DOMES LĒMUMI
2014. GADA AUGUSTĀ, SEPTEMBRĪ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN
AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)

Augustā notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras
komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas apvienotā sēde (19.
augustā), Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (26. augustā) un domes
kārtējā sēde (26. augustā).
26. augusta domes kārtējā sēdē lēma: par grozījumiem Rimicānu PII nolikumā; par izmaiņām
Rimicānu PII štatu sarakstā; par iepirkumu
„Vārkavas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2014. gada vasaras sezonā”; par grozījumiem Vārkavas novada domes 2014. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 78 „Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”; par
arhīva nolikuma apstiprināšanu; par finansējuma
piešķiršanu; par Vārkavas novada domes lēmuma
atcelšanu par ūdens tarifiem Vecvārkavas ciemā;
par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu F. P.; par
zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par zemes gabala atsavināšanu; par zemes nomu J. L., par zemes nomu J. L., par zemes nomu
I. L.; par zemes nomu J. P., par zemes nomu E.
V.; par zemes nomu V. L., par zemes nomu V. L.,
par zemes nomu R. A., par zemes nomu R. A.,
par zemes nomu R. A., par zemes nomu R. A.,
par zemes nomu A. J., par zemes nomu J. J., par
zemes nomu E. J., par zemes nomu E. J., par zemes nomu E. J.; par finansējuma piešķiršanu; par
nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
samaksu; par finanšu līdzekļu piešķiršanu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem; par pašvaldības
autoceļu slēgšanu; par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samaksu; par ēdināšanas
maksu Vārkavas novada pašvaldības izglītības iestādēs; par adresācijas objekta adreses precizēšanu; par finansējuma piešķiršanu; par ceļu uzturēšanu, krūmu novākšanu un kopšanu; izskatīja Edgara Vaivoda iesniegumu.

Septembrī notika 2 Vārkavas novada domes
ārkārtas sēdes (1., 16. septembrī), Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas
un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas apvienotā sēde (16. septembrī) un
domes kārtējā sēde (23. septembrī).
1. septembra domes ārkārtas sēdē lēma: par grozījumu lēmumā par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu; par iepirkumu „Vārkavas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”; par finanšu līdzekļu piešķiršanu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem; par grozījumu lēmumā
par ēdināšanas maksu Vārkavas novada pašvaldības
izglītības iestādēs; par autobusu maršrutiem.

Jolantas Pūgas foto.
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16. septembra domes ārkārtas sēdē lēma: par grozījumu
lēmumā par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu; par SIA
„Preiļu slimnīca” kapitāla daļām.
23. septembra domes kārtējā sēdē lēma: par izmaiņām
Vārkavas novada izglītības iestāžu amatu (štatu) sarakstā;
par grozījumiem Vārkavas novada domes 2014. gada 28.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 78 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”; par Vārkavas
novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu; par finansējuma
piešķiršanu f/k „Vecvārkava” karoga iegādei; par Vārkavas novada domes lēmuma atcelšanu par zemes nomu
J.L.; par zemes nomu S. K.; par zemes nomu F.P.; par
ceļa ņemšanu apsaimniekošanā; par grozījumu lēmumā
„Par adresācijas objekta adreses precizēšanu”; par saistošo noteikumu apstiprināšanu; par skolēnu skaitu; par
Vārkavas novada karogu; par Vārkavas novada izglītības
iestāžu pedagogu prēmēšanu; par sadarbības līguma pagarināšanu ar Preiļu novada izglītības pārvaldi; par Īpašuma atsavināšanas komisijas ziņojumu; par finansējuma
piešķiršanu.
VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA PĀRDOD
Vārkavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu:
 MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV
632, 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN);
 VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR
4581, 280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro) (t.sk.
PVN);
 CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs
FF 2044, 610 EUR (seši simti desmit eiro) (t.sk.
PVN);
 KAVZ – 685 M, valsts reģistrācijas numurs BV 637,
230 EUR (divi simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN);
 KAVZ 3270 031, valsts reģistrācijas numurs AT 6950,
410 EUR (četri simti desmit eiro) (t..sk. PVN);
 MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH
5152, 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) (t.sk.
PVN).
Pieteikšanās līdz 2014. gada 1. novembrim,
sīkāka informācija pa tālr. 29446486.

