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20.jūnijā plkst.10.00 notika jaunievēlēto Vārkavas novada domes 
deputātu pirmā sēde. Uz to bija ieradušies visi 9 ievēlētie deputāti: 
A.Brakovska, A.Vilcāne, A.Štagars, E.Vaivods, H.Ērgle, I.Pokšāne, 
I.Kivleniece, M.Bitinas, P.Šņepsts. Pēc 1.jūnija vēlēšanām pirmo 
jaunās domes sēdi atklāja un vadīja Vārkavas novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājs Dzintars Cimdiņš. Sēdes darba kārtībā bija 2 
jautājumi: balsu skaitīšanas komisijas izveide novada domes 
priekšsēdētāja vēlēšanām un domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Balsu 
skaitīšanas komisija tika izveidota 3 cilvēku sastāvā, tie bija Vārkavas 
novada vēlēšanu komisijas locekļi – Antoņina Rusiņa, Silvija Vingre 
un Jānis Bruss. Deputāte Helēna Ērgle domes priekšsēdētāja amatam 
izvirzīja Artūru Štagaru, bet deputāte Inta Kivleniece izvirzīja Anitu 
Brakovsku. Balsu skaitīšanas komisija deputātus iepazīstināja ar 
balsošanas kārtību, kas pēc izmaiņām likumdošanā šoreiz ir savādāka. 
Aizklātā balsojumā vietā tagad domju vadītājus un viņu vietniekus 
vēlē atklāti. Uz izdalītajām vēlēšanu zīmēm ar kandidātu uzvārdiem 
deputātiem bija ne vien jāatstāj zīme, kurš no kandidātiem tiek 
svītrots, par kuru tiek balsots „par”, bet arī pašam jāparakstās, tādā 
veidā atklāti paužot savu nostāju. Pēc balsu saskaitīšanas komisija 
iepazīstināja ar rezultātiem. No saņemtajām 9 balsošanas zīmēm 
kļuva zināms, ka 5 deputāti Vārkavas novada domes priekšsēdētājas 
amatā vēlas redzēt Anitu Brakovsku, bet 4 deputāti bija nobalsojuši 
par Artūru Štagaru. Turpmāko novada domes sēdes daļu vadīja Anita 
Brakovska. Viņa teica pateicības runu; jaunievēlētā un iepriekšējā 
domes priekšsēdētāja, deputāti saņēma apsveikumus un ziedus. Sēdes 
noslēgumā Anita Brakovska izsludināja ārkārtas sēdi, kas notika 
plkst.14.15. Šīs ārkārtas domes sēdes darba kārtībā bija 2 jautājumi: 
balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana novada domes priekšsēdētāja 
vietnieka vēlēšanām un domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas, kas 
arī bija atklātas. Par balsu skaitīšanas komisiju atkārtoti tika ievēlēti 
Vārkavas novada vēlēšanu komisijas locekļi - Antoņina Rusiņa, Silvija 
Vingre un Jānis Bruss. Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam 
deputāte Helēna Ērgle izvirzīja Antru Vilcāni, deputāts Pēteris 
Šņepsts - Intu Kivlenieci, kas savu kandidatūru atsauca. Ar 8 
deputātu atbalstu par domes priekšsēdētājas vietnieci tika ievēlēta 
Antra Vilcāne.  

26.jūnija domes ārkārtas sēdē tika izskatīts deputātes Intas 
Kivlenieces iesniegums par deputāta mandāta nolikšanu pirms 
termiņa, tā kā attiecīgās novada pašvaldības domes deputāta amats, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 69.2 panta trešo daļu, nav 
savienojams ar pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Pamatojoties uz 
I.Kivlenieces rakstisku personisku iesniegumu un attiecīgo normatīvo 
regulējumu, dome pieņēma lēmumu izbeigt I.Kivlenieces deputātes 
pilvaras pirms termiņa, un saskaņā ar Vārkavas novada vēlēšanu 
komisijas 27.jūnija  lēmuma Nr. 5/2  deputāta mandāts no vēlētāju 
apvienības “Mūsu laiks” apstiprināts  Skaidrītei Mednei. 

         M.Praņevska 
 

PAR VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJU IEVĒLĒTA ANITA BRAKOVSKA, PAR 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECI - ANTRA 
VILCĀNE, IR IZMAIŅAS DEPUTĀTU SASTĀVĀ 

Ir jūlijs. Pār 
L a t v i j u  u n 
V ā r k a v a s 
n o v a d u  i e t 
kārtējā skaistā 
vasara. Ir pagājis 
vētrains laiks, 
ļoti pozitīvām un 
ļoti negatīvām 
emocijām pilns 
laiks. Tādēļ man 

dažos vārdos gribas tajā dalīties arī ar jums, 
cienījamie novada iedzīvotāji.  

Man gribas pateikt paldies. Paldies 
Dievam un visiem tiem, kas piekrita kopā ar 
mani izveidot vēlētāju apvienību „Mūsu 
laiks”. Paldies katram novada iedzīvotājam 
personīgi, kurš 1.jūnijā atdeva savu balsi par 
mūsu vēlētāju apvienību. Paldies katram 
jaunievēlētajam deputātam, kas uzticēja man 
šo pienākumu vadīt novadu. Es pietiekami 
ilgi šajā pasaulē esmu vadījusi savas dienas, 
tādēļ apzinos, cik šajā ārēji varbūt godpilnajā 
amatā ir pelēku darba, pienākumu un 
atbildības pilnu dienu. Paldies arī tiem, kas 
cīnījās. Cīnījās vairāk pret mani nekā paši 
par sevi. Ir tāds patiess teiciens – viss, kas 
nenogalina, padara stiprāku.  

Vēl es gribu pateikt, ka šajās pirmajās 
darba dienās es esmu  ļoti laimīga. Laimīga 
ne jau tādēļ, ka ieguvusi šo augsto amatu, 
bet gan tādēļ, ka mani cilvēki mani 
nenodeva. Nodevību uzskatu par 
šausmīgāko, kas dzīvē var būt. Jau 12 gadus 
jēdzieni „politika” un „nodevība” man 
soļojuši cieši blakus. Taču izrādās, ka ir 
cilvēki, kas izdara to, ko solījuši, un arī savā 
karjerā prot pakāpties solīti atpakaļ manis 
dēļ. Tās ir labākās izjūtas, ka ka neesi viens, 
ka blakus ir patiesi domubiedri. 

