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Ar zelta kokli rokās/Caur tumsu sapnis iet./Man asarās un
mokās/Ne turēt to, ne siet./Trīc zelta stīgas dziesma/Kā ziedošs ķiršu
zars./Aiz tumsas mirdz kā liesma/Mans baltais pavasars...
Tieši šādas rindas šķiet pašas labākās laikā, kad rudens rāda mums
savus niķus un stiķus. Cerība uz Saules atgriešanos ar pavasari ir tas, kas
ļauj iet un neredzēt ne pelēkos rītus, ne lietainās dienas, ne arī rudens vēja
aukām pilnās naktis. Laikam jau ir vajadzīgs rudens ar neizsīkstošiem lietus mākoņiem, vasara ar svelmē sasprēgājušu zemīti, pavasaris ar nežēlīgām un asnus iznīcinošam salnām un ziema ar sniega kupenām līdz vecās
pirtiņas jumtam, lai Zemes dzīvās radības, arī cilvēki, spētu priecāties par
vēlīnu mazmazītiņa saules stariņa apspīdētu mārtiņrozes zariņu, par pamalē briestoša negaisa mākoni, par pirmajiem sniegpulkstenīšu ziediņiem un
rīta saules pirmo staru apspīdētu sarmotu mežmalu. Droši vien to, par ko
priecājas acis un sirds, pamanīt ir grūtāk. Bet vai ikdienas solis kļūs vieglāks un iztikas līdzekļu daudzums pieaugs no tā, ka raudāsim līdzi zemajiem un smagajiem rudens mākoņiem? Vai mūsu mīļajiem būs priecīgāks
prāts, ja vakariņas pasniegsim klusējot un ar dziļu rūpju rievu pierē? Vai
līdzcilvēki pasmaidīs, ja labrītu vēlēsim domādami, ka rīts nu nemaz nav
labs? Tieši tagad daudzi padomās – viegli runāt, ja būtu manas problēmas,
ko teiktu tad!
Uzrunājot Jūs, mīļie Vārkavas novada iedzīvotāji, mūsu valsts
dzimšanas dienas priekšvakarā, kad aiz loga ir nekas cits kā rudens, kas
šķiet velkamies jau veselu mūžību, patiešām jau gaidu pavasari. Un ne jau
tāpēc, ka būtu apnicis rudens, bet tāpēc, ka ir ieceres un idejas, „nagi niez”
sākt darboties. Arī Jums noteikti ir padomā kaut kas jauns un interesants,
un lai visu varētu realizēt, būs nepieciešams daudz fiziskā un garīgā spēka.
Tāpēc droši vien nav lietderīgi šķiest laiku un enerģiju dusmojoties, sūkstoties par sliktajiem laika apstākļiem, šaustot sevi par nepadarītajiem darbiem. Katram no mums ir kas tāds, kas liek dusmoties uz visu pasauli un
pašam uz sevi, bet kā labi zinām, tas neko neatrisina, ir vien jānomierinās
un jādzīvo tālāk. Vienmēr var atrast līdzekli, kas palīdz pārvarēt gada drūmāko laiku. Daudzām māmiņām un vecmāmiņām ne viens vien zeķu pāris
noadīts, saimnieki noteikti lasa vasarā iekrātos avīžu un žurnālu kalnus vai
skatās iemīļotu TV kanālu. Man savukārt ir uznākusi milzīga grāmatu lasīšanas kāre. Lasu visās iespējamās un neiespējamās vietās. Esmu lasot raudājusi un smējusies no visas sirds, esmu arī aizsapņojusies, kā būtu, ja būtu...esmu arī sevi bārusi. Bet jūtu, tas palīdz.
Kā saka, cik cilvēku, tik viedokļu un domu. Bet man liekas, ka
nav jau nemaz tik slikti. Mēs varam būt laimīgi, ka dzīvojam savā zemē, arī
saimnieki esam paši savā zemē. Mums ir tā laime izbaudīt visus četrus gadalaikus… Tā šo labumu sarakstu varētu turpināt vēl ilgi, nonākot līdz
vectēvu teiktajam, ka „nedod Dievs pieredzēt kara šausmas”.
Tāpēc vienkārši mīlēsim dzīvi, kā mīlam teikas un pasakas, kā
mīlam dziesmas akordus klusus, kā mīlam ziedu balto mirdzumu un pavasara nemiera pilnos strautus. Mīlēsim dzīvi, kā mīlam savus bērnus, viedos
vecākus un Likteņa dāvātos dzīvesdraugus. Mīlēsim dzīvi, kas mums ir kā
vienreizējs brīnums dota...
Vienmēr Jūs cienot, Jūsu Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne
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Man dzimtās zemes balss
Ir manu māju balss.
Un pļavu valodas,
Un mežu šalkošana,
Tie vārdi rudenim,
Ko saka ezers palss,
Un bite sanēdama
Trauslā sila zvanā.
/K. Apškrūma/

Sveicu Jūs Latvijas Republikas
94. gadadienā! Dāvāsim katrs
daļiņu sevis savai ģimenei,
savai tautai, savai Latvijai!
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja

Inta Kivleniece
Man baltu puķi mīlēt,
Tavos ozolos zīlēt.
Sirds tīros avotos noreibt,
Man Tevi, Latvija, mīlēt.
Baltu asaru noraust,
Ezeros spēku smelt.
Tavas ūdensrozes baltās
Vainagā, Latvija, ievīt.
Man visbaltāko Dziesmu
Svētkos izdziedāt.
Ar klusuma brīdi svētu
Tevi mīlēt un nosargāt.
/A.Zvaigzne /
Sveicam novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas 94.dzimšanas
dienā!

Rožkalnu pagasta pārvalde
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VĀRKAVAS NOVADA DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI 2012.GADA
SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ (SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV)
Septembrī notika viena domes ārkārtas sēde (10.septembrī), viena domes komiteju apvienotā sēde
(11.septembrī) un domes kārtējā sēde (25.septembrī). Oktobrī notika divas domes komiteju apvienotās sēdes (2., 16.oktobrī), divas domes ārkārtas sēdes (2.oktobrī, 16.oktobrī) un domes kārtējā sēde (23.oktobrī).
 Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.42, Nr.43.
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 2012.gada 24.jūlija lēmumu (protokols Nr.12/1)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.42
GROZĪJUMI 2010.GADA 23.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS VĀRKAVAS NOVADA
DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VĀRKAVAS
NOVADĀ"
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu.

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" šādus grozījumus:
1.1. izteikt X nodaļu šādā redakcijā:
„X. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
10.1 atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes
(personas) statusa noteikšanai.
10.2 pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas) ienākumu līmenis vienai personai mēnesī
ir Ls 120."
papildināt noteikumus ar 14.5 apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.5 sociālās aprūpes pabalsts netiek piešķirts personām, kuras saņem valsts finansēto aprūpes pabalstu
Ls 100 apmērā."
2. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja A.Vilcāne

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 2012.gada 7.augusta lēmumu (protokols Nr.13/6)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.43
KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, NOSAKOT ATBILSTĪBU
TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
Izdoti saskaņā ar 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu.

1. Saistošie noteikumi nosaka ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas īpašumā esošo kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

2. Novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, par nekustamo un kustamo īpašumu neuzskata:
2.1. lauksaimniecībā izmantojamo zemi un mežu vientuļai personai līdz 3 ha kopplatībā, ģimenei
līdz 5 ha kopplatībā, ko izmanto ienākumu iegūšanai pamatvajadzību apmierināšanai;
2.2. ēkas, kuras tiek izmantotas pamatvajadzību apmierināšanai, vai pamatotu iemeslu dēļ nevar
tikt izmantotas ienākumu gūšanai;
2.3. viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds,
mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas Vārkavas novada domes bezmaksas izdevumā „Ozolupe”.
4. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Vārkavas novada domes 2011.gada 30.maija
saistošie noteikumi Nr.26 „Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā” (protokols Nr.13/6).
Domes priekšsēdētāja A.Vilcāne
 Ierobežo transportlīdzekļu satiksmi
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā
ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, ar 2012.gada 29.oktobri uz šķīdoņa
laiku slēdz kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 7,0 t uz Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem, līdz iestāsies pastāvīgs zemes sasalums. Transporta kustība tiks ierobežota, uzstādot ceļa zīmes
transporta kopējās masas ierobežojumam 7,0 t. Ierobežojumi neattiecas uz piena savācēju un gaļas lopu
savācēju transportu.
Sīkāka informācija pa tālruni 26562334.

