvi: ātrajā palīdzībā
strādājot, atklājas gan cilvēku raksturi, gan
dzīves apstākļi, un uzņēmējdarbībā, var
teikt, “puds sāls jau apēsts”, tāpēc lēmumu
pieņemšanā Viesturs ir reālists, tendēts uz
sadarbību.

– Man patīk izdomāt jaunas idejas. Daž -
reiz izdodas tās realizēt, dažkārt piedzīvoju
neveiksmes, bet nekad nenokaru degunu.
Nekļūdās tas, kurš nedara, bet man patīk
darīt – īpaši interesants  ir ceļš uz rezultātu.  

Viena no manām pašreizējām idejām –
jauniešu māja mūsu novadā. Jā, ir dažādi
projekti, nodarbības, bet  būtu jādod iespēja
socializēties,  nodarboties ar ko interesantu
brīvā gaisotnē.

Jāatrod risinājums mūsu pilsētas skais-
tajā parkā ierobežot dominējošo putnu sugu.
It kā jau sīkums, bet tieši sīkumi  rada cilvēku
noskaņojumu.

Gadās neveiksmes, bet degunu nekad nenokaru
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Retais topošajā lielajā Ludzas novadā nebūs neko dzir -
dējis par  Eleonoru  Obrumāni (1956), vienmēr enerģisko,

straujo un uzņēmīgo  Ludzas novada Bērnu un jauniešu  centra di-
rektori, Mazpulku vadītāju, Isnaudas amatierteātra režisori, kura
vajadzīgā brīdī pati kļūst par aktrisi! Saprotams, ka viņa dzīvē
nespēj stāvēt malā un nolūkoties, kā  citi  plāno  un pieņem  svarīgus
lēmumus, tāpēc arī darbojas politikā un vairākkārt ir ievēlēta  novada
domē. 

Eleonoras bērnības zeme ir Pildas pagasts. Pamatprofesija –
bioloģijas skolotāja. Vairākus  gadus pēc  Daugavpils Universitātes
pabeigšanas  Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds vides zi-
nātnē. Eleonora ir spējusi tikt pāri daudzām dzīves grūtībām  un
likteņa triecieniem, tāpēc ļoti labi saprot cilvēku problēmas un ne-
savtīgi cenšas viņiem palīdzēt.

– Ludzas novada BJC vadu jau krietnu laika spŗīdi – kopš 1984.
gada.  Iestādes nosaukumi ir mainījušies, taču mērķis palicis ne-

mainīgs- bērnu un jauniešu motivēšana attīstīt savus talantus,
prasmes,hobijus, lai jēgpilni un saturīgi pavadītu brīvo laiku,  aktīvi
iesaistītos sabiedriskajās aktivitātēs un atrastu savu vietu dzīvē.
Centrā vienmēr izdevies izveidot saliedētu un radošu koman-
du, kas  spēj noorganizēt  vērienīgus valsts mēroga un pat starp-
tautiskus pasākumus, kā “Latvju bērni danci veda”, “Saules lietus
Latgalē”.

Liels izaicinājums man bija  darbošanās Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku rīcības grupā. Esmu lepna, ka,stāvēju pie šūpuļa
biedrības “Latvijas Mazpulki”’ darbības sākumam Latvijā un Ludzas
rajonā.

Arī šodien esam gatavi pārmainām! Radošā doma, komandas
darbs, iniciatīva arī “attālinātajā laikā” virza mūs nākotnē. Virsuz-
devums  mūsu sarežģītajā laikā – ikvienā bērnā,jaunietī un vecākā
saskatīt vērtību un potenciālu, pamanīt, kad un kam īsti nepiecie-
šams atbalsts un pleca sajūta, emocionāls uzmundrinājums.