Esmu droša, ka mums ir pamats, lai 
varam turpināt tos labos darbus, kas iesākti 
iepriekšējos gados. Aicinu katru no jums, 
cienījamie novada iedzīvotāji, runāt par 
nepieciešamajām izmaiņām un konstruktīvi 
kritizēt par neizdarītajiem darbiem. Pieļauju 
domu, ka reizēm varēšu cerēt arī uz jūsu 
atbalstu, jo tikai vienots darbs un radošas 
idejas būs Vārkavas novada virzītājspēks.  

Cerot uz sapratni un sadarbību, Vārkavas 
novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska 
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Maijā notika 3 Vārkavas novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdes (9., 16., 21.maijā), 1 apvienotā 
komiteju sēde (21.maijā) un domes kārtējā sēde 
(28.maijā).  
Jūnijā notika 1 Vārkavas novada pašvaldības domes 
Finanšu komitejas ārkārtas sēde (4.jūnijā), 5 domes 
ārkārtas sēdes (6., 17., 20., 26., 28. jūnijā).   

 NOTIKS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA “VECPAGASTS” IZSOLE 

Vārkavas novada pašvaldības dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Vārkavas novada 
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Vecpagasts”, 
Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, kadastra 
apzīmējums Nr. 766400300276, kas sastāv no 
nedz īvo jamās  ēkas  (kadas tr a  apz īmējums 
Nr.7664003014101) kopējā platībā 201,9 m2 un šķūņa 
(kadastra apzīmējums Nr.7664003014102) 39,2 m2 un no 
6446 kvm zemes  (kadas t r a apz īmējums 
Nr.766400300276). Īpašuma nosacītā cena (izsoles 
sākumcena) - Ls 1100. Izsoles reģistrācijas maksa Ls 50 
un nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – Ls 
110 apmērā jāiemaksā Vārkavas novada domes kontā 
LV31UNLA0026000130410, A/S SEB Banka. Norēķini 
par īpašuma pirkumu veicami 100% latos viena mēneša 
laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2013.gada 11.jūlijā 
plkst.11:00 Vārkavas novada domes Kultūras centra zālē 
(Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas 
novads). Dalībnieku pieteikumu reģistrācija 
administrācijas kancelejā Skolas ielā 5, Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, Vārkavas novads, darba laikā līdz 
2013.gada 4.jūlija plkst.16:00. Izsoles noteikumi 
pašvaldības mājaslapā internetā www.varkava.lv sadaļā 
Jaunumi. Tālrunis uzziņām, īpašuma apskates 
saskaņošanai 28449248 (Rožkalnu pagasta pārvaldes 
vadītāja Anita Ruča).  

 APSTIPRINĀTA VĀRKAVAS NOVADA 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2012.-2030.GADAM 

Š.g. 28.jūnija domes ārkārtas sēdē apstiprināta 
Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2012.-2030.gadam galīgā redakcija. Ar to var 
iepazīties Vārkavas novada pašvaldības informatīvajā 
portālā www.varkava.lv/labā izvēlne/Vārkavas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.- 
2030.gadam. 
 

 APSTIPRINĀTS VĀRKAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2012.GADA PUBLISKAIS 
PĀRSKATS 

Š.g. 28.jūnija domes ārkārtas sēdē apstiprināts Vārkavas 
novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats, kas 
ir ikgadējā atskaite sabiedrībai par pašvaldības 
darbu (sabiedrībai saprotamā valodā). 2012.gada 
publisko pārskatu lasiet www.varkava.lv/kreisā 
izvēlne/pašvaldība/gada publiskie pārskati, Vārkavas 
novada pašvaldības domē un pagastu pārvaldēs. 

 APSTIPRINĀTS VĀRKAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS DOMES PASTĀVĪGO 
KOMITEJU SASTĀVS 

Š.g. 28.jūnija domes ārkārtas sēdē apstiprināts Vārkavas 
novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sastāvs. 
Domes deputāti, vēlot komiteju locekļus, pārsvarā 
vadījās pēc principa, ka deputāts izvēlas komiteju 
atbilstoši savām interesēm un vēlmēm, kā arī atbilstoši 
pašvaldības nolikumam. Tādējādi Vārkavas novada 
pašvaldības domes pastāvīgās komitejas ir ievēlētas 
šādā sastāvā: Finanšu komiteja - Anita Brakovska 
(komitejas priekšsēdētāja), Artūrs Štagars, Pēteris 
Šņepsts, Mindaugas Bitinas, Skaidrīte Medne; Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komiteja - Antra 
Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Ilga 
Pokšāne; Attīstības un infrastruktūras komiteja - 
Mindaugas Bitinas, Skaidrīte Medne, Edgars Vaivods. 

 STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
NR.45 

 
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 

 25.09.2012.lēmumu (protokols Nr.17/6) 

  

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI Nr.45NOTEIKUMI Nr.45  

  

Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēmuzturēšanas klasēm 
Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 09.03.2010.  
noteikumu Nr.224 "Noteikumi par  

valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas  
uzturēšanas prasībām un to izpildes  

kontroli" 4.2.punktu  
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada 

pašvaldības autoceļu un ielu iedalījumu ikdienas 
uzturēšanas klasēs (1.pielikums) ziemas sezonai (no 
1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim) Vārkavas novada 
administratīvajā teritorijā. 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Vārkavas novada domes informatīvajā 
izdevumā. 

 
Domes priekšsēdētājas vietniece                                                                              

A.Brakovska 

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI 2013.GADA 

MAIJĀ UN JŪNIJĀ 
(SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV) 
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2013.gada 4.jūlijā 

APSTIPRINĀTI ar 25.09.2012. Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.45, precizēti 28.03.2013.sēdē 
Nr.9/5 1.pielikums 

UPMALAS PAGASTA AUTOCEĻU SARAKSTS  

 

APSTIPRINĀTI ar 25.09.2012. Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.45, precizēti 28.03.2013.sēdē 
Nr.9/5 2.pielikums 

VĀRKAVAS PAGASTA AUTOCEĻU SARAKSTS 
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APSTIPRINĀTI ar 25.09.2012. Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.45, precizēti 28.03.2013 
sēdē Nr.9/5 3.pielikums 

ROŢKALNU PAGASTA AUTOCEĻU SARAKSTS  

 Š.G. 26. JŪNIJA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ APSTIPRINĀTI GROZĪJUMI VĀRKAVAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMĀ, TIE STĀJAS SPĒKĀ  NĀKAMAJĀ DIENĀ PĒC TO 
PARAKSTĪŠANAS (27. JŪNIJĀ) 

APSTIPRINĀTI 
  ar Vārkavas novada domes 

        2013.gada 26.jūnija lēmumu (protokols Nr.21/1) 
 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.58 
 

Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1.1. Aizstāt 3.punktā vārdu „trīspadsmit” ar vārdu „deviņi”; 