Vārkavas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto
Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja amatu. Konkursa nolikumu
lasiet www.varkava.lv/jaunumi. Konkurss aktuāls līdz š.g. 30.novembrim.
 Pašvaldība iegādāsies jaunu autobusu
Šobrīd ir noslēdzies iepirkums “Autobusa piegāde Vārkavas novada pašvaldībai skolēnu pārvadāšanai”.
Par iepirkuma uzvarētāju kļuva SIA “Latursus”, tās piedāvātais, pašvaldības izvirzītajām prasībām
atbilstošais autobuss ir IZUZU Turquoise Tourist ar 30 pasažieru sēdvietām, vienu atlokāmu papildu
sēdvietu un 7 stāvvietām. Pašvaldība tuvākajā laikā noslēgs līgumu ar šo uzņēmumu, un 100 kalendāro
dienu laikā jaunais transportlīdzeklis tiks piegādāts. Autobusa cena ir Ls 86 999, 00 (ar PVN), un tā
iegādei pašvaldība ņems kredītu Ls 80,000 Valsts kasē uz 10 gadiem.

 Pagarināja sadarbības līgumu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi
Arī šajā mācību gadā izglītības pārvaldes funkcijas Vārkavas novadā veic Preiļu novada Izglītības pārvalde. Vārkavas novada pašvaldība ar to ir parakstījusi sadarbības līgumu līdz 2013.gada 1.septembrim.

 Veikti grozījumi noteikumos „Maksas pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldībā”
Atcelti 2011.gada 23.marta sēdē apstiprinātie maksas pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldībā un apstiprināti jauni maksas pakalpojumi (tabulā), pakalpojuma cenu nosakot ar pievienotās vērtības nodokli
(Vārkavas novada pašvaldība no 2012.gada 19.jūlija ir PVN maksātāja.)

2012.gada 14.novembrī
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Pielikums Nr.4 2012.gada 23.oktobra sēdei Nr.10/6

Maksas pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldībā
I

Maksas pakalpojumi Vārkavas novada domē un pārvaldēs

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez
PVN, latos

Cena latos
ar PVN
(21%)

1.

Kopēšana , faksa nosūtīšana, skenēšana

1.1.

Kopēšana/A4 lapa

0,05

0,06

1.2.

Kopēšana /A3 lapa

0,10

0,12

1.3.

Datorizdruka, melnbalta/A4 lapa

0,10

0,12

1.4.

Skenēšana/A4 lapa

0,15

0,18

1.5.

Faksa saņemšana vai nosūtīšana Latvijas teritorijā/A4 lapa

0,35

0,42

1.6.

Faksa saņemšana vai nosūtīšana novada teritorijā/A4 lapa

0,15

0,18

2.

Iespiešana ar termometodi

2.1.

Caurspīdīgām mapēm līdz 100 lapām

1,25

1,51

2.2.

Caurspīdīgām mapēm virs 100 lapām

1,65

2,00

2.3.

Mapēm cietajos vākos līdz 100 lapām

4,15

5,02

2.4.

Mapēm cietajos vākos no 101 lapas līdz 190 lapām

4,55

5,51

2.5.

Mapēm cietajos vākos virs 190 lapām

5,00

6,05

3.

Telpu noma novada fiziskām un juridiskām personām sadzīves pasākumu rīkošanai uz 12 stundām

3.1.

Kultūras namu zāles

20,00

24,20

3.2.

Novada domes zāle

20,00

24,20

3.3.

Novada skolu zāles

20,00

24,20

3.4.

Vārkavas pagasta sociālās mājas zāle

20,00

24,20

3.5.

Arendoles krīzes centra zāle

5,00

6,05

3.6.

Pilišku saieta zāle

5,00

6,05

4.

Sabiedrisko telpu izmantošana tirdzniecībai, 1 stunda

2,00

2,42

5.

Santehniķa pakalpojumi (pēc individuāla pieprasījuma), 1 stunda
(bez materiāliem)

5,00

6,05

5.1.

Santehniķa pakalpojumi avārijas situācijas novēršanai iedzīvotāju
vainas dēļ, 1 stunda (bez materiāliem)

10,00

12,10

6.

Dzīvojamo telpu īre, m² mēnesī

0,05

0,06

7.

Nedzīvojamo telpu nomas maksa ģimenes ārstu praksei, mēnesī

4,00

4,84

8.

Nedzīvojamo telpu nomas maksa, 1 m²

0,05

0,06

4
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II
Maksas pakalpojumi Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
N.p.k.

Cena bez
PVN,
latos

Pakalpojuma veids

1.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā ar mūziķu
un daiļlasītāju piedalīšanos un zāles noformēšanu

10,00

12,10

2.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā bez mūziķu 5,00
un daiļlasītāju piedalīšanos (valsts nodeva)

3.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā pēc individuālās
vēlēšanās, ar pašdarbības kolektīva piedalīšanos

10,00

12,10

4.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija ar pašdarbības kolektīva
piedalīšanos

10,00

12,10

5.

Par izziņas vai izraksta izsniegšanu no Dzimtsarakstu reģistriem

1,00

1,00

Atlaides pakalpojumiem: no maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja abas personas ir pirmās vai otrās grupas invalīdi vai
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
Domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne

 Valsts svētkos suminās novada iedzīvotājus
Izskatot iedzīvotāju, iedzīvotāju grupu, novada domes deputātu, novada domes
nodaļu vadītāju, iestāžu un uzņēmumu vadītāju iesniegtos priekšlikumus un
domes komiteju ierosinājumus, Vārkavas novada dome 2012.gada 23.oktobra
sēdē pieņēma lēmumu par Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu
piešķiršanu.
Par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem Vārkavas
novada attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un
izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās, Latvijas Republikas M.Ērgles foto.
proklamēšanas gadadienai veltītā pasākuma laikā 2012.gada
16.novembrī ar Vārkavas novada ATZINĪBAS RAKSTU tiks apbalvoti šādi novada iedzīvotāji:
 Ņina Volonte – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu veikšanu;
 Velta Ziemele – par Rimicānu pamatskolas 100 gadu jubilejas svinību organizēšanu, biedrības
„Dzintars 2007” vadīšanu vairāku gadu garumā un aktīvu darbību projektu realizēšanā;
 Aija Siksnāne – mākslīgās apsēklošanas tehniķe par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu;
 Atis Jaudzems - par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību, par izveidotajām darbavietām savā uzņēmumā;
 Guntars Vaivods – par apzinīgu un atbildīgu darbu Vārkavas novada teritorijas mežu apsaimniekošanas
uzraudzīšanā;
 Dagmāra Skutele - par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā;
 Anna Zaķe – par godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu;
 Andris Pastars - par apzinīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu veikšanu.
Par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, saimnieciskajā un
sabiedriskajā darbībā, kultūras un izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās, Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītā pasākuma laikā 2012.gada 16.novembrī ar Vārkavas novada GODA
RAKSTU un naudas balvu Ls 50 (pēc nodokļu nomaksas) apmērā tiks apbalvoti šādi novada iedzīvotāji:
 Aija Bitinas - par Vārkavas pašdarbnieku teātra vadīšanu un novada vārda popularizēšanu;
 Juris Soms – par remontdarbu brīvprātīgu vadīšanu projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”;
 Antons Onckulis – par profesionālu un ar lielu atbildības sajūtu uzticēto pienākumu veikšanu;
 Edgars Vaivods - par pašaizliedzīgu rīcību 2011.gada 18.novembra ugunsgrēka novēršanā.
2012.gada 14.novembrī
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PAŠVALDĪBA IR NOSLĒGUSI
LĪGUMU AR DZĪVNIEKU
PATVERSMI