Jau daudzus gadus mēs esam ciešā sadarbībā ar Ludzas no-
vada senioriem. Esmu pārliecināta, ka šī labā pieredze tiks  pie-
ņemta jaunajā Ludzas novadā. Priecājos par mūsu enerģiskajiem
senioriem, kuri  ieinteresēti  iesaistās radošajās darbnīcās un no-
darbībās. 

Mana personīgā aizraušanās ir teātris un dārzs. Radošo domu-
biedru grupā  esmu pārliecinājusies: – Neviens nav mazs, bet ir di-
žens. Kad esam kopā,viss sākas no viena vārda, viena teikuma
un aiziet: top jauns  projeks, dažkārt  neprātīgs, bet interesants!
Esmu gandarīta,ka vienmēr varu paļauties uz līdzīgi domā jošajiem,
atraktīvajiem Isnaudas amatierteātra ļaudīm! Aizraujoši ir dalīties
priekā un priecāties par ziedu un augu pasauli,es teiktu, svarīgi
būt uz viena viļņa, un dzīvē rodi piepildījumu!Pilnīgi visas aktivitātēs
un rosinājumos mani vienmēr atbalsta mani bērni,kuri ir šeit pat
Latvijā strādā ,dzīvo un cerīgi lūkojas nākotnē!

Optimisma un darba spara man netrūkst ! Ar cienīgu attieksmi
pret cilvēkiem,dabu un darbu ,ar godīgu rīcību un ticību var paveikt
daudz! Atliek tikai visus vienot lielām lietām!

Ar optimismu un darba sparu  var paveikt daudz!

Tihovsku ģimenes vārds izskanējis visā Latvijā. Izskanējis ar
skanīgo latgaliešu tautasdziesmu dziedošo ģimeņu šovā,

tūkstošiem cilvēku visās Latvijas malās atgādinot par senāko Lat-
vijas pilsētu un tās vērtībām. Latgales muzicēšanas tradīciju nu
daudzus gadus popularizē Daces Tihovskas vadītā Ciblas folkloras
kopa “Ilža”.

Dace (1970) kandidē pašvaldību vēlēšanās, lai ar savu pieredzi
un zināšanām kultūrā un izglītībā varētu piedalīties svarīgu lēmumu
pieņemšanā, lai iedziļinātos novada kultūras procesos, rosinātu
un  atbalstītu jaunas idejas, saglabājot sasniegto.  Augstākā izglītība
un maģistra grāds pedagoģijā iegūts  Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmijā. Kopš  2009. gada – sākumskolas skolotājas un folkloras
kopas “Žibulets” vadītājas  darbs Ludzas Mūzikas pamatskolā.

– Ļoti mīlu savu profesiju, jo varu motivēt bērnus atklāt brīnu-
maino pasauli un tās daudzveidību, ticēt saviem spēkiem, palīdzēt
atrast  jomu, kurā viņiem ir talants un prieks izpausties.

Lepojos, ka novadā ir  atbalstīta, saglabāta un ļoti augstā līmenī
darbojas interešu izglītība,  profesionālās ievirzes izglītība mākslā,
mūzikā, sportā, kā arī bērnu un jauniešu centrs. 

Man ir prieks  par katru  iedzīvotāju, kurš pilnvērtīgi pavada
savu brīvo laiku, piedaloties gan amatierkolektīvos, gan sportojot.
Šie kolektīvi ar godu nes novada vārdu, piedaloties sacensībās,
koncertos, festivālos, konkursos un  skatēs. Pati vairākus gadus
biju dalībniece Ludzas rajona lauku kapelā “Latgale”, kamerkorī
“Nova”, Ludzas TN Skolotāju korī un jauktajā korī “Austrumstīga”.
Uzskatu, ka  amatiermākslas finansiāla un morāla atbalstīšana ir
katras pašvaldības  svarīgs pienākums. Tādējādi mēs veidojam
savu kultūrtelpu, kas ir tikpat nozīmīga kā citas attīstības jomas.