1.2. Aizstāt 4.1.apakšpunktā vārdu „septiņu” ar vārdu „pieci”; 

1.3. Aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdu „sešu” ar vārdu „triju”; 

           Turpinājums 5.lpp. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
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2013.gada 4.jūlijā 

1.5. Izteikt nolikuma 5.punktu šādā redakcijā: 

„5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

5.1. Vārkavas novada dome (turpmāk – administrācija vai pašvaldības administrācija); 

5.2. Vārkavas novada sociālais dienests; 

5.3. Vārkavas vidusskola; 

5.4. Rimicānu pirmskolas izglītības iestāde  ar struktūrvienību: 

    5.4.1.Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes filiāle „Vanadziņi”; 

5.6. Vārkavas pamatskola; 

5.7. Vārkavas novada bāriņtiesa; 

5.8. Rožkalnu pagasta pārvalde; 

5.9. Vārkavas pagasta pārvalde; 

5.10. Vārkavas novada kultūras centrs ar struktūrvienībām: 

   5.10.1. Rožkalnu kultūras nams; 

   5.10.2. Vārkavas tautas nams; 

   5.10.3. Vārkavas novadpētniecības muzejs – tūrisma informācijas centrs; 

   5.10.4. Upmalas bibliotēka; 

   5.10.5. Vanagu bibliotēka; 

   5.10.6. Vārkavas bibliotēka; 

   5.10.7. Rožkalnu bibliotēka; 

   5.10.8. Arendoles bibliotēka; 

5.11. Dzimtsarakstu nodaļa; 

5.12. Vārkavas novada sporta skola; 

5.13. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”. 

1.5. Svītrot 6.3 un 6.6 apakšpunktus; 

1.6. Papildināt nolikumu ar 10.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.1.5.dzīvokļu jautājumu komisiju.”; 

1.7. Aizstāt 12.punkta trešajā teikumā skaitli „10” ar skaitli „11”; 

1.8. Papildināt nolikumu ar 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.5. vada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju.”; 

1.9. Aizstāt 18.punktā vārdus „darba samaksas nolikumu” ar vārdiem „amatpersonu un darbinieku 

vienotas atlīdzības nolikumu”; 

 1.10. Svītrot nolikuma 21.2. un 21.3.apakšpunktu; 

1.11. Izteikt nolikuma 34.punktu šādā redakcijā: 

„34. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba 

kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā 

vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba 

kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā 

iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu 

izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.”; 

1.12. Svītrot 72.punktu; 

1.13. Papildināt 75.punkta pirmajā un otrajā teikumā aiz vārda „piecu” ar vārdu „darba”; 

1.14. Aizstāt 78.punktā vārdus „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai” ar vārdiem 

„Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”; 

1.15. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā: 

„79. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks iedzīvotājus pieņem šādos pieņemšanas 

laikos: 

Turpinājums 6.lpp. 

Sākums 4.lpp. 
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Turpinājums 7.lpp. 

79.1. Domes priekšsēdētājs: pirmdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 un ceturtdienās no 

plkst. 8:00 līdz plkst.12:00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, 

Vecvārkavā, kā arī katra mēneša pirmajā otrdienā - Vārkavas pagasta pārvaldē un trešajā 

otrdienā - Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 10.00 – 12.00; 

79.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks: katra mēneša pirmajā otrdienā -Vārkavas pagasta  

Piliškās no plkst. 9.00 – 12.00, pirmajā trešdienā- Rožkalnu pagasta Rimicānos no plkst. 

9.00 – 12.00, otrajā trešdienā - Upmalas pagasta Vanagos no plkst. 9.00 – 12.00, otrajā 

ceturtdienā - Rožkalnu pagasta Arendolē no plkst. 9.00 – 12.00, trešajā trešdienā Vārkavas 

pagasta Vārkavā no plkst. 9.00 – 12.00, ceturtajā trešdienā no plkst.9.00 – 12.00 Vārkavas 

novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā.” 

 

1.16. Papildināt nolikumu ar 79.¹ un 79.²punktiem šādā redakcijā: 

 

„79.¹ Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko 

informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama pašvaldības mājas lapā internetā. 

79.² Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams pie kabineta 

durvīm un publicējams pašvaldības mājas lapā internetā.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.58 

„Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 
„Vārkavas novada pašvaldības nolikums”” 

Sākums 5.lpp. 
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2013.gada 4.jūlijā 

NOVADA ATTĪSTĪBA 

 
Ieguldījums Tavā nākotnē! 

2013.gada 27.jūnijā 

PROJEKTS „‟VĀRKAVAS NOVADA VECVĀRKAVAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBA”  

Vārkavas novada pašvaldība uzsāka projekta 
„Vārkavas  novada  Vecvārkavas  c iema 
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 
2 3 .n o vembr ī ,  i r  no s l ē g t a  v i enoš a n ās 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF 
projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 
2011.gada 23.novembra l īdz 2013.gada 
22.novembrim. 

Projekts tiks īstenots uz kopējo summu 
347 845.13 LVL, no kuras Eiropas reģionālās 
attīstības fonda finansējums sastāda 242 351.12 LVL. 

Projektā tiek paredzēts sakārtot ūdenssaimniecības 
sistēmu un kanalizācijas sistēmu Vārkavas novada 
Vecvārkavas ciemā. Pēc iepirkuma noslēgšanās ar SIA 
„ĢL Konsultants” tika noslēgts līgums par projektā ietverto būvdarbu realizāciju. 

Projekta ietvaros ūdenssaimniecībā ir ieplānoti šādi darbi: jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, jauna 
dziļurbuma izbūve un esošā artēziskā urbuma „Centrs” tamponāža, ūdenstorņa „Centrs” rekonstrukcija, jauna 
maģistrālā ūdensvada izbūve, gan esošo cauruļvadu rekonstrukcija, gan jauna ūdensvada izbūve. Kanalizācijas sistēmas 
sakārtošanai ir ieplānoti šādi darbi: jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, priekšattīrīšanas iekārtu 
izbūve, sūkņu stacijas izbūve, kā arī jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve. Būvdarbus tiek plānots pabeigt līdz šī 
gada rudenim. 

Būvuzraudzību projektam veic SIA „Sistēmeksperts” ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūvē sertificēts būvuzraugs 
Normunds Šteinbergs. Autoruzraudzību projektam veic SIA „PRO VIA” pārstāvis Guntis Zīlis. 