UZLABO CEĻA POSMU NO VĀRKAVAS LĪDZ
MOSKVINAI

Lai nodrošinātu Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta domes sēdē
apstiprināto saistošo noteikumu Nr.30
„Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā” 3.daļas izpildi, kas paredz kārtību, kādā veidā izķer un izolē
klaiņojošos mājdzīvniekus, Vārkavas
novada pašvaldība š.g. oktobrī ir noslēgusi līgumu uz četriem gadiem ar dzīvn i e k u
p a t v e r s m i
„Mežavairogi” (Ķekavas novads). Minētā dzīvnieku patversme veiks bezsaimnieka klaiņojošu suņu izķeršanu, suņu
un meža dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi, eitanāziju, kremāciju, kā
arī nobrauktu, noindētu, beigtu dzīvnieku līķu aizvākšanu, vietas dezinfekciju
un līķu utilizāciju.
Vārkavas novada pašvaldība atgādina,
ka saskaņā ar augstākminētajiem saistošo noteikumu 3.daļas 2.,3.punktu, informāciju par klaiņojošajiem dzīvniekiem
personas sniedz personīgi vai zvanot pa
tālruni 65329632, mob.tālr. 28239646
(domes kanceleja), pārējos novada pagastos – attiecīgajai pagasta pārvaldei
(Vārkavas pagasta pārvalde, tālr.
65329725, mob.tālr. 28239044; Rožkalnu pagasta pārvalde, tālr. 65329211,
mob.tālr. 28449248). Pēc informācijas
saņemšanas par klaiņojošajiem dzīvniekiem Komunālās saimniecības vadītājs
vai pagasta pārvaldes vadītājs izbrauc uz
norādīto vietu un pārbauda informāciju.
Ja saņemtā informācija apstiprinās, un ir
nepieciešams klaiņojošo dzīvnieku izķert, to, kā arī citas nepieciešamās darbības veic dzīvnieku patversme.

Šoruden ikviens braucējs, kas Moskvinā nogriežas no Preiļu - Līvānu šosejas virzienā uz Vārkavu, ir patīkami pārsteigts, jo uz ceļa notiek vērienīgi remontdarbi, kas, ņemot vērā pašreizējo autoceļu bēdīgo stāvokli, ļoti priecē. Šīs pārmaiņas ir īpaši patīkamas Vārkavas
novada Vārkavas pagasta un Vārkavas ciema iedzīvotājiem, jo šī
vietējā autoceļa Upmala – Ančkini – Pieniņi - Kausa uzlabošanas
darbi ir paredzēti 7,58 – 15,25 km, t.n., ka tas ir posms no Moskvinas līdz Vārkavai. Kā pavēstīja VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales
reģiona Preiļu nodaļas vadītājs Raitis Griķis, šogad šinī ceļa posmā
pārtīrīs sāngrāvjus, novāks apaugumu (velēnu, krūmus, atsevišķus
kokus) un, uzberot šķembas, nostiprinās ceļa segumu. Šobrīd minētie darbi, kas ietilpa šī gada ceļu uzturēšanas plānos un nāk no ikdienas budžeta, jau notiek pilnā sparā. To, vai šim autoceļa posmam
būs vēl kādi uzlabojumi, Raitis Griķis šobrīd nevar pateikt - tas būs
zināms tikai nākamgad.

TURPMĀK VĀRKAVAS NOVADĀ BŪS IZLIETOTO
SPULDŽU PIEŅEMŠANAS PUNKTS
No šī gada oktobra beigām Vārkavas novada domes administrācijas ēkā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, ir iespējams bez maksas nodot izlietotās gāzizlādes
jeb ekonomiskās spuldzes. Šim
mērķim domes administrācijas
1.stāvā uz Sociālā dienesta pieņemšanas telpas palodzes ir novietota gaiši zaļa, īpaši marķēta kartona kaste (attēlā), kurā ikviens
iedzīvotājs var likt izdegušās ekonomiskās spuldzes. Izlietoto spuldžu pieņemšanas noteikumi: 1) tiek pieņemtas dienasgaismas
spuldzes, energoekonomiskās spuldzes, augstspiediena spuldzes,
zemspiediena spuldzes; 2) kvēlspuldzes un halogēnspuldzes netiek
pieņemtas.
NB! Netiek vāktas saplēstas un netīras spuldzes, tās tiek vāktas bez
iepakojuma. Uzmanību! Spuldzes satur bīstamas vielas!
Pieņemšanas kasti un tās apkalpošanu (tukšās kastes piegādi, pilnās apmaiņu
pret tukšu) bez maksas nodrošina SIA "Ekogaisma".

NORISES VĀRKAVAS NOVADĀ ATSPOGUĻOS ARĪ LATGALES
REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA
Latgales reģionālā televīzija (LRT) ir uzsākusi sadarbības projektu ar Vārkavas novada domi sabiedrisko attiecību un sabiedrības
informēšanas jomā. Sadarbības projekts paredz, ka mēnesī taps 2 stāsti par norisēm Vārkavas novadā ar kopējo raidlaiku 4 minūtes, kā arī būs iespējams izvietot pašvaldības un tās iestāžu nekomerciāla satura informāciju TV ēterā. Šo sižetus varēs redzēt LTV
7 katru darbadienu plkst.6.45, 12.30, 22.10 un sestdienās plkst.19.30; LTV 1 “Latvijas novadu ziņās” plkst.18.10, “Labrīt, Latvija!”
plkst.7.20 (1 vai 2 reizes nedēļā, darbadienās); LNT novadu ziņās un Re:TV, kā arī jebkurā laikā mājaslapās www.lrtv.lv,
www.youtube.com, www.varkava.lv. Stāstu un raidījumu tematiskā koncepcija ir ikdienas aktualitātes, novada dzīves norises; ekonomika, ekonomikas attīstības tendences, jaunas ražošanas nozares, saimnieciskā darbība, Eiropas Savienības struktūrfondu piesaiste; sociālā sfēra, mazākumtautību un sociāli mazaizsargāto sabiedrības slāņu integrācija, veselības aprūpe; kultūra - atsevišķu
nozīmīgu kultūras pasākumu filmēšana, nacionālo kultūru savdabības saglabāšana, reliģisko organizāciju, tradicionālo konfesiju
draudžu aktualitātes; izglītība - skolu dzīves aktualitātes, skolu pašpārvalžu darbs, skolēnu iniciatīvas veicināšana, ārpusklases, interešu izglītība; sabiedrība - unikāli reģiona cilvēki, viņu darbs sabiedrības labā, politika - notikumi pašvaldībās un citas tēmas.
Vārkavas novadā nemitīgi kūsā dzīve, un pašvaldības pūrā jau ir vesela virkne piedāvājumu LRT par notikumiem un cilvēkiem, ar
kuriem lepojamies un kuru darbu vēlamies parādīt plašākai sabiedrībai , taču aicinām arī jūs, novada iedzīvotāji, izmantot šo
izdevību, būt atsaucīgiem skatītājiem un sižetu ieteicējiem!
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SOCIĀLAJĀ JOMĀ DAUDZ
PATĪKAMU JAUNUMU
Rudens ir laiks, kad pierimst steidzīgais darba solis, atliek vairāk laika pārdomām par paveikto, un arī par to, kas
būtu vēl veicams. Sociālais dienests šajā
gadā ir piešķīris brīvpusdienas visiem
Vārkavas novada bērniem, kuri mācās
Vārkavas novada vispārizglītojošajās
iestādēs, kā arī katrai skolai tika iedalīta
nauda Ls 10.00 katram bērnam, lai skola, izvērtējot, kas nepieciešamāks, nopirktu mācību procesam vajadzīgos
mācību līdzekļus. Kā papildus palīdzība
ģimenes budžetam varētu būt Ls 150.00
par katru jaundzimušo bērniņu, kā arī
Ls 45.00, ko vienreiz gadā apmaksā no
Sociālā dienesta budžeta par ārstēšanos
slimnīcā.
Jāatzīmē, ka oktobra beigās, projekta
„Garā pupa” ietvaros un ar novada domes atbalstu (tas bija autobuss, par kuru
bērniem nebija jāmaksā), tika noorganizēta bezmaksas ekskursija uz Rīgu 11
Vārkavas vidusskolas un 7 pamatskolas
skolēniem. Paldies jāsaka šoferim
G.Skutelim, skolotājām – R.Andiņai un
D.Stuburei, kuri rūpējās par bērniem
ekskursijas laikā.
Šogad Sociālā dienesta darbinieki
lielāku uzmanību pievērš un sociālo
rehabilitāciju veic ar sociālā riska ģimenēm, tās ir ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni un kur vecāki īsti netiek galā ar
savu pienākumu pildīšanu, tiek biežāk
veiktas apsekošanas mājās un tiek pārbaudīts, kā vecākiem veicas ar sociālā
darbinieka uzdoto pienākumu pildīšanu, cik liela ir līdzdarbošanās savas sociālās problēmas risināšanā.
Maijā Vārkavā sāka darboties psihologa kabinets, kur psihologa konsultācijas var saņemt jebkurš interesents. Arī
psiholoģisko rehabilitāciju bērniem dzīvesvietā, kuri cietuši no vardarbības,
tagad var saņemt tepat Vārkavā. Lai
sociālo darbu veiktu pilnvērtīgi un kvalitatīvi, ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, bet Vārkavas novada Sociālajā
dienestā trūkst sociālo darbinieku. Ļoti
ceram, ka šī situācija ar laiku atrisināsies.
Radīsim gaišas rudens dienas
paši sev un palīdzēsim to darīt arī citiem, kuriem tas tik labi nepadodas.

VĀRKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS AICINA UZ
JAUNĀM RADOŠĀM IZPAUSMĒM
Kad vairums rudens darbu apdarīti, tad zemnieks var sākt atvilkt
elpu, un šoreiz 29.septembrī pirmo reizi Vārkavā zemnieki tika aicināti uz
Miķeļdienas tirgu. Daži zemnieki bija mazliet sarosījušies un uzsējuši sieru,
uzcepuši maizi, nu jau no jaunajiem graudiem, cits atkal puķu stādus un
zāļu tējas bija sarūpējis. Vārkavas novada amatnieki nesēdēja rokas klēpī
salikuši, arī viņi bija klāt un tirgoja savus darinājumus. Tirgū varēja apskatīt
trušus un mazo sunīti, kurš, savu jauno saimnieku nesagaidījis, aizbrauca
atpakaļ uz savām vecajām mājām. Gan pircējus, gan pārdevējus priecēja
folkloras kopa „Dzeipurs” ar Miķeļdienas dziesmām un ticējumiem. Miķeļdienas tirgu noslēdza Vārkavas pašdarbnieku teātra pirmizrāde. Diena
bija jauka un saulaina, tāpat kā cilvēki, kuri apmeklēja šo pasākumu. Jācer,
ka uz nākošo Miķeļdienas tirgu zemnieki sarosīsies vairāk un atsaucība būs
lielāka. 25.oktobrī Vārkavas tautas nama zālē tikās Vārkavas puses saimnieces, lai padalītos ar savu pieredzi saimnieču gudrībās – „Pagraba noslēpums”. Programma bija ļoti plaša, saimnieces iepazinās ar Vārkavas novadpētniecības muzeja piedāvātajām ekspozīcijām tradīciju istabā, apskatīja klēts – muzeja ekspozīcijas un noskatījās senioru deju kopas „Odziņas”
koncertu, un tikai tad sakās saimnieču darināto gardumu degustācija. Pēc
receptēm un padomiem varat griezties novadpētniecības muzejā vai pie
pašām saimniecēm. Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina novada iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties novadpētniecības muzeja ekspozīciju veidošanā un gaida senatnīgus priekšmetus, darba rīkus. Būsim pateicīgi arī par
kolhozu laiku dzīves stāstījumiem un atmiņām. Liels paldies Skrāģu ģimenei par atbalstu un dāvinājumiem novadpētniecības muzeja krājumu papildināšanā. Šobrīd novadpētniecības muzejā top ceļojošā izstāde „Mans
vaļasprieks un ne tikai...”. Aicinu atsaukties cilvēkus, kuri grib savu vaļasprieku parādīt citiem. Varbūt jums ir kāda sen krāta kolekcija, varbūt to
der parādīt arī citiem, varbūt jūsu vaļasprieks ir rokdarbi vai amatniecība,
varbūt jūs dziedat vai dejojat kādā no novada pašdarbības kolektīviem, arī
tas ir jūsu vaļasprieks, varbūt par to pastāstīsim arī citiem. Gaidīšu jūsu
zvanus un aicinu - veidosim kopā šo ceļojošo izstādi! Decembrī novadpētniecības muzeja tradīciju istabā tiks uzsāktas aušanas stundas. Šoreiz
gribētāji varēs sev vai kādam citam dāvanā noaust šalli. Par visiem jautājumiem, kas Jūs interesē, zvaniet (Tele2) - 27059046, LMT 28715317.
Cerot uz sadarbību un atsaucību, Elvīra Āboliņa

Novembra beigās ROŽKALNU BIBLIOTĒKA piedalās Preiļu
Galvenās bibliotēkas izsludinātajā konkursā „Labākā pagasta bibliotēka
novadpētniecības darbā”. Šis konkurss tiek rīkots ar mērķi uzlabot bibliotēku darbu, gatavojoties akreditācijai 2013.gadā. Šis gads vairāk tika veltīts novadpētniecības materiālu vākšanai, sadalīšanai pa tēmām un nepārtrauktai izveidoto mapju papildināšanai. Konkursa ietvaros paredzēts izveidot izstādi „Kādreiz kolhoza laikos …”, kurā tiks izstādīti materiāli par
Rožkalnu pagasta teritorijā bijušajiem kolhoziem. Varbūt kādam mājās,
kaut kur bēniņos mētājas kādas lietas vai materiāli no kolhozu laikiem, tad
būšu ļoti pateicīga, ja tās tiks piedāvātas izstādes papildināšanai. Otrs svarīgais notikums bibliotēku darbā novembrī ir Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa, kas šogad notiks jau 15. reizi. Tā norisināsies laikā no 12.- 18. novembrim. Šāgada tēma ir „Dažādība”, tātad atšķirīgais, citādais, daudzveidība;
mēs un svešie; dažādas kultūras; integrācija u.t.t. Mums apkārt dzīvo daudz
dažādu cilvēku ar dažādu dzīves pieredzi, uzskatiem, ādas krāsu. Šajā nedēļā tiks popularizētas grāmatas, kurās galvenais uzsvars likts uz atšķirīgo
mums apkārt. Daudz laimes vēlot, Tavai un manai Latvijai dzimšanas dienā bibliotekāre Iveta Some.
P.S. Liels paldies Veltai Ormanei par piedāvātajām grāmaVārkavas novada Sociālā dienesta
tām,
tā
bija
laba iespēja uzlabot krājuma estētisko izskatu.
vadītāja Baiba Ruča