Lepojos ar savu un novada kolēģu skolēnu panākumiem skatēs
un konkursos. Ja mūsu “Žibuleits”, cita folkloras kopa vai deju ko-
lektīvs saņem augstāko pakāpi skatē, tad tas ir gods ne tikai kon-
krētajam pedagogam, bērnam un skolai, bet apliecina interešu iz-
glītības augsto līmeni novadā un veido tā prestižu. Bet vis -
svarīgākais – tas ir attīstījis katra dalībnieka spējas un cēlis pa-
šapziņu. 

Pandēmijas laikā bērni un jaunieši ir viena no neaizsargātāka -
jām grupām, jo viņu vecumposma attīstībai nepieciešama sabied-
rība, kontaktēšanās ar draugiem, aktivitātes, kas šajā laikā ir lieg -
tas. Pilnveidosim jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivi -
tāšu iespējas, rīkojot arī  virtuālos talantu konkursus un tiešsaistes,
pēc ierobežojumu atcelšanas  klātienē atjaunosim visu kolektīvu
darbu. 

Uzskatu, ka jāatbalsta katra pagasta  centieni lokālo kultūrvēs-
turiskā un dabas mantojuma  saglabāšanā,  to iekļaušanu UNESCO
Latvijas nacionālajā sarakstā un pat pasaules  starptautiskajos sa-
rakstos.

Kopā ar vīru, abiem saviem lielajiem bērniem un nu jau arī ar
vedeklu un diviem mazbērniem cenšamies saturīgi pavadīt brīvo
laiku, tāpēc es atbalstīšu visus projektus,  kas dos iespēju visām
ģimenēm  aktīvi un saturīgi darboties. 

Atbalstīt interešu izglītību un amatierkolektīvus ir pašvaldības goda pienākums
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Maritas Joņinas (1985) dzīves pa-
griezieni un paveiktais var kalpot par

iedvesmu un rosinājumu  tiem, kuriem ir ide-
jas, bet šaubas, neticība  saviem spēkiem
neļauj uzdrošināties un darīt. 

Pašlaik Maritai ir trīs darbavietas: fiziote-
rapeita prakse fizioterapijas centrā "Fi-
zioPro", saimniecība "Ceļa Strazdi" Mērdze-
nes pagastā, SIA "ABerry" – zemeņu audzē -
šanas saimniecība  segtajās platībās, kur
viņa ir projektu vadītāja un valdes locekle.

Kad vasarā  plašajās “Ceļa Strazdu” pla-

tībās lasām sev zemenes, nevaram pat ie-
domāties, kā viss sākās.

– Mērdzenes pagastā dzīvoju kopš 5
gadu vecuma. Pēc skolas studēju Rīgas
Stradiņa universitātē, kur ieguvu bakalau-
ra grādu veselības aprūpē un fizioterapei-
ta kvalifikāciju. Paliku Rīgā uz vairākiem ga-
diem.  Kārsavas novadā atgriezāmies  tikai
2013. gadā. 

Visspilgtāk atmiņā palicis tieši šis atgrie-
šanās laiks. Tolaik neviens tā nedarīja  Visi
muka prom: uz pilsētu, uz ārzemēm…. Vis-
biežāk uzdotais jautājums laikam bija: “Kā-
pēc  atbraucāt  atpakaļ? Šeit taču nekā nav!“
Un nebija arī... Tagadējās saimniecības
"Ceļa Strazdi" vietā – pamesta lauku vien-
sēta, aizaugusi garā zālē.

Sākumā bija smagi: ne saprašanas, ne
tehnikas, tikai 1000 ideju, ko varētu darīt. 

Bija veiksmes, un bija arī neveiksmes.
Tās norūda, iemāca daudz ko un pastāsta
tev pašam par sevi lietas, ko citādi nekad
nebūtu atklājis. Tomēr pierādījām, ka mums
ir ne tikai idejas, bet varam tās arī īstenot. 