Projekta ietvaros 2012.gadā veiktais būvniecības darbu iepirkums tika pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā 
vairākas reizes un līdz ar to būvniecības līgumu neizdevās noslēgt. Taču šogad darbi rit ļoti raiti, un būvnieki strādā 
pēc iespējas mazāk radot neērtības gan ciema iedzīvotājiem, gan arī apkārtējiem iedzīvotājiem, veicot būvniecības 
darbus valsts ceļa tuvumā. Satiksme nevienā no ceļa posmiem netiks slēgta, visi darbi tiks, savstarpēji saskaņojot, 
veikti, netraucējot iedzīvotājus. 

Vārkavas novada pašvaldības projektu vadītāja Vija Šmeikste 

M.Praņevskas foto. 

Sākums 6.lpp. 
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GMI LĪMEŅA PABALSTA SAŅĒMĒJU 
ZINĀŠANAI  

 
Tautasdziesmās apdziedātais latviešu darba 

tikums mūsdienās ir kļuvis par mītu, jo darbs 
vairs netiek uzskatīts par vērtību, un, lai arī Latvijā 
veiktie pētījumu dati liecina, ka bezdarba līmenis 
ir augsts, tomēr darba devēji sūdzas par darba 
roku trūkumu. Tas vērojams arī mūsu novadā, jo 
NVA piedāvātajā Algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu programmā savu vēlmi piedalīties izsaka 
arvien mazāk ilgstošo bezdarbnieku, vai arī no šī 
darba atsakās, kad ir pienākusi rinda uzsākt darbu. 
Vārkavas novada Sociālais dienests atgādina - ja 
klients neizsaka vēlmi piedalīties algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos un atsakās no darba, tad 
viņš nevarēs pretendēt uz GMI līmeņa pabalsta 
saņemšanu, jo viņš būs atteicies no piedāvātās 
iespējas četrus mēnešus strādāt un saņemt Ls 100  
lai nodrošinātu savas pamatvajadzības (Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 
39.pants 1. punkts „Pabalstu GMI līmeņa 
nodrošināšanai ģimenei samazina par personai 
piešķirto daļu vai atsevišķi dzīvojošai personai 
nepiešķir, ja persona atteikusies no līdzdarbības 
pienākumu pildīšanas”). No 2013.gada janvāra 
GMI līmeņa pabalstu 35 Ls apmērā maksā 
pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem. 

Novadā izveidojusies situācija, ka sociālā 
dienesta klienti, kuri saņem GMI pabalstu, to 
izlieto nevis pamatvajadzību nodrošināšanai 
(mājoklis, pārtika, apģērbs), bet citu savu vēlmju 
piepildīšanai.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.550 „Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 15.punktā noteikts, ka pabalsta 
izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar 
pabalstu natūrā, samaksājot bērnu ēdināšanas 
izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, 
kā arī pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus 
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 
Sociālajā dienestā ir iesniegts parādnieku saraksts, 

un daudziem parādi pārsniedz vairākus simtus 

latu. Turpmāk, slēdzot vienošanos ar pabalsta 

saņēmēju, būs jāveic līdzdarbība labprātīgi veicot 

maksājumus par mājokli vai arī daļu no piešķirtā 

pabalsta jāvirza mājokļa izdevumiem (ūdens, 

kanalizācija) ar Sociālā dienesta starpniecību. 

Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītāja Baiba Ruča 

MAZO GRANTU PROJEKTI “IEDZĪVOTĀJI 
VEIDO SAVU VIDI” TURPINA SAVUS 

LABOS DARBUS 

Arī šogad Vārkavas novada pašvaldība atbalstīja 
biedrības „Preiļu rajona partnerība” aicinājumu 
iesaistīties mazo grantu projektā „Iedzīvotāji veido 
savu vidi”, kas Vārkavas novadā ir zināms kopš 
2008.gada un ir izcili aktivizējis iedzīvotāju iniciatīvu, 
līdzdarbību, brīvprātīgo darbu, sekmējis pašvaldības 
un iedzīvotāju sadarbību, ar tā palīdzību novadā  ir 
īstenotas vairāk kā 50 iedzīvotāju idejas. Šogad 
pašvaldība šim mērķim – katra pagasta 1 projektam, 
salīdzinot ar pērnā gada 300 LVL,  piešķīra nedaudz 
mazāku summu, proti, 200 LVL, taču pieredze rāda, 
ka neviens šis projekts nav izticis bez darba grupas 
līdzfinansējuma.  

Šogad „Preiļu rajona partnerībā”, kas ir šo projektu 
administrētāja, no Vārkavas novada tika iesniegti 4 
projekti – pa vienam no Rožkalnu un Vārkavas pagastiem 
un 2 no Upmalas pagasta. Viens projekts, kas nāca no 
Upmalas pagasta Vecvārkavas, tika atzīts par tādu, kas 
cieši skar pašvaldības funkcijas, t.i., pašvaldībai vajadzētu 
pašai nodrošināt projektā paredzēto ieceru īstenošanu, 
savukārt pārējie 3 projekti atbilda visiem nosacījumiem, 
un to darba grupu vadītāji jau ir parakstījuši sadarbības 
līgumu ar „Preiļu rajona partnerību”. Upmalas pagastā 
projektu „Vanagu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas 
procesiju tērpu iegāde” iesniedza biedrība „Vēlme”, un tā 
koordinatore ir Laura Cepurniece. Lauras darba grupā ir 
10 vietējie jaunieši, kuri vēlas uzšūt 12 jaunas procesiju 
kleitas. Kā pavēstīja Laura, šobrīd procesiju tērpi ir ļoti 
nolietoti un veci – tiem ir 50 – 60 gadi, tos vilkušas viņu 
mammas un vecmammas. Protams, iedalītā summa nav 
pietiekama tādam tērpu daudzumam, taču ir notikušas 
pārrunas ar eventuālajiem sponsoriem un jācer, ka līdz 
Rožukroņa svētkiem, kas ir oktobrī, visi tērpi būs gatavi. 
Šie 12 tērpi būs paredzēti procesijas 3 karogu lenšu 
turētājām.  

No Rožkalnu pagastā projektu „Rimicāni sportam” 
iesniedza iniciatīvas jeb darba grupa „Rimicānu jaunieši”, 
tās koordinators ir Mārcis Rukmanis. Šī jauniešu grupa 10 
cilvēku sastāvā vēlas atjaunot volejbola laukumu bijušās 
Rimicānu pamatskolas sporta laukumā – te tiks frēzēta  
laukuma zemes virskārta, izveidotas laukuma robežas, tiks 
iegādāts jauns volejbola tīkls un 2 volejbola bumbas. 