INFORMĒ
SOCIĀLAIS DIENESTS

Atgādinājumi
Pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas no
2015. gada 1. janvāra trūcīgie, maznodrošinātie un daudzbērnu ģimenes par elektrību varēs maksāt mazāk nekā pārējie iedzīvotāji. Vārkavas novada Sociālais dienests
atgādina, ka Vārkavas novadā maznodrošinātās personas statusu izvērtē analogi trūcīgās personas statusam, tikai maznodrošinātās personas( ģimenes) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 214 eiro. Tuvāku
informāciju var saņemt personīgi griežoties
Sociālajā dienestā vai arī pa telefonu
28383161.
Atgādinām, ka, atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem,
par
trūcīgas
personas/ģimenes statusa piešķiršanu un
GMI pabalsta piešķiršanu, iesnieguma iesniedzējam Sociālajā dienestā ir jāiesniedz:
1) iztikas līdzekļu deklarācija; 2) izziņa no
izglītības iestādes par studējošo saņemtajām
stipendijām; 3) visu deklarācijā norādīto personu bankas konta izraksti par pēdējiem 3
mēnešiem (atspoguļojot arī uzkrājumus);
4) un citus dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītā ziņas (piem., līgumi, vienošanās, apliecinājumi).
Trūcīgas ģimenes statuss un GMI pabalsta
apmērs tiek pārskatīts tikai pēc 3 mēnešiem,
izņemot gadījumus, kad persona neveic noteiktos līdzdarbības pienākumus.
Personām, kuras iekļauj deklarācijā bērnus,
kuri nedzīvo kopā ar vecākiem, jāņem vērā
šāda informācija: uzturlīdzekļu apmērs ir
sasaistīts ar darba algas lielumu valstī. Sākot

ar 2014. gada 1. janvāri, Latvijā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā
un 40 stundas nedēļā) ir 320 eiro. Tādējādi šobrīd minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz 7 gadu
vecumam ir 80 eiro mēnesī, bet bērnam, kas vecāks par 7 gadiem, – 96 eiro mēnesī (MK noteikumos Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”). No tā izriet, ka mazāku uzturlīdzekļu apmēru bērna vecākam maksāt nav tiesību.
Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma 37.pantā noteikts, ka klientam samazināms sociālās palīdzības pabalsts, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem.
Sociālā dienesta vadītāja B.Ruča

3

IZSOLE
Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Skujevka”, Jaunbērzē, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, kadastra Nr. 7694 003 0386. Sākumcena: 682,98 EUR, nodrošinājums 68, 30 EUR, reģ. maksa 14, 23 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 19.12.2014. plkst.14.00.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 05.12.2014. plkst.16.00
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai
nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021413.
IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU VĒSTIS