2012.gada 14.novembrī
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VĀRKAVAS PAGASTĀ ARĪ ŠOGAD ČAKLI IR
Ātri, neapturami aizsteidzas laiks. Jau atkal novembris
STRĀDĀJUŠI
un cik tad tālu līdz Ziemassvētkiem? Diemžēl, jo vecāks
kļūsti, jo laiks, šķiet, steidzas ātrāk. Pasākumi mijas ar izstāPagastā notiek aktīva darbība, kurā iesaistīti pagai- dēm un bibliotēkas ikdienas darbiem. Mēģināšu nedaudz
du sabiedrisko darbu veicēji, kā arī līdzdarbībā iesais- pastāstīt, kas notiek VĀRKAVAS BIBLIOTĒKĀ. Kopš
tītās personas, kuras saņem garantēto valsts iztikas oktobra mēneša Bērnu žūrijas eksperti steidz izlasīt viņu
minimumu. Svecīšu vakariem tika sakoptas kapsētas, vērtējumam piešķirtās grāmatas. Šogad ir ne tikai Bērnu un
Vārkavas pagasta Vārkavas kapos tika uzmūrēti vārtu Jauniešu, bet arī Vecāku žūrija, tātad, arī vecākiem jāizlasa
stabiņi un nomainīti vārti. Nākošajā gadā tiek plānota 5grāmatas un jādod tām vērtējums. Tie, kuri nav paspējuši
kapu žoga nomaiņa Borbaļu kapsētā, ir iesniegts pro- iesaistīties šai jaukajā projektā, vēl var to izdarīt, jo grāmajekts Lauku atbalsta dienestā. Pašvaldībai piederošajā tas jāizlasa līdz gada beigām. Novembrī un decembrī Vārmežā tiek sakārtotas robežzīmes un stigas atbilstoši kavas bibliotēkā plānoti šādi pasākumi un izstādes: 12.11.pieņemtajiem noteikumiem, kā arī tiek veikta mežiz- 16.11. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa „Daudzveidība Ziestrāde - sagatavota malka skolai, pagastam, Tautas meļvalstīs”, tās ietvaros bibliotēkā notiks: rīta stundas lasīnamam, kā arī tiks gatavots zāģmateriāls. Jaunajam jumi pirmsskolas un sākumskolas bērniem; literāra pēcpusstadionam pašu spēkiem tika sametināti futbola vārti, diena 5.-9.klašu skolēniem. Novembris-patriotisma mēneizmantojot vecās siltumtrases caurules. Tā kā stadi- sis (radošā darbnīca „Veltījums Latvijai svētkos”- kolāžas
ona futbola laukums vēl nav lietojams, jo zālājs ir veidošana), kolāža būs apskatāma bibliotēkas skatlogā. Denesen iesēts, tad vārti tiks uzstādīti nākošvasar. Ir cembrī - radošā darbnīca „Ziemassvētku pārsteiizcirsti krūmi ceļu posmos Ančkini - Borbaļi, Brišķi - gums” (gatavojam apsveikumus paši). Sīkāka informācija
Aizpūrīši, Stabulnieki - Piliškas. Tiek pīti klūgu grozi. būs pieejama novada mājas lapā.
Pagasta centrā darbi norit pie lapu savākšanas un Gribu atgādināt lasītājiem – lūdzu, pacentieties savlaicīgi
aizvešanas. Regulāri veicam Vārkavas pagasta terito- nodot izsniegtos iespieddarbus! Un vēl – bibliotēkā jūs
rijā esošo pieturvietu sakopšanu. Skolā pirmsskolas gaida ne tikai siltas, mājīgas telpas, grāmatas, žurnāli un
grupiņā strādā audzinātājas palīgs.
internets, bet arī pozitīva un saprotoša attieksme!
Pie pagasta pārvaldes laukumu rotā stilizēti putni,
kurus darinājis Pēteris Čipāns, zari no ceļmalu sakopVārkavas bibliotēkas bibliotekāre Skaidrīte Trafimova
šanas tiek izmantoti, lai radītu skaistumu un dotu
tiem citu uzdevumu - iepriecināt un pārsteigt gan
savējos, gan garāmbraucējus.
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN
Ir izstrādāts tehniskais projekts katlumāju apvieNVO AKTUALITĀTES
nošanai, kurā paredzēts apvienot trīs katlumājas –
pagasta pārvaldes ēkas, Tautas nama un sociālās palīdzības centra katlumāju, izveidojot vienotu apkures
Pavisam nesen ar krāšņiem ziedu
sistēmu no pārvaldes ēkas. Pašlaik uzsākti darbi pie
pušķiem rokās visi skolas bērni uzskursteņa izbūves. Tika demontēts skurstenis pie
sāka jauno mācību gadu, bet nu jau
bijušās katlumājas, no kuras kādreiz tika apkurināta
ir aizvadīts pirmais brīvlaiks. Kādi ir
daudzdzīvokļu māja un citas iestādes, tas tiks uzstābijuši šie divi mēneši skolas dzīvē?
dīts pie pagasta pārvaldes ēkas.
Septembris pagāja ar Bezceļu skrēPašlaik notiek elektroinstalācijas un elektrokomu- jienu, Dzejas dienām, rudens krosu. Devāmies rudens pārnikāciju ierīkošanas darbi muzejā – klētī. Iedzīvotāji gājienā un mācību ekskursijās, 5.,6. klašu skolēni mācību
tiek aicināti ziedot aizgājušo gadsimtu priekšmetus ekskursijas laikā apmeklēja Likteņdārzu, kur amfiteātra
un senlietas ekspozīcijas izveidei!
akmens krāvumam katrs skolēns aizveda vienu pelēko
Ceļa posmā Gateris - Kaļvi paredzēts atbrīvot akmeni ar īpašu veltījumu Latvijai, novadam, savām dzimlikumā paredzēto ceļa joslu no kokiem, tādēļ iedzīvo- tām. Pārgājiena – ekskursijas apraksts tika iesniegts valsts
tājiem, kuriem ir īpašumā mežs, kurš robežojas ar konkursam „Mans mazais pārgājiens”. Pašreiz skolā ir
ceļa joslu, tiks izsūtītas vēstules, lai saskaņotu ceļa skatāmi pārgājienu apraksti.
joslas atbrīvošanai paredzēto koku izzāģēšanu.
Veidojām arī ziedu paklājus „Zvaigznes pār Latviju”.
Atgādinu, ka saskaņā ar atkritumu apsaimniekošaDažādus drošības noteikumus atcerēties palīdzēja
nas likumu, ikvienai mājsaimniecībai jābūt noslēgtam Preiļu policijas pārstāvji.
līgumam ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu
28. septembrī, Olimpiskajā dienā, visi – skolēni un
par atkritumu savākšanu. Novadā tiek izstrādāti sais- skolotāji - vingrojām skolas stadionā.
tošie noteikumi, kuri paredzēs samaksas tarifus cie- Jauks bija Miķeļdienas pasākums „Laidīsim rudenī”. Skolēmata teritorijās esošajām mājsaimniecībām, kurām ni bija rūpīgi gatavojušies rudenīgo cepuru skatei. Pasākunav noslēgti līgumi par atkritumu savākšanu.
mā visus iepriecināja 1. klases skolēnu vecāki, parādot ludziņu „Rācenis”. Katra klase bija sarūpējusi plašu preču
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece klāstu Miķeļdienas gadatirgum, kur tirgošanās gāja uz nebēdu.
Turpinājums 9.lpp.
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Sākums 8.lpp.
Šīs dienas vakarā interesentu grupiņa
devās uz Rēzeknes Augstskolu piedalīties
Zinātnieku nakts piedzīvojumos.
Septembrī un oktobrī skolā atkal darbojās zobārstu busiņa dakterītes, rūpējoties
par skolēnu zobiem.
Oktobrī svinējām Skolotāju dienu, kad
skolotāju lomās iejutās 12. klases skolēni,
bet skolotājus lieliski nodarbināja un izklaidēja 12. klase un viņu vecāki. Paldies arī
Vārkavas novada domei par sagādātajiem
svētku mirkļiem skolotājiem!
1.-9. klašu skolēni ir iesaistījušies akcijās „Skolas auglis” un „Skolas piens”, jo
visiem taču svarīgs ir veselīgs uzturs, un ja
vēl pašiem par to nav jāmaksā.
12. oktobrī 11. klase veica 10. klases
skolēnu „iesvētīšanu” vidusskolēnu kārtā.
Svinot jubileju A. Kronenbergam, skolēni zīmēja zīmējumus, rakstīja dzejoļus,
kuri ir skatāmi izstādē skolas bibliotēkā.
19. oktobrī notika skolas vecāku sapulce, kur vecāki sprieda par skolas dzīves
aktuāliem jautājumiem, uzzināja jaunu,
svarīgu informāciju.
Labo darbu nedēļa noslēdzās projekta
konkursā „Pārveidosim autobusa pieturu”.
Katra klase, skolēnu grupas zīmēja vīzijas
autobusu pieturas „Upmala” uzlabošanai.
Skolēni piedalījās arī ozolzīļu vākšanā Līgatnes dabas taku iemītniekiem. Čaklākie
lasītāji un organizatori – 12. klase – piedalījās noslēguma pasākumā Līgatnē un interesantā ekskursijā dabas takā un slepenajā
pazemes bunkurā.
Projekta „Garā pupa” ietvaros mūsu
skolas skolēni devās bezmaksas ekskursijā
uz Rīgu.
Pēc ilgāka pārtraukuma skolēni atkal
darbosies jaunsargu apmācības programmā.
Skolēnu parlamenta jaunieši ir iesaistījušies Preiļu BJC rīkotajās skolēnu līderu
mācībās.
Skolas direktore, Zane Gavare un Sintija Ziemele piedalījās iedzīvotāju forumā
Preiļos, kur sprieda par jauniešu līdzdalību
sava novada sabiedriskajā dzīvē.
8. novembrī Zane Gavare un Evita
Beča piedalījās 2. Latgales jaunatnes politikas forumā 2012 Daugavpilī.
Skolā gatavojamies Tēvzemes nedēļai
un ceram, ka mitēsies rudens lieti, ka varēsim sākt gaidīt Ziemassvētkus labākos laika
apstākļos.
Atbildīgās par audzināšanas darbu Vārkavas
vidusskolā S.Stankeviča, H. Ērgle