Savukārt Vārkavas pagastā projektu „Kopā strādājam, 

kopā sportojam” iesniedza biedrība „Pūces māja”. Te 

darba grupa 15 cilvēku sastāvā vēlas aprīkot jaunuzbūvēto 

stadionu – futbola vārtiem gādās tīklu, no koka izgatavos 

10 soliņus, izgatavos un uzstādīs tualeti (kokmateriāli nāks 

no pašvaldības krājumiem), gādās tualetes podu, grodu, 

būs nepieciešami arī citi sīkāki būvmateriāli – naglas un  

skrūves. Augusta nogalē, septembra sākumā notiks 

projekta prezentācijas pasākums – spartakiāde.                           

M.Praņevska 



LIELISKA IESPĒJA JAUNIEŠIEM, PIETEIKŠANĀS JAU IR SĀKUSIES! 
 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta 
pasākumi” ietvaros uzsāk jaunu aktivitāti jauniešiem bezdarbniekiem „Darbnīcas jauniešiem”. Jaunajā 
pasākumā varēs piedalīties tie NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri 
nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti. 

Deviņu nedēļu laikā izglītības iestādē „Darbnīcu jauniešiem” dalībnieks varēs iepazīt trīs 
profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot trīs nedēļas. Jaunietis, piedaloties 
teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, uzzinās katras profesionālās izglītības programmas specifiku 
un iegūs pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu mērķtiecīgi izvēlēties tieši viņam piemērotu 
turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu. 

Apmācības notiks klātienē katru darba dienu - ne mazāk kā 6 akadēmiskās stundas dienā. 
Nodarbību skaits izglītības iestādē būs sadalīts tā, lai lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiktu pavadīta 
praktiskās nodarbībās -  ne mazāk kā 60% un teorijai tiktu veltīti ne vairāk kā 40%. 

Pasākuma dalībniekam tiks maksāta stipendija – 40 Ls mēnesī (jauniešiem ar invaliditāti – 60 Ls) 
proporcionāli iesaistes dienām. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodrošinās jaunieša 
izmitināšanu dienesta viesnīcā. Viena jaunieša kopējās maksimālās izmaksas dalībai pasākumā, 
neskaitot stipendiju, ir 400 Ls. 

NVA Nodarbinātības pakalpojumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka: "Šis būs lielisks pasākums tiem 
jauniešiem, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu par ko kļūt vai ir "apmaldījušies" plašajā profesiju 
piedāvājumā.  NVA  viņiem palīdzēs izvēlēties savu profesionālo nākotni. Lai dzīvē sasniegtu panākumus un darbs 
sagādātu gandarījumu, ir ļoti svarīgi jau jaunībā  pareizi novērtēt savas profesionālās spējas un intereses, prast tās 
izmantot." 

Lai piedalītos „Darbnīcās jauniešiem”, jaunietim bezdarbniekam NVA filiālē jāapmeklē ESF 
projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” karjeras konsultants, jāizsaka vēlme piedalīties šajā pasākumā 
un jāaizpilda pieteikums. Pēcāk jaunietis bezdarbnieks saņems karjeras plānošanas konsultāciju. Ja tiks 
novērtēts, ka piedalīšanās pasākumā ir nepieciešama jaunieša profesionālajai izaugsmei un labākai 
iekļaušanai darba tirgū, tad sadarbībā ar karjeras konsultantu jaunietis izvēlēsies konkrētas izglītības 
iestādes trīs piedāvātās profesionālās izglītības programmas. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10 
darba dienu laikā jaunietim jāierodas izvēlētajā izglītības iestādē un jāuzsāk iepazīšanās ar izvēlētajām 
profesionālās izglītības programmām. 

Pasākumu īstenos 19 profesionālās izglītības iestādes. Tiek piedāvātas trīs un vairāk profesionālās 
izglītības programmas. 2013.gadā „Darbnīcās jauniešiem” plānots iesaistīt 250 jauniešus 
bezdarbniekus. Detalizētāka informācija par jauno pasākumu „Darbnīcas jauniešiem” un izglītības 
iestāžu programmu saraksts izlasāms NVA mājaslapā ( www.nva.gov.lv): http://www.nva.gov.lv/
index.php?cid=433&mid=313&txt=3180&from=0 
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SIA „Preiļu saimnieks” informē, ka Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas 

ielā 4, Preiļos, ikviens pats var atvest un bez maksas nodot otrreizējai 

pārstrādei derīgos sadzīves atkritumus: makulatūru un kartonu, tetrapakas, 

logu stiklu un pudeļu stiklu, plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna 

plēves u.c.) un cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna pudeles, 

kanniņas u.c.), lauksaimniecībā izmantotās plēves, skārda un metāla bundžas, 

nobrauktās autoriepas un nolietoto sadzīves tehniku (ledusskapjus, 

televizorus, datorus u.c.). Visi savāktie otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi 

Atkritumu šķirošanas laukumā tiek pāršķiroti vēlreiz un sagatavoti nodošanai 

atkārtotai pārstrādei. Daudzus materiālus var izmantot atkārtoti, tādējādi 

taupot dabas resursus, piemēram, 1 t makulatūras ļauj augt 14 kokiem, bet 

stiklu iespējams pārstrādāt neierobežoti daudz reižu. 

Otrreizējai pārstrādei derīgo atkritumu izvešanai iespējams pieteikt 

uzņēmuma transportu. Lai saņemtu vairāk informācijas, zvaniet SIA „Preiļu 

saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa 

tel. 65307086 vai 29420721. 

VĀRKAVAS NOVADA 
JAUNIEŠI, AIZPILDIET 

ANKETU! 

Lai plānotu, kā organizēt 
darbu ar jauniešiem (13-25 
gadi), Vārkavas novada 
pašvaldība lūdz Tavu 
v i e d o k l i .  
Aptaujas links ir ievietots 
www.varkava.lv/Jaunumu 
sadaļā! 

 
Kultūras pasākumu organizators - 
jaunatnes lietu speciālists Mārcis 

Rukmanis 

2013.gada 4.jūlijā 

http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=3180&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=3180&from=0


SOROSA FONDA –LATVIJA PROJEKTA “SKOLA 
UN MAZAM” JAUNIEŠU STUDIJAS 

ORGANIZĒTAIS PASĀKUMS “LĪGO VAINAGS” 
IZDEVIES!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai, vasara , kas drīz būsi pilnbriedā. Dienas tik garas, saule spīd 
tik silti. Un paldies Dievam un gudrajiem pieaugušo prātiem – ka 
vasarā skolēni, jaunieši un studenti ir brīvi no mācībām. Vecāku 
mājās darba nu ir pilnas rokas un miers iestājas tikai tad, kad melna 
nakts aiz loga vai debesīs pērkons dārd.  