Raugoties uz jaunā novada aprisēm, vis-
vairāk  izaicinājumu redzu  novada decen-
tralizācijas pasākumos. Negribētos, lai pēc
apvienošanās paliek viena vienīga pilsēta -
Ludza. Jāpanāk, lai  tagadējie novadu centri
šīs apvienošanās rezultātā neiznīkst.

Man šķiet, ka ļoti liela ietekme uz novada
kā vienota organisma attīstību ir labam, āt-

ram un kvalitatīvam sabiedriskajam trans-
portam, lai cilvēki var doties arī uz citiem
tuvākajiem novadu centriem un atgriezties
mājās pieņemamos laika intervālos. Līdzši-
nējā sabiedriskā transporta kustība ir zem
jebkuras kritikas, Nav normāli, ka autobuss
uz Rēzekni brauc ar 70 km/h. Nav jābrīnās,
ka to tik maz izmanto. Satiksmei ir jābūt tā-
dai, lai cilvēks  rītā no Kārsavas uz Ludzu
var ar autobusu pieņemamā laika sprīdī aiz-
braukt  un vakarā atpakaļ mājās. Lai var
aizbraukt pie ārsta un pēc tam arī atpakaļ,
negaidot 3 vai 4 stundas līdz  autobusam.
Protams, to var panākt, tikai ieviešot mik-
roautobusu kustību, līdzīgi, kā tas ir, piemē-
ram, Jelgavā un  novadā. Cilvēks, kas var
ātri un mobili pārvietoties uz cita novada
centru un atgriezties mājās, savus nodokļus
maksā tam novadam, kurā dzīvo.  Rezultātā
nodokļi atgrieztos novadā, cilvēki mazāk
meklētu iespējas īrēt dzīvokļus tuvāk dar-
bam vai pārvākties, piemēram, uz Rēzekni.

Ceru, ka novada domē tiks ievēlēti darī-
tāji, cilvēki, kuriem ir  jaunas idejas un priekš-
likumi izaugsmei!  

Visvairāk  man patīk būt kopā ar savē-
jiem, ģimeni un bērniem. Laikā, kādā dzī-
vojam – nemitīgā skrējienā un ar sajūtu, ka
atkal kaut ko kavējam vai esam nokavējuši,
vissvētīgāk katru savu brīvo brīdi atlicināt
sev tuvajiem.

Laiks ir pats dārgākais, kas mums pieder!

Nebaidīsimies no jaunām idejām, bet īstenosim tās!

imants Bogomols (1977) dzimis, au-
dzis un skolojies Ludzā, dzīvo Istalsnā

– nelielā lauku ciematā, kur savulaik iegā-
dājies vecu īpašumu un atjaunojis māju sa-
vai ģimenei. Kopā ar sievu Ritu kopj nelielu
saimniecību, audzina trīs meitas. 

Pamatprofesija – mūzikas skolotājs, māk-
slas bakalaurs, absolvējis  Daugavpils Uni-
versitāti. 

20 gadus Imants vada nelielo Istalsnas
lauku klubu, kopā ar savu komandu ik vasa -
ru rīko Istalsnas svētkus. Ludzas PII “Pasa-
ciņa” viņš ir mūzikas pedagogs, pieda-
lās pūtēju orķestrī “Ludza”, dzied korī
“Austrumstī ga”, kopā ar ģimeni dzied Istal-
snas baznīcā.

– Uzskatu, ka katrā lauku ciematā, pat ja

tas ir tik neliels kā Istalsna, ir jābūt kādam
kultūras centram, bibliotēkai, jo tās ir vienī-
gās cilvēku satikšanās vietas, veido piede-
rību savam ciematam, kopienas apziņu. Uz
lielajiem koncertiem un pasākumiem mūsu
cilvēki aizbrauks uz pilsētu, bet vajag arī
vietējo piesaistes punktu. Ja rēķina naudas
izteiksmē, tas neprasa lielas summas, bet
būs ieguvums, ko gan nevar statiski izmērīt,
bet tas ir. Maz palicis tādu lauku klubu, at-
jaunot tos būs grūti, bet salabāt esošos ir
iespējams. 