KĀ MĒS PA GARO PUPU KĀPĀM RĪGU SKATĪTIES
Garā pupa ir simbols tam, kā tautas pasakām raksturīgā fantāzijas izmantošana un kopīga garīga piepūle palīdz topošai personībai
pakāpties augstāk un ieraudzīt sev līdzās esošo zemi un sabiedrību
plašākā kontekstā. Bērnu kultūras projekts „Garā pupa” ne tikai cenšas vērst uzmanību uz kultūras pieredzes nozīmību bērnu veiksmīgā
attīstībā, bet jau pusgada garumā ir strādājis pie tā, lai iekļautu kultūras procesos tos bērnus vecumā no 6-12 gadiem, kas reģionālās un
sociālās nevienlīdzības vai ģimeņu ierobežoto līdzekļu dēļ palikuši
ārpus Latvijas teātra, mūzikas un ārpusskolas izglītības norisēm.
27. oktobrī 18 Vārkavas novada bērni skolotāju pavadīti devās
izsapņotā braucienā uz Rīgu. Jau ierodoties Rīgā, kur sagaidīja brīnišķīgas, erudītas gides, bērniem tika pastāstīts – nekad nesakiet, ka
Rīga ir uzcelta – tā nogrims. Un ar tādu devīzi arī sākās ekskursija
dienas garumā. Tika piedāvāta iespēja izstaigāt Latvijas Nacionālās
operas gaiteņus un zāles, iztēloties uz lielās skatuves, ka esam slaveni
operdziedātāji, uz pirkstgaliem klusiņām pavērot baleta mēģinājumu.
Interesantā veidā, ar to, kas ir māksla, bērnus iepazīstināja Mākslas muzejā ”Rīgas birža”, kur ar vislielāko interesi aplūkojām ne
tikai slavenu mākslinieku darbus, bet arī īstu mūmiju, apmeklējām
draudzīgo Saules muzeju, kur bērni uzzināja visu par un ap sauli un
radošajā darbnīcā tapa pašu bērnu veidotas saulītes, devāmies pastaigā pa Rīgas vecpilsētu, uzzinājām Bastejkalna un Pulvertorņa rašanās
vēsturi, šķērsojām Rātslaukumu un ilgi lūkojāmies uz smailajiem,
apzeltītajiem torņu gaiļiem.
Noslēgumā mūs priecēja Latvijas leļļu teātra izrāde, kas patika
ne tikai skatītājiem, bet arī pašiem aktieriem.
Mājās atgriezāmies vēlā naktī, mūs sagaidīja norūpējušies vecāki,
rudens migla, čaukstošās kļavlapas skolas pagalmā un lielā vēlme arī
turpmāk censties uzzināt, iepazīt un atcerēties vēl vairāk. Paldies
projekta veidotājiem.
Vārkavas vidusskolas skolotāja Renāte Andiņa

SĀCIES JAUNS DARBA CĒLIENS…
Ar svētku rītu un vecāku sapulci 3.septembrī filiālē „Vanadziņi” un 4.septembrī grupiņās „Zīļuks”
un „Sprīdītis” sākās jaunais 2012./2013. mācību
gads Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē, kuru
šogad apmeklē 30 bērni.
Filiālē „Vanadziņi” sirsnīgās un jaukās skolotājas Nataļjas Skuteles
vadībā darbojas 9 mazie ķipari. Par siltām un garšīgām pusdienām
mazajiem rūpējas pavāre Janīna Vilcāne. Katru otrdienu bērniem ir
iespēja mācīties dziesmas un iet rotaļās mūzikas pavadījumā Intas
Ziemeles vadībā. Grupiņā „Sprīdītis” darbojas 8 bērni pirmsskolas
izglītības skolotājas Annas Butleres vadībā, bet grupiņā „Zīļuks”
savas bērnības dienas vada 13 mazuļi skolotājas Evitas Jaudzemas
vadībā. Šajās abās grupiņās savus pienākumus apzinīgi pilda pirmsskolas izglītības skolotājas palīgi Inta Ziemele un Ella Januševska,
veselīgu un garšīgu ēdienu pasniedz pavāre Astrīda Stulpiņa, par
telpu tīrību un siltumu rūpējas apkopējas Vita Stikāne un Veronika
Ušacka. Iestādes galvenais uzdevums šajā mācību gadā – veicināt
bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības
likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Lai šo uzdevumu
realizētu, bērniem ir iespēja darboties ne tikai rotaļnodarbībās, bet
Turpinājums 10.lpp.
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Sākums 9.lpp.
arī piedalīties dažādos svētkos un jautrajos
brīžos. Septembrī bērni kopā ar savām
skolotājām Nataļju Skuteli un Evitu Jaudzemu no rudens ziediem veidoja Ziedu
paklājus, tika rīkotas arī dārzeņu izstādes,
bet skolotājas Annas Butleres vadībā devās
ekskursijā uz Mini Zoodārzu Audriņu pagastā zemnieku saimniecībā „Rozītes”.
Interaktīvā tāfele gan nav mūsu pirmsskolas izglītības iestādes ikdiena, tomēr ir
skaidrs, ka tā ļauj mācību procesu organizēt citādi, daudz atbilstīgāk mūsdienu bērnu interesēm, spējām un vajadzībām, secināja Rimicānu PII skolotājas – A.Butlere,
E.Jaudzema, N.Skutele un logopēde
E.Lāce,
kuras
29.oktobrī
filiālē
„Vanadziņi” bijušās Vanagu pamatskolas
skolotājas Ingrīdas Gulbinskas vadībā apguva prasmi darboties ar interaktīvo tāfeli,
lai padarītu interesantāku un daudzpusīgāku mācību un audzināšanas procesu pirmsskolā. Ieskatu darbam ar interaktīvo tāfeli
pirmsskolas izglītības skolotāja E.Jaudzema
un vadītāja V.Ziemele guva, vērojot nodarbības 5 – 6 gadus veciem bērniem, pieredzes apmaiņas braucienā Līvānu novada
bērnudārzā „Rūķīši” pagājušajā mācību
gadā. Mēģināsim rast iespēju, lai piecgadīgie un sešgadīgie bērni vismaz vienu reizi
mēnesī filiālē „Vanadziņi” varētu apgūt
prasmi darboties ar jaunajām tehnoloģijām.
Un pirmā iepazīšanās ar interaktīvo tāfeli
būs 13. novembrī, kad kolektīvi dosimies
uz filiāli „Vanadziņi”, lai svinētu arī Mārtiņdienu.
Rimicānu PII vadītāja Velta Ziemele