22.jūnija pulksten 12.00 nedz lietus, nedz pērkons nebija 
dzirdams. Lai arī katrās mājās ir darba daudz, bija bezgala liels 
prieks visus redzēt Vārkavas pamatskolas Jauniešu studijas rīkotajā 
pasākumā „Līgo vainags”.  

Piedalīties pasākumā bija ieradušas 6 komandas, katra ar savu 
nosaukumu, katra ar vēlmi uzvarēt. Komandām bija izvēlēti 
interesanti nosaukumi: „Uz sitiena”, „Spēks un Daile”, „1.vieta”, 
„Jautrās  Jāņuzāles”, „Zemniekdēli”, „Trakais četrinieks”. Pats 
galvenais, kas vienoja visas komandas, bija doma jautri pavadīt laiku 
un atpūsties kādu mirkli no ierastajiem ikdienas darbiem lauku 
saimniecībās. Visnotaļ kupls tiesnešu skaits no Vārkavas 
pamatskolas pedagogu un skolēnu vidus uzraudzīja dalībnieku 
skrējienu.  

Viss gads - kā viens Jāņu vainags. Uz riņķi vien. Pulkstenis savā 
vainagā iepin minūtes, stundas, koks kā vainagu uzaudzē  katru 
gadskārtu. Un tā var skaitīt bez gala. Arī mēs savas stafetes, trasītes 
izkārtojām uz apli. Tur, kur satikāmies, mēs devām startu. Tajā pat 
vietā visas komandas arī sagaidījām finišā. Esam uzsākuši apdzīvot 
jauno sporta stadionu, kas tapa pagājušajā gadā un atrodas pie 
Vārkavas pamatskolas.  

Starts! Un sākas pasākums- „vainaga vīšana” Pirmsjāņu dienā. 
1. uzdevums - ar smaidu par traumām-risiniet un teatralizējiet, kā 
tiksiet galā ar traumu, ko ieguvis jūsu komandas biedrs, bet lai viss 
būtu arī pareizi izdarīts, mūs uzraudzīja un pamācīja “Latvijas 
Sarkanā krusta” medmāsa Zenta Vucāne. Mācība, kas jāielāgo 
katram: „Nelaime nenāk ar zvaniņu rokā”. Zini un proti  to 
pārvarēt ar pēc iespējas mazāku satraukumu. 2. uzdevums. Jautrā 
stafete. Komanda veic neparastus un jocīgus uzdevumus, kas līdzīgi 
ikdienai, bet tomēr tik atšķirīgi. Bārbiju pastaiga uz augstpapēžu 
kurpēm, slēpošana kvartetā, muzikālais goda aplis, juveliera nasta, 
un viens par visiem, visi par vienu. Tie visi ir mazie etapi, kas bija  
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komandām jāveic. Kā gāja – skatieties foto 
galerijā, te bija jautri! 3.uzdevums. Spēka 
un izturības trase, kas tapa sadarbībā ar 
Jaunsargu rekrutēšanas centra inspektoru 
Valēriju Pastaru. Spēks un izturība bija 
nepieciešama, lai varētu veikt šo trasi. 
Laika apstākļi arī bija mūsu pusē, un 
termometra stabiņš bija pakāpies virs +30 
grādiem, bet tas nekas! Finišu sasniedza 
visas komandas, lai arī piekusušas, bet 
lepnas un laimīgas. Tā arī komandām - te 
viena plūca uzvaras lauru, bet nākošajā 
stafetē sastapās ar vilšanos, un tomēr 
diena bija pavadīta jautri. Pie debesīm 
savilkās negaisa mākoņi, un solījās drīz 
lietus uzlīt, kad visas komandas tika 
aicinātas uz apbalvošanu. Bet neceriet - 
nedz Jāņuzāles, nedz vainagus mēs  
nedāvinājām, tos nācās pašiem nopīt. Jo 
Līgo un Jāņi bija tikai nākamdien. 
Vainagam spēks ir tikai tad, ja tu to pats 
nopin. Par „Līgo vainaga” uzvarētāju 
kļuva „Zemniekdēlu” komanda (Artis 
Stuburs, Raitis Stuburs, Sandis Stuburs, 
Guntis Utināns). Spēku uzvarai puiši 
uzkrājuši savu zemnieku saimniecību 
ikdienas zemes un laiku darbos. 

Lielu  paldies sakām tiem cilvēkiem, 
kas mūs uzklausīja un atbalstīja, lai šis 
pasākums varētu notikt. Paldies sakām  
Vārkavas novada domei un Kultūras 
centram, Jaunsargu rekrutēšanas centra 
inspektoram Valērijam Pastaram, Latvijas 
Sarkanā Krusta medmāsai Zentai Vucānei, 
Vārkavas pamatskolas direktorei Skaidrītei 
Mednei, Sorosa fondam-Latvija. Paldies 
Vārkavas pamatskolas virtuves un 
tehniskajiem darbiniekiem par garšīgajām 
pusdienām. Liels paldies Vārkavas novada 
domes sabiedrisko attiecību speciālistei 
Maijai Praņevskai par pasākuma 
iemūžināšanu fotogrāfijās. Liels prieks, ka 
mūs atbalsta un aktīvi sadarbojas 
jaunatnes lietu speciālists Mārcis 
Rukmanis. Protams, vissirsnīgākais paldies 
mūsu studijas vadītājai Diānai Stuburei, 
kas uzmundrina, iedrošina, saprot, 
pamudina un ir kopā ar mums. Galvenais, 
ka dzirdam daudz labu vārdu par tik jauki 
pavadītu laiku, pozitīvām emocijām, 
sportisku kopā būšanu.  

SFL projekta „Skola mazam un lielam” 

jauniešu studijas dalībnieki - Elīna 

Cimbolineca, Inta Gavare, Guna Stubure, 

Mārtiņš Jukšs, Anda Klindţāne, Amanda 

Spūle, Oskars Mednis, Rita Plone, Deniss 

Kirilovs, Anastasija Amosova, Ţaklīna 

Kivleniece, Laima Spūle, Anna Kivleniece, 

Lauris Gavars u.c. 

Uzvarētājkomanda “Zemniekdēli” izmēģina 
neparastas koka “kurpes”. M.Praņevskas foto. 



 

D A R B A  O R G A N I Z Ā C I J A  V Ā R K A V A S 
PAMATSKOLĀ VASARAS PERIODĀ  
Atbildīgie par skolu direktores atvaļinājuma laikā: 
17.06.2013 - 30.06.2013 Inta Biča, 01.07.2013– 03.07.2013 
Inga Stikāne,  15.07.2013 - 21.07.2013 Diāna Stubure, 
22.07.2013 - 28.07.2013 Astrīda Spūle, 29.07.2013 - 
04.08.2013 Dagmāra Skutele, 05.08.2013 - 08.08.2013 Zoja 
Jakimova, 09.08.2013 - 22.08.2013 Solvita Deidule. 