Lauku dzīve ģimenei dod savas priekšro-
cības: bērni iemācās darbus, aug tuvu dabai,
un pārdesmit kilometri līdz pilsētai nav liels
šķērslis, tāpēc pāragri runāt par šādu ciematu
iznīcību. Gribas ticēt, ka tiem ir nākotne.

Atjaunot būs grūti, tāpēc jāsaglabā visi mazie kultūras centri

Jānis ivulāns (1971) ir ludzānietis, īsts
latgalietis, kurš tur godā senču valodu,

ticību, ģimeniskumu, darba tikumu un sulīgu
humora izjūtu. Autosportisti zina Jāņa aizrau -
šanos ar autokrosu, kolēģi korī “Austrum-
stīga” pazīst viņu  kā tenoru, Ludzas Romas
katoļu baznīcas korī arī skan Jāņa balss.

Jānis ir autoekspluatācijas inženieris, Lat-
vijas Lauksaimniecības Universitātes absol-
vents. Viņa darba vieta – SIA Vels nav mai-
nījusies jau kopš 1996. gada.

– Mums izveidojies stabils kolektīvs. Uz-
ņēmums ir jauno speciālistu prakses vieta.
Esam spējuši noturēties krīzes laikā un pār-
maiņu gados. 

Esmu par to, lai ģimenes mūsu novadā
atrastu veidu, kā aktīvi atpūsties, kopā spor-

tot, piedalīties tūrisma, kultūras pasākumos.
Pandēmija ir nedaudz mūs novirzījusi no šī
kursa, bet ceru, ka viss atjaunosies ar lielāku
sparu, jo novads taču būs lielāks un visas
šīs aktivitātes varēs kļūt vērienīgākas.

Par manu vaļasprieku ierobežojumu laikā
kļuva meža audzes ierīkošana un kopšana.
Tur visa ģimene var darboties saskaņā ar
dabu un ievērojot valstī noteiktos ierobežo-
jumus. Pagājušajā pavasarī kopīgiem spē-
kiem iestādījām jaunos kociņus 4ha platībā.
Mūsu divas meitas jau studē augstskolās,
bet ar dēlu, pusaudzi, kopā sportojam un
apgūstam jauniešu tehniku. Mācāmies kār-
tīgi padarīt darbus.

Es esmu par godīgumu dzīvē – arī poli-
tikā.

Lai kultūras un sporta dzīve atjaunojas ar vēl lielāku vērienu
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Ernests Rinkevičs (1959 gadā) de-
putātu kandidātu sarakstā pārstāv

Kārsavas novadu.  Sešpadsmit gadus viņš
ir nostrādājis Valsts ugunsdzēsības un  glāb-
šanas dienestā, bet nu jau desmit gadus
novada pašvaldībā atbild par darba drošību
un ugusdrošību. Ernests ir precīzs, princi-
piāls un atbildīgs. Iespaidu uz raksturu at-
stājis jaunībā Afganistānā gūtais rūdījums.
Ernests zina drošības patieso vērtību. Pre-
cējies, sieva Irēna. 

Esmu lepns par to, ka Kārsava ir mainī-
jusies. Uzbūvētais sporta stadions nav celts
veltīgi, arvien biežāk to izmanto visu vecumu
cilvēki. Šobrīd cilvēki novērtē veselīga  dzī-
vesveida nozīmi, un tas ir jāpopularizē ar-
vien vairāk. Arī mani vaļasprieki saistās ar
aktīvo atpūtu laukos un ceļošanu.

Mani priecē “Šnitkas” upītes gultnes at-
tīrīšana un krastu sakopšanu, pilsētas un
pagastu centru ielu un ceļu infrastruktūras
sakārtošana. Tieši mūsu dzīves vide, tās
drošība ir būtisks priekšnoteikums, lai cilvēki
labi justos.