Zeltainie bērzi, kas ieskāva VĀRKAVAS
PAMATSKOLU oktobra mēnesī, noskaņoja skolēnus un skolas darbiniekus uz
labiem darbiem. Oktobris sākās ar Skolotāju dienu. Šajā dienā skolēni sadarbībā ar
klašu audzinātājiem uzbūra jautrus priekšnesumus no skolas dzīves. Visiem bija
jautri. Pozitīvās enerģijas deva garantēta. Pēcpusdienā Vārkavas novada dome iepriecināja pedagogus ar jauku svētku koncertu.
Zinām, cik svarīgi ir saudzēt resursus un uzturēt kārtībā apkārtējo
vidi, tāpēc viss skolas kolektīvs jau vairākus gadus iesaistāmies makulatūras vākšanā. Tā norit pilnā sparā. Noskatījāmies izglītojošas
filmas par izlietoto bateriju kaitīgo iedarbību un iesaistījāmies arī
izlietoto bateriju vākšanā. Makulatūru un baterijas vāksim līdz
2013.gada 1.martam. Ja novada iedzīvotājiem ir uzkrājusies makulatūra vai izlietotās baterijas, var atgādāt uz Vārkavas pamatskolu. Būsim priecīgi, jo, taupot un nododot pārstrādei izlietotos resursus,
mēs ceļam savas dzīves kvalitāti un saudzējam vidi.
Pēdējās septembra dienās skolā notika lielā pārvākšanas. Pirmsskolas grupiņa mainījās telpām ar sākumskolu, jo no 1.oktobra skolu
sāka apmeklēt ķipari, kuriem ir tikai 1,5 gadiņi. Tagad bērni jau iekārtojušies un apraduši ar „jaunajām” klasēm un grupiņu. Mazo grupiņā pašlaik ir 13 bērni vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. Darba režīmu
prasmīgi izplāno un vada skolotāja Solvita Deidule. Jaunajā darbā
ļoti ātri iejutās auklīte Svetlana Amosova. Viņas optimisms un aktivitāte palīdz bērniem iejusties grupiņā. Neatsverams palīgs ir Irina
Stepanova, kura aprūpē mazuļus simtlatnieku programmas ietvaros.
Vislielākais prieks bija septiņiem 5.un 6. klases skolēniem, kuriem
programmas „Garā pupa” ietvaros tika dota iespēja 27.oktobrī apmeklēt Rīgu. Šī programma atbalsta mazturīgo ģimeņu bērnus. Skolēni kopā ar audzinātāju Dagmāru Skuteli gidu pavadībā pabija Rīgas
fondu biržas muzejā, Nacionālajā operā, ekskursijā pa Vecrīgu un
apmeklēja Leļļu teātra izrādi Protams, baudīja garšīgas pusdienas.
Paldies mūsu novada sociālajam dienestam pa šo jauko ekskursiju un
domei par sarūpēto transportu.
Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrīte Medne

Rimicānu mūžizglītības centrā septembrī un novembrī notika šādas nodarbības: puķu pušķu veidošana, ziepju gatavošana un slapjā filcēšana. Nodarbības vada un savā pieredzē dalās Jeļena Puzaka, nodarbības
regulāri apmeklē 6-7 cilvēki. Visi skaistie darbi tiek iemūžināti fotomirkļos, kuri ir redzami Vārkavas novada mājaslapā un reizēm portālā draugiem.lv. Pēdējā nodarbība ziepju gatavošanā un slapjā filcēšana ieguvām
prasmes, kā pagatavot tādas ziepes, kas ir nepieciešamas tieši sev ar dažādām smaržām. Šīs prasmes mums lieti noderēs Ziemassvētku dāvanu gatavošanā. Arī apguvām slapjās filcēšanas pamata prasmes, tā ir ļoti interesanta metode, kā papildināt savu apģērbu ar aksesuāriem un arī interesantām dāvanām citiem. Nākamā nodarbība tiek plānota 1. decembrī
pulksten 10.00 Adventes vainagu un Ziemassvētku kartīšu veidošanā. Visi ir laipni gaidīti uz nākamo un visām pārējām nodarbībām. Sekojiet līdzi gan afišām, gan Vārkavas novada mājaslapas informācijai par
nodarbību tēmu, laikiem un lietām, ko vajag ņemt līdzi.
Radošu garu vēlot, biedrības „Dzintars 2007” valdes locekle Evita Jaudzema

LLKC Preiļu nodaļa 16.novembrī
plkst.10.00 rīko informatīvu semināru par tēmu „Lauksaimniecības
nozares ekonomiskās efektivitātes
celšana” ar nosaukumu „Precīzā
laukkopība un tiešā sēja”. Semināra norises vieta LLKC Preiļu nodaļas zāle, Raiņa bulvārī 21 b,
Preiļi. Kontaktinformācija: Aina
Golubeva, tālr. 26362317.

Semināra programma, kā arī
allaž jaunākā informācija
lauksaimniekiem
www.varkava/jaunumi.
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NOVADA SENIORU CEĻOJUMS
UZ ZVIEDRIJU

Atzīmējot Starptautisko Senioru gadu ar devīzi “Aktīvi novecot!”,
LSD apvienība rīkoja pasākumu – braucienu ar prāmi „Festival” uz
Stokholmu. Brauciens notika no 30.septembra līdz 2.oktobrim. Starptautiskajā Senioru dienas pasākumā piedalījās 263 dejotāji no Latvijas.
Senioru deju kopa „Dzīves virpulī” (vad. L.Lazdāne) piedalījās 2 koncertos. Senioru deju grupu pārstāvēja 8 dejotājas. Prāmi jūtami šūpoja, bet mēs lieliski dejojām!
1. oktobrī bija noorganizēta ekskursija pa Zviedrijas galvaspilsētu
Stokholmu. Ziemeļnieciskā daba un reljefs ar klinšainajām nogāzēm
un daudzkrāsainajiem koku vainagiem atklājas visā to krāšņumā. Ekskursijai bija nodrošināts transports, un gides pavadībā daudz uzzinājām
par pilsētu (attēlā). Stokholma atrodas uz Mēlara ezera 14 salām un tajā
dzīvo 2 miljoni iedzīvotāju. Infrastruktūra attīstīta augstā līmenī. Ir
braucamā daļa, kas domāta autotransportam un blakus ir riteņbraucēju
un gājēju celiņi. Ļoti attīstīts ir velosipēdu transports, un tie ir brīvi
izmantojami. Daudz vēsturisku celtņu, uz klinšainajām nogāzēm uzbūvētas daudzstāvu mājas. Apskatījām karaļa pili un Nobela māju, kur
katru gadu tiek pasniegta Nobela prēmija.
Uz ielas sastapām bērnu dārza audzēkņus audzinātāju pavadībā.
Interesanti bija redzēt bērnus ieģērbtus oranžās vestēs, uz kuras bija
vecāku telefona numurs. Tas norāda uz rūpēm par bērnu drošību.
Uz prāmja apmeklējām nakts šovu un piedalījāmies izlozē. Mūsu
grupas dalībnieki laimēja 2 braucienus uz jebkuru “Silja” maršrutu un
lielu saldumu somu.
Interesanti ir iepazīties ar kaimiņvalsti, priecāties par ziemeļniecisko
dabu.
Vārkavas novada pensionāru
biedrības valdes priekšsēdētāja Janīna Ancāne