AR JAUNU SPARU DARBU SĀCIS  
VANAGU SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS 

“DZIEDI LĪDZI!” 

 
Brauc saulīte kalniņā zeltītiemi kumeļiem, līgo! 

Kad bij’ kalna galiņā, tad skanēja, tad dimdēja, līgo! 
     23. jūnija vakarā, kad padarīti ikdienas darbi un 
sagatavots svētku mielasts, rotājušās ar vainagiem un Jāņu 
zālēm, devāmies uz Rudzātiem, lai piedalītos ”Līgo 
Rudzātos!”. Koncertā uzstājās vietējie pašdarbnieki – 
jauktais koris, teātra kolektīvs „Okūts”, līnijdeju kolektīvs 
„Avenes”, vokālais ansamblis „Adelī”, tautas deju kolektīvs. 
Pirms ugunskura iedegšanas, visus kopējā dziedāšanā un 
dejošanā iesaistīja folkloras kopa ”Turki”. Rudzātos 
viesojāmies un dziedājām pirmo reizi, un ar savu līgo 
dziesmu atklājām koncertu, tāpēc uztraukums bija lielāks 
nekā dziedot savējiem. 
     Paldies manām dziedātājām par skanīgajām balsīm, 
modrajām ausīm, spēju būt vienmēr smaidīgām, atsaucīgām 
un dzīvespriecīgām, jo esmu ļoti apmierināta un gandarīta 
par tīri un plaši izskanējušo daudzbalsīgo ”līgo”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attēlā: Vanagu sieviešu vokālais ansamblis ”Dziedi līdzi!”: (no 
kreisās) Ināra Romāne, Elvīra Ušacka, Elita Seile, Ilga Ušacka, 
Janīna Vilcāne, Antra Vilcāne, Anna Romāne, Anna Vaivode, 
ansambļa vadītāja Liliāna Zarāne. 

”Dziedi līdzi!” vadītāja Liliāna Zarāne  

VISOS TRIJOS VĀRKAVAS NOVADA 
PAGASTOS PACĒLA DZIESMU UN 

DEJU SVĒTKU KAROGUS  

 
Simboliski pavadot  XXV Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekus (no 
Vārkavas novada došanos uz Svētkiem ar lielu darbu 
un teicamu rezultātu skatē nopelnīja viens kolektīvs - 
vidējās paaudzes deju kopa "Vanagi") uz 
Rīgu, kā arī radot svētku sajūtu tiem Latvijas 
iedzīvotājiem, kuri nepiedalīsies Svētku 
pasākumos klātienē, 2013.gada 30.jūnijā laikā no 
plkst.13.10 daudzviet Latvijā pašvaldības rīkoja 
Svētku Atklāšanas pasākumus. Vārkavas novads 
nav izņēmums, un š.g. 30.jūnijā plkst.13.30 
ikviens novada iedzīvotājs bija laipni aicināts uz 
Svētku Atklāšanas pasākumiem Vārkavas 
novadā, kas vienlaicīgi notika visos trijos 
pagastos: Upmalas pagastā - Vecvārkavas 
estrādē, Vārkavas pagastā - Vārkavas estrādē, 
Rožkalnu pagastā - pie Rožkalnu kultūras nama.  

Atklāšanas pasākumā tika pacelti Svētku 
karogi, kuru rotāja mūsu pašvaldības radošo 
cilvēku iedziedātā unikālā Svētku zīme. 
Pasākumu īpašu darīja tas, ka karoga pacelšana 
notika tai brīdī, kad saule atradās zenītā 
visaugstākajā punktā. Šie svinīgie notikumi tika 
fotografēti un 30 minūšu laikā no svētku karoga 
pacelšanas brīža fotogrāfijas tika nosūtītas uz 
noteiktu Svētku rīkotāju e-pastu. Karogi plīvos 
mastā visu Svētku nedēļu. 

XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētki 
notiks Rīgā no 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Šajos 
svētkos piedalīsies vairāk nekā 1700 Latvijas 
mākslinieciskie kolektīvi, 47 latviešu diasporas 
kolektīvi un 32 ārzemju vieskolektīvi, kopā 
vairāk nekā 40000 dalībnieki. Šajos svētkos 
piedalīsies lielākais dejotāju skaits visā svētku 
vēsturē. Svētku laikā notiks 62 dažādi pasākumi. 
Sīkāka informācija www.dziesmusvetki.tv. 

Vidējās paaudzes deju kopa “Vanagi” uz 
Dziesmusvētkiem devās 1.jūlija pievakarē. Viņus 
no Vanagiem svinīgi pavadīja Vārkavas novada 
pašvaldības vadība, citi vietējie pašdarbnieki. 
Deju kopa Dziesmusvētkos uzstāsies piecreiz - 
4.jūlijā plkst.22.00 Daugavas stadionā būs deju 
lieluzveduma “Tēvu laipas” ģenerālmēģinājums 
- koncerts. Šajā pat deju lieluzvedumā un tajā 
pašā vietā vanadzieši uzstāsies arī 5.jūlijā 
plkst.14.00 un 22.00 un 6.jūlijā plkst.15.00 un 
22.00, kā arī 7.jūlijā no plkst.10.00 - 15.00 
piedalīsies Svētku dalībnieku gājienā no Brīvības 
pieminekļa pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim. 
Dziesmu un deju svētku koordinatore Vārkavas 
novadā ir Kultūras centra vadītāja Antra Skutele 
(tālr. 20004979), kas rūpējās par visu nepieciešamo 
formalitāšu kārtošanu, dokumentāciju un praktiskajām 
lietām, kā arī būs Rīgā kopā ar deju kopu  visu 
Dziesmusvētku nedēļu. 
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D A R B A  O R G A N I Z Ā C I J A  V Ā R K A V A S 
VIDUSSKOLĀ VASARAS PERIODĀ  
Atbildīgie par skolu direktores atvaļinājuma laikā: 
01.07.2013 - 14.07.2013  Iveta Lazdāne, 15.07.2013 - 
05.08.2013 Aivars Čaunāns, 06.08.2013 - 19.08.2013 
Helēna Ērgle, 20.08.2013 - 25.08.2013 Sandra Lazdāne. 
Jūlijā, augustā direktore pieņems apmeklētājus katru 
pirmdienu no plkst.9.00 - 11.00. Sertifikātu izsniegšana 
vidusskolas absolventiem - 5.jūlijā plkst.16.00. 