Septembris Vārkavas vidusskolā

Pēc karstās un arī lietainās vasaras, spraigā darbā ir pagājis
mācību gada pirmais mēnesis. Jau pašā septembra sākumā,
labos laika apstākļos, devāmies mācību pārgājienā, lai pētītu
koku kā daudzfunkcionālu materiālu. Vēlāk pārgājienā redzēto atspoguļosim pārgājienu aprakstos.
Septembris ir Dzejas dienu mēnesis. 1.-7. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Es uzzīmēju savu sapņu valsti”. Katrs
skolēns pēc iepriekš izvēlēta dzejoļa lasīšanas, to attēloja
zīmējumā un asfalta.
Kamēr rudens ziedi vēl bija visā krāšņumā, veidojām ziedu
paklāju „Baltijas ceļam – 25”. Ziedu rakstos skaisti tika veidoti arī Baltijas valstu karogi. Vēlāk visi skolēni un skolotāji
cieši rokās sadevušies izstaigājām šo ziedu ceļu.
Ar dažādiem jautriem un interesantiem pārbaudījumiem 11.
klases skolēni vidusskolēnu saimē uzņēma desmitos.
Tā kā šogad mežos bija bagāta sēņu raža, tad nolēmām skolā sarīkot sēņu izstādi. Tā izdevās tiešām jauka. Sēnes visā
savā skaistumā bija skatāmas arī 1.-7. klašu skolēnu zīmējumos.
26. septembra rītā gan skolēni, gan skolotāji aktīvi iesaistījās
Olimpiskajā dienā, lai darba dienu varētu sākt ar kopīgu
vingrošanu.
Jau par tradīciju ir kļuvis Miķeļdienas gadatirgus, kuram
preces cītīgi gādā skolēni kopā ar vecākiem. Arī šogad tirgošanās gāja uz nebēdu. Gadatirgu skolēni ieskandināja ar tautasdziesmām par sēnēm, tika minētas mīklas, dziedāta
dziesma, rādītas iestudētās ludziņas, bet vēlāk visi piedalījās
rotaļā „Sēņu mērces gatavošana”.
26. septembra pēcpusdienā vidusskolēni devās uz Rēzeknes
augstskolu, lai piedalītos Zinātnieku nakts pasākumos.
Aktīvi skolā darbojas jaunsargi, kuri pabija Rožupes pamatskolas atklātajās kausa izcīņas sacensībās militarizētās šķēršļu joslas pārvarēšanā un jaunsargu sacensībās Bauskā.
Septembra mēnesī Vārkavas vidusskolas sportisti piedalījās četrās sacensībās. „Vārkavas bezceļos” spēkiem mērojās gan skolēni, gan mūsu novada iedzīvotāji un ciemiņi no citiem novadiem. Plašs dalībnieku
loks bija arī Vārkavas novada atklātajā vieglatlētikas čempionātā. Kā katru gadu, arī šogad notika Vārkavas vidusskolas rudens kross un starpnovadu rudens krosa stafetes.
H. Ērgle, Vārkavas vidusskolas skolotāja,
H. Ērgles, S. Stankevičas foto

2014. gada 22. oktobrī
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Septembris Vārkavas pamatskolā

1.septembris-Zinību diena, ko organizēja 9.klase un skolotāja
Kristīne Pauniņa. Kopīgi apmeklējām dievkalpojumu Vārkavas
katoļu draudzes dievnamu.
5.septembrī piedalījāmies „Bezceļu skrējienā-2014”. 7.klases
skolēns Edgars Nikiforovs ieguva 3. vietu savā vecuma grupā
un kausu.
8.septembrī 5.klases skolēni Lauris Pastars, Viesturs Spūlis un
skolotāja Skaidrīte Medne devā uz Rīgu, kur piedalījās karnevāla
gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”. Abi zēni bija sagatavojuši pirātu maskas. Pasākumu organizēja Preiļu centrālā bibliotēka (Vilhelmīne Jakimova) un tas bija kā balva labākajiem domrakstu konkursa „Kā atmodināt
Saulcerīti” autoriem un viņu skolotājiem.
Septembra pirmajā nedēļā skolā tika ievālēta skolēnu padome 5 cilvēku sastāvā: Natālija Kuznecova (5.kl.), Sindija Edīte Upeniece (6.kl.), Edgars Nikiforovs (7.kl.), Rita Plone (8.kl.)un Anastasija Amosova (9.kl.). 10.septembrī
parlamenta priekšsēdētāja Rita Nikiforova un vietniece Anastasija Amosova
piedalījās Līderu skolas pirmajā nodarbībā Preiļu novada BJC.
11.septembrī pie skolas tapa ziedu un floristikas objektu izstāde „Kad putni
aizlido…”. Tā bija veltīta dzejas dienām.
12.septembrī sadarbībā ar Vārkavas pagasta bibliotekāri Skaidrīti Trafimovu
piedalījāmies Dzejas dienās.
13.septembrī 13 skolēni startēja Vārkavas novada 6.atklātajā čempionātā, kur
godalgotas vietas ieguva Edgars Nikiforovs, Liāna Čangule-Čivkule un Ieva
Butlere.
Tūrisma diena - 15.septembris. Skolēni devās iepazīt kokapstrādes ražotnes
gan Vārkavas, gan Preiļu novados.
23.septembrī pie Vārkavas vidusskolas notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolu rudens krosa stafetes, kurā piedalījās 20 komandas no mūsu skolas.
23.septembrī drošības nedēļas ietvaros 1.-9.klašu skolēni devās uz Preiļu policijas iecirkni, kur modernajā mācību klasē apguva drošības noteikumus gan
uz ceļa, gan internetā un dažādās dzīves situācijās.
26.septembra pēcpusdienā devāmies uz Vārkavas tautas namu, kur aplūkojām Antona Salieša latviešu tautas zīmju-dekoru izstādi un ieklausījāmies
zīmju valodā.
29.septembrī skolā notika Miķeļdienas ražas svētki, kur savu darbu prezentēja 18 mazpulka „Avotiņi” biedri. 9 dalībnieki ieguva tiesības piedalīties vietējā skatē Līvānos.
Informāciju sagatavoja S.Medne. (A.Spūles, M.Rukmaņa foto.)