Šobrīd  pandēmijas dēļ izveidojusies ne-
prognozējama situācija. Ir jāsadzīvo un jā-
pieņem realitāte, kas vairs nebūs tāda kā
iepriekš. 

Apvienojoties mēs paplašināsim novada
robežas, bet ne tikai. Pavērsies plašāks re-
dzesloks, intereses, sadarbība un problē-
mas. 

Domāju, ka jaunajam deputātu sastāvam
galvenais uzdevums būs spēja vieno ties par
kopīgiem mērķiem, ievērojot visu pašreizējo
novadu intereses.

Esmu par drošu darba un dzīves vidi

Edvīns Savickis jau piekto gadu ir fut-
bola treneris Ludzas novada Sporta

skolā: aizrautīgs futbola un aktīva dzīves
veida popularizētājs. Ar savu pārliecību, jau-
nības enerģiju, entuziasmu un zināšanām
iekarojis  jauno futbolistu autoritāti, izpelnī-
jies kolēģu un vecāku cieņu.

Edvīns ir dzimis rēzeknietis (1991), bet
nu jau desmit gadus dzīvo Ludzā, te izvei-
dojis ģimeni, kopā ar sievu audzina divas
meitiņas un gaida ģimenes pieaugumu. Ed-
vīna pamatprofesija pēc Daugavpils Univer-
sitātes beigšanas – sporta un dabaszinību
skolotājs. Brīvajā laikā izmanto mūsu no-
vada ezeru vilinājumu – makšķerē.

Trenera profesija ir viņa aicinājums. Viņa
darbs ir atzīts: izvērtējot rezultātus Latvijas
Futbola federācijas 3 . līgas čempionātā un
izcīnot 1. vietu, Edvīns tika atzīts par  2020.
gada labāko treneri.   

– Man ir liels prieks, ka mūsu novads var
lepoties ar augstiem sasniegumiem dažā-
dos sporta veidos, tādos kā handbols, vieg-
latlētika, svarcelšana, arī futbols. LFF ZA

reģiona 2. līgas čempionātā telpu futbolā
tika iegūta 1. vieta, arī LFF 3. līgas čempio-
nātā ZA reģionā izcīnīta 1. vieta. Pēdējo 5
gadu laikā tie ir augstākie sasniegumi fut-
bolā. Pats svarīgākais, ka izdevies ieinte-
resēt par sportu daudz bērnu. 

Mana prioritāte:  bērniem nodrošināt la-
bākus apstākļus sportošanai. Sporta kom-
plekss „Vārpa” jārenovē, jāmodernizē. Esmu
par to, lai novadā tiktu atbalstīti visi sporta
veidi! Sportistu saime bijušā rajona teritorijā
vienmēr ir bijusi vienota. Jāuztur labā kārtībā
visa sporta infrastruktūra. Šī tradīcija jātur-
pina, lai novadu godam varam pārstāvēt re-
ģiona un valsts sacensībās.

Protams, es uzskatu, ka lielākā vērtība
katra cilvēka dzīvē ir ģimene, tāpēc vienmēr
iestāšos par atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Tieši tas nodrošina mūsu novada izaugsmi
un nākotni. Es vēlos, lai manām meitām
būtu tikpat daudzveidīgas iespējas attīstīties
Ludzā kā lielajās pilsētās. Ceru, ka mūsu
iedzīvotāji visos vecumos aizvien vairāk pie-
vērsīsies aktīvam dzīvesveidam.

Esmu par aktīvu dzīvesveidu un sportu!

Laila Pančaka (1971) ir dzimusi jūr-
malniece, bet Ludzas novadā dzīvo

nu jau 30 gadus. Lailas profesiju mēs bieži
atcerējāmies un novērtējām pandēmijas aiz-
liegumu laikā – viņa ir friziere.  Amata  pras-
mes un vidējo speciālo izglītību ieguvusi Rī-
gas 34. arodvidusskolā. Laila Latgalē ir
iesakņojusies, nodibinājusi ģimeni un tagad
ir jau vecmāmiņas godā.  