2013.gada 4.jūlijā 

http://dziesmusvetki.tv/


7. JŪLIJĀ IZKĀRSIM LATVIJAS VALSTS 
KAROGU! 

Lai akcentētu Dziesmu un deju svētku nacionālo un 
starptautisko nozīmību un lai izrādītu godu Svētku 
dalībniekiem, atbalstītājiem un svētku rīkotājiem 
pašvaldībās - lūdzam, cienījamie Vārkavas novada 
iedzīvotāji, atbalstīt un piedalīties sociālajā akcijā - svētku 
noslēguma dienā - 2013.gada 7.jūlijā - izkārt Latvijas 
valsts karogu! 

No 2013.gada 2.maija līdz 28.jūnijam Vārkavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 3 jaundzimušie:  

 16.maijā pasaulē nāca Gustavs Jānis Ancāns! 
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Ritai Golubevai un 

Jānim Ancānam. 

 22.maijā pasaulē nāca Ivo Cimbolinecs! 
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Brigitai un Andrim 

Cimbolineciem. 

 5.jūnijā pasaulē nāca Līva Vuškāne! 
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Līgai un Sandim 

Vuškāniem. 

No 2013.gada 2.maija līdz 28.jūnijam Vārkavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 5 mūžībā aizgājušie: Artūrs 

Korsišs (08.09.1962 - 11.05.2013), Dzintra Zvirbule 

(13.02.1943 -  09.06.2013), Alberts Upenieks (13.02.1936 - 

12.06.2013), Jūlija Spūle (25.02.1924 - 14.06.2013), Aloizs 

Volonts (14.03.1931– 25.06.213). Visdziļākā līdzjūtība 

tuviniekiem.  

Vārkavas novada pašvaldība izsaka vislielāko 
PATEICĪBU par piedalīšanos Pirmā Latvijas Lauku 
kopienu parlamenta aktivitātēs, kas norisinājās š.g.7.jūnijā 
Vārkavas novada Vārkavā un Vecvārkavā – z/s 
„Mikalova” (Gavaru ģimenei) par ziedoto lielisko gaļas 
ēdienu un salātu sortimentu degustācijas galdam; Vārkavas 
novada sparīgā gara atveidotājām, ciemiņu sagaidītājām un 
iekustinātājām – Renātei Andiņai un Helēnai Ērglei; 
Vārkavas pašdarbnieku teātrim un tā vadītājai Aijai 
Bitinas par jautro, aizraujošo izrādi; Vārkavas pamatskolas 
kolektīvam par ciemiņu izguldināšanu un ēdināšanu, 
kolosālo viesmīlību un rūpēm; atpūtas vietas „Upes mājas” 
īpašniecei Renātei Andiņai par kopienu iniciatīvas spēka 
un spara atainošanu; folkloras kopai „Vecvārkava” un tās 
vadītājam Romualdam Kairānam par latgaliskā 
dzīvesprieka un dzīvesgudrības rādīšanu un ikvienam 
pašvaldības darbiniekam un novada iedzīvotājam, kas 
pielika roku, lai 1.LLKP aktivitātes Vārkavas novadā noritētu 
veiksmīgi, radoši un iedvesmojoši. Labie vārdi par Vārkavas 
novadu aizceļoja uz Preiļiem, Aknīsti, Amatu, Skaistu, 
Jaunpili, Ropažiem, Cēsīm, Vecumniekiem, Stāmerienu, 
Smilteni. 

 
 

13.jūlijā plkst.19.00 Vecvārkavas estrādē 
Pilngadības svētki. Plkst.22.00 Vecvārkavas 
estrādē balle. Ieeja -Ls 2, pēc plkst. 23.00 – 
Ls 2,50; gaviļniekiem ieeja brīva. Šogad 
Pilngadības svētkus svin: Artūrs Beinarovičs, 
Elīna Cimbolineca, Artis Ērglis, Ieva Gavare, 
Lāsma Grīga, Raimonds Jakimovs, Jānis Kusiņš, 
Artūrs Kveders, Mārtiņš Landsmans, Dana 
Lazdāne, Baiba Mačulāne, Anda Mičule, Sandra 
Nikiforova, Arnolds Onckulis, Antra 
Patmalniece, Pauls Purviņš, Jānis Romāns, Guntis 
Romāns, Raivis Salcevičs, Osvalds Savickis, Terēze 
Seile, Raivis Smagars, Dace Sparāne, Dāvis 
Stikāns, Guna Stubure, Agnese Ušacka, Klinta 
Vaivode, Lāsma Vaivode - Šulte, Marta Vilcāne, 
Artūrs Vilcāns, Vitālijs Vilcāns, Egīls Vilcāns, 
Andrejs Ţukovs, Agnese Vanaga, Laura 
Vaivode. 

20.jūlijā plkst.10.00 Vārkavas vidusskolas 
stadionā Sporta svētki. Plkst.20.00 
Vecvārkavas estrādē Sporta svētku 
noslēguma koncerts. Plkst.22.00 balle.  

27.jūlijā plkst.19.00 Vecvārkavas estrādē 
Upmalas teātra draugu kopas Teātra svētki. 
Plkst.22.00 Vecvārkavas estrādē balle. 

3.augustā plkst.14.00 Vārkavas novadā 
Vārkavas Amatierteātru saiets. Plkst.22.00 
balle. 

10.augustā (laiks tiks precizēts) 

Vecvārkavas estrādē Novada diena. 

Plkst.22.00 Vecvārkavas estrādē balle. 

Vēl līdz 20.jūlijam Vārkavas tautas namā 

ska t āma  i z s t āde  “Māras  zeme 

aerofotogrāfijās”. 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA - AFIŠĀS!  

Būsiet ļoti mīļi gaidīti visos 

pasākumos! 

Pārdod automašīnu AUDI 80. Cena Ls 700.  T. 26478052. 
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KAPUSVĒTKI VĀRKAVAS NOVADA 

KATOĻU UN LUTERĀŅU DRAUDŢU 

KAPOS 2013.GADĀ 

13.jūlijā plkst.12.00 Lazdānu kapos; 
14.jūlijā plkst.14.00 Strodu kapos; 
20.jūlijā plkst.12.00 Pilišku kapos; 
27.jūlijā plkst.11.00 Vārkavas baznīcā 

Svētā Mise, plkst.12.00 - Aizlūgums 
Vārkavas kapos; 

27.jūlijā plkst.16.00 Āpšu kapos; 
28.jūlijā plkst.13.00 Vanagu baznīcā 

Svētā Mise, kapusvētku procesija 
Vanagu kapos; 

4.augustā plkst.15.00 Augšmuktu kapos. 

NOTIKUMU KALENDĀRS  