RIMICĀNU PII
Šī gada 1.septembrī Rimicānu PII svinēja 5
gadu Dzimšanas dienu. Šogad pirmsskolas
gaitas uzsāka 29 bērni trijās vecuma grupās
– „Cālīši” (1,5-2 gadi) , „Zīļuks” (3 – 4 gadi),
„Sprīdītis”(5 – 6 gadi). Šajā mācību gadā
Rimicānu PII jaunākajā grupiņā „Cālīši” darbu uzsāka skolotāja Gunita Lazdāne, līdz ar
to arī vecākajā grupiņā „Sprīdīts” pulciņa
nodarbībās tiek apgūta angļu valoda.
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Par godu zeltainajam un siltajam rudenim septembra pirmajā pusē
grupiņas „Cālīši” un „Zīļuks” veidoja „Ziedu paklāju” no visskaistākajiem rudens ziediem. Šis paklājs rotāja un priecēja visus Rožkalnu
pagasta pārvaldes apmeklētājus.
Arī šogad neizpalika „Dārzeņu izstāde”, kurā bērni mājās ar vecākiem
gatavoja un pēc tam nesa uz dārziņu no dārzeņiem gatavotus cilvēciņus, dzīvniekus un pat sēnes. Bērni bija čakli dziedātāji, rotaļnieki,
mīklu minētāji un tautasdziesmu skaitītāji Miķeļdienā. Ciemos Rimicānu PII bija atnākušas Rudens sievas un iztaujāja bērnus, vai visas
rudens veltes jau ir saliktas pagrabos un zemīte var gatavoties ziemas
miegam. Papildus visām aktivitātēm, bērni bija sarūpējuši pilnus grozus ar rudens veltēm un pagatavojuši rudens rūķu cepures.
Neskatoties uz to, ka „jau kļavu lapas sārtojas un rindā dzērves kārtojas”, mēs turpinām izbaudīt rudeni, sparīgi apgūt jaunas zināšanas,
skanīgi padziedāt, sirsnīgi pasmieties un gatavoties nākamajiem rudens svētkiem...
Vēlam arī novada iedzīvotājiem darbīgu un saulainu rudeni!
Rimicānu PII skolotājas Evita un Gunita
VĀRKAVAS MAZPULKS “AVOTIŅI” ATSKATĀS UZ PAVEIKTO
Vārkavas mazpulks „Avotiņi” nodibinājās šī gada 1.aprīlī,
bet jau tagad pirmais darba gads gandrīz ir noslēdzies, jo
viss izaudzētais ir novākts, padarītais apkopots un novērtēts. 29.septembrī Vārkavas pamatskolā notika Miķeļdienas
ražas svētku pasākums, kurā mazpulcēni skolasbiedriem
pastāstīja par vasarā paveikto. Līva Vaivode Šulte, Valērija
un Tatjana Furtikovas, Liāna Batkajeva, Liliāna Surgunte un
Rīners Matīss Armans stāstīja par veiksmēm un neveiksmēm cūku pupu audzēšanā. Aizvadītā vasara nebija īpaši