Pašlaik, kad daudzi tiecas uz lielākiem
centriem, viņa ir palikusi uzticīga mazajam
lauku ciematam. Vēl vairāk: viņa viena no
pirmajām novadā 2013. gada sākumā no-
dibināja biedrību “Rendoles”, kas apsaim-
nieko daudzdzīvokļu māju Briģos. Līdz pat
šim laikam ir biedrības valdes priekšsēdē-
tāja – tātad ir saglabājusi cilvēku uzticību. 

Nevienam nav noslēpums, ka iedzīvotāju
skaits laukos sarūk. Šķiet, ka tas ir gandrīz
neapturams process. Bet, kā uzskata Laila,
tāpēc vēl jo vairāk vajadzētu novērtēt cilvē-
kus, kas te ir palikuši, atbalstīt, nodrošināt
mūsdienām atbilstošus apstākļus. Veidojot
aizvien lielākas pašvaldības, lauku iedzīvo-
tāji  grib iegūt pārliecību, ka deputāti aizstā-

vēs arī viņu intereses, ne tikai koncentrēs
spēkus lielo centru attīstībai.

– Es vienmēr iestāšos par lauku bērnu-
dārzu, sociālo dienestu saglabāšanu un at-
tīstību, par publisku atpūtas vietu ierīkošanu
pagastos, tostarp – arī Briģos. 

Esmu noraizējusies par kultūras dzīves
atjaunošanu pēc pandēmijas dīkstāves. Do-
māju, ka lauku kultūras nami un patiesi aiz-
rautīgie kultūras dzīves organizatori, ja tie
pagastos ir, jāatbalsta īpaši. Saprotu, ka
grū ti piesaistīt jaunus speciālistus, tāpēc 
jāpalīdz tiem, kas sevi pierādījuši. Lauku
centros kultūras dzīve ir ļoti svarīga, jo tā
veido vidi.

Protams, mana prioritāte ir arī lauku ceļu
uzturēšana, daudzdzīvokļu māju remonts
un renovācija ciematos.

Dzīvojam sarežģītā laikā, kas prasa iztu-
rību, sadarbību, spēju atbalstīt citam citu.

Ļoti ceru, ka no lielo novadu kartes neiz-
zudīs mazie punktiņi, kas apzīmē lielākus
un mazākus ciematus. Arī te taču dzīvo cil-
vēki, lai arī mazāk nekā pilsētās. Cilvēks
taču ir vērtība?

Lai mazie ciemi nepazūd no novada kartes
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Jaunizveidojamā Ludzas novadā tiks apvienoti četri  novadi:
Ludzas, Ciblas, kārsavas un Zilupes novads.

Pašlaik tiek izstrādāts jaunveidojamā Ludzas novada apvieno-
šanas projekts, kura tapšanā piedalās visu četru novadu vadības
un administrācijas pārstāvji. Taču, apzinoties to, ka šajā ļoti svarī-
gajā procesā vēl nav iesaistīta sabiedrība, mēs, LATGALES PAR-
TIJAS saraksta kandidāti, piedāvājam savu  redzējumu par Ludzas
novada struktūras modeli.

LATGALES PARTiJA piedāvā decentralizētu novada pārval-
des modeli ar Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes kā novada at-
tīstības centriem. Mums ir ļoti  būtiski izveidot mūsdienīgu un efek-
tīvu pārvaldi, nodrošinot pašvaldības pakalpojumus pēc iespējas
tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, veidojot novadu bez pamestām no-
malēm. 