IAC "VANAGI " AICINA
SENIORUS PIEDALĪTIES
PROJEKTĀ
Informācijas un atbalsta centrs
"Vanagi" turpina Vanagu pamatskolas iesākto dalību projektā
"G&G
Update",
"Vecvecāki un mazbērni", kura
mērķis ir ar skolēnu palīdzību
sniegt vecāka gadagājuma
cilvēkiem pamatzināšanas un
prasmes datoru un moderno
tehnoloģiju
izmantošanā
(informācijas sameklēšana internetā, rēķina apmaksa, sazināšanās ar Skype u.c.). Vēlamies
aicināt Jūs piedalīties šai projektā, kā arī noskaidrot Jūsu
viedokli par to, ko Jūs vēlētos
apgūt šī projekta ietvaros.
Lūdzam pieteikties dalībai
projektā pie IAC "Vanagi"
vadītājas Janīnas Praņevskas
personīgi vai pa tālr.
65326609 vai 28450919.

Veselā miesā mājo vesels
gars! IAC “Vanagi” aicina uz
nūjošanas nodarbību !
Tagad, tumšajā gadalaikā, iemācies
ieklausīties sevī, mācies sevi palutināt. Varbūt palīdzēs arī kāda jauna
nodarbe, piemēram, nūjošana.
Informācijas un atbalsta centrs
„Vanagi” aicina uz pirmo nūjošanas nodarbību instruktora vadībā

23. novembrī plkst.15.00

(tikšanās ar instruktoru, nūju pielaikošana).

IAC „Vanagi” vadītāja Janīna
Praņevska, mob. tālr.:
28450919.

4.decembrī plkst.11.00 informācijas un atbalsta centrā „Vanagi” Vārkavas novada pensionāru biedrība aicina uz tikšanos (pie kafijas tases) Vanagu seniorus. Darba kārtība: iepazīšanās ar biedrības darbību, pasākumu plānošana nākamajam gadam, jaunu dalībnieku iesaiste biedrībā, dažādi jautājumi. Ja ir
kādi jautājumi, lūdzu, jebkurā laikā zvaniet: 20330657 (Tele2), 20265729 (LMT).
Uz tikšanos Vanagos! Ar patiesu cieņu, biedrības valdes priekšsēdētāja Janīna Ancāne.

2012.gada 14.novembrī

.

12
PATEICĪBA

Draugi, kaimiņi, paziņas, Vārkavas novada domes darbinieki un visi citi mīļie cilvēki!
No sirds pateicamies Jums visiem, visiem par to, ka bijāt
kopā ar mums, sniedzot gan morālu, gan materiālu palīdzību pēc negadījuma, kurā nodega mūsu ģimenes māja.
Paldies par garām nepaiešanu. Paldies par padomiem un
idejām. Paldies par uzmundrinājumiem un jokiem. Paldies
par biezpienmaizēm un medu. Paldies par vilnas zeķēm
un segām. Paldies par tējas krūzēm un dīvāniem. Paldies
par baļķiem un šīferiem. Paldies par apkures katlu un
traktoru ducināšanu. Paldies par telefona zvaniem, talkām
un ciemošanos. Paldies par draudzīgām dežūrām un apelsīniem slimnīcu palātās. Paldies par to, ka šo sarakstu varētu turpināt līdz bezgalībai un ka tajā ir pārāk maz vietas,
lai pateiktu visus „paldies”.
Ja nelaimi var uzskatīt par mācību stundu, vērtīgākā atziņa
pēc šī negadījuma ir tāda, ka mums apkārt ir neskaitāmi
daudz labu, sirsnīgu, nesavtīgu un atsaucīgu cilvēku, kuri
palīdz noticēt: ja viena dzīve beigusies, var sākties otra.
Pat tad, ja gadījies, tāpat kā bērnu spēlē „Cirks”, nobraukt
pa diagonāli lejā, nulles lauciņā, Jūs visi mums palīdzat
sākt visu no jauna. Paldies!

Kancānu ģimene Vārkavas novada „Andiņos”

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 1.oktobra līdz
6.novembrim reģistrēti 3 jaundzimušie.
10.augustā pasaulē nāca Karīna Kirillova!
Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Olgai Lavrenovai un
tētim Mihailam Kirillovam.
4.oktobrī pasaulē nāca Raitis Ušackis!
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem Magdai un Aināram
Ušackiem.
11.oktobrī pasaulē nāca Renārs Ruzģis!
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem Lāsmai un Aināram
Ruzģiem.
Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 1.oktobra līdz
6.novembrim reģistrēti 2 mūžībā aizgājušie:
Antons Lazdāns (17.08.1938 – 08.10.2012),
Vladimirs Mirovs ( 03.04.1965 – 25.10.2012).
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Vārkavas vidusskolas jaunieši aicina piedalīties akcijā „ Izgaismosim Vārkavas
novadu valsts svētkos!”
Aicinām visus Vārkavas novada iedzīvotājus 18.
novembrī godināt, pieminēt un izrādīt cieņu visiem tiem, kas parūpējās par to, lai šodien mēs
dzīvotu brīvā un neatkarīgā Latvijā. Cilvēkus, kuri
riskēja ar savu dzīvību un ar visu, kas tiem ir, lai
atbrīvotu savu tēvzemi. Tāpēc lūdzam piedalīties
akcijā „Izgaismosim Vārkavas novadu valsts svētkos!”. Piedalīties tajā jūs varat, noliekot svecītes šajās vietās: pie Vārkavas baznīcas, Lazdānu
kapos, Vārkavas kapos, Lielajos Stradišķos pie
pieminekļa, Vanagos pie piemiņas plāksnes, Vārkavā pie Baltā atceres krusta, Arendolē pie pieminekļa, uz Vecvārkavas tilta, vai arī kādās citās
jums svarīgās un nozīmīgās vietās.
TĀS IEDEGSIM VISI KOPĀ
18.NOVEMBRĪ PLKST.17.00!

.

Lūdzu, izgaismosim Vārkavas novadu visi kopā!
16. novembrī plkst.19.00 Rožkalnu kultūras namā
Latvijas Republikas 94. gadadienai veltīts koncerts
un iedzīvotāju godināšana ar Atzinības un Goda
rakstiem. Turpinājumā balle ar groziņiem. Spēlēs
grupa "Gints un es". Ieeja: brīva.
18.novembrī plkst.19.00 Vārkavas tautas namā
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas un
Ģimeņu dienas svinības. Programmā: ģimeņu
sveikšana kāzu jubilejās, dziedošās Sprukuļu ģimenes koncerts, balle kopā ar Romualdu Kairānu.
Ieeja brīva. (Līdzi var ņemt groziņu, iespēju robežās būs pieejami galdiņi.)
1.decembrī plkst.20.00 Vārkavas tautas namā
Vārkavas novada pašdarbības kolektīvu kantrī festivāls. Plkst.22.00 balle kopā ar grupu "Emburgas
zēni". Ieeja Ls 2, pēc plkst.23.00 - Ls 2,50. Pašdarbības kolektīvu dalībniekiem ieeja ballē par brīvu.

Pārdod klavieres “Rīga” Upmalas pagasta
Krīvorē.
Cena pēc vienošanās.
Mob. tālrunis 26135339.

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.
Iznāk kopš 2003. gada 28. maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972;
e-pasts: varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv). Datorsalikums M.Praņevska.
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. Bezmaksas izdevums.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā un
iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem, faktiem un cilvēkiem.
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