Lūdzu, rakstiet, dariet mums zināmus JŪSU priekšlikumus:
e-pasts: ludza.latgalespartija@inbox.lv

Jaunveidojamā Ludzas novada struktūras projekts

LATGALES PARTiJAS Ludzas nodaļas informatīvais izdevums. Eksemplāru skaits 6000. Politisko reklāmu apmaksā LATGALES PARTiJA

Jaunveidojamā Ludzas novada lēmējvaras struktūras projekts

Jaunveidojamā Ludzas novada izpildvaras struktūras projekts

Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektors

Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Kapitālsabiedrības: 
• SIA «Ludzas apsaimniekotājs»
• SIA «Kārsavas namsaimnieks»
• SIA «Ludzas medicīnas centrs»
• SIA «Kārsavas slimnīca»
• SIA «Ludzas tūrisma aģentūra»
• SIA «Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība»
• SIA «Zilupes LTD»
• SIA «Zilupes veselības un sociālās 

aprūpes centrs»
• SIA  «Bidrija»

Ludzas novada 
pašvaldības iestādes:

• Izglītības un sporta pārvalde * 
• Pirmsskolas izglītības iestādes
• Vispārējās izglības iestādes
• Profesionālās ievirzes izglītības

iestādes
• Ludzas novada Bērnu un 

jauniešu centrs
• Ludzas novada Kultūras centrs*
• Ludzas Novadpētniecības muzejs
• Ludzas novada Tūrisma centrs
• Sociālais dienests
____________________________
*Veic metodisko darbu uzraudzībā
esošām iestādēm

Ludzas novada 
pašvaldības centrālā 

administrācija:
• Administratīvā nodaļa
• Attīstības plānošanas 

un projektu vadības nodaļa
• Būvvalde
• Dzimtssarakstu nodaļa
• Finanšu un grāmatvedības 

nodaļa
• Iepirkumu nodaļa
• Informācijas tehnoloģiju nodaļa
• Juridiskā nodaļa
• Nekustamā īpašuma nodaļa
• Saimnieciskā nodaļa
• Valsts un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas centrs

Ludzas 
pilsētas un pagastu 

pārvalde 
• Cirmas pagasta

pārvalde
• Isnaudas pagasta

pārvalde
• Ņukšu pagasta 

pārvalde
• Pildas pagasta 

pārvalde
• Nirzas pagasta 

pārvalde
• Pureņu pagasta 

pārvalde 
• Tautas nami
• Bibliotēkas

• SAC «Ludza»

Kārsavas
pilsētas un 

pagastu pārvalde
• Pārvaldes administrācija
• Goliševas pagasta

pārvalde
• Malnavas pagasta

pārvalde
• Mežvidu pagasta pārvalde
• Mērdzenes pagasta 

pārvalde
• Salnavas pagasta 

pārvalde
• Pansionāts «Mūsmājas»

Tautas nami
• Bibliotēkas

Ciblas 
pagastu 
pārvalde

• Pārvaldes 
administrācija

• Blontu pagasta 
pārvalde

• Ciblas pagasta 
pārvalde

• Zvirgzdenes
pagasta pārvalde

• Pušmucovas 
pagasta pārvalde

• Tautas nami
• Bibliotēkas

Zilupes 
pilsētas un pagastu

pārvalde
• Pārvaldes 

administrācija
• Briģu pag. pārvalde
• Lauderu pag. pārvalde
• Istras pag. pārvalde
• Pasienes pag. pārvalde
• Rundēnu pag. pārvalde
• SIA «Zilupes veselības

un sociālās aprūpes 
centrs»

• Tautas nami
• Bibliotēkas

Ludzas novada dome
( 15 deputāti)

Priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja vietnieks Priekšsēdētāja vietnieks

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu pastāvīgā komiteja Finanšu pastāvīgā komiteja Teritoriālā un attīstības 

pastāvīgā komiteja

Bāriņtiesa

Audita daļa

komisijas

iedzīvotāju  padomes
(brīvprātīgā iniciatīva)

GODĪGUMAM, 
LABESTĪBAi, 

iZAUGSMEi!

Paldies par 
Jūsu Jā!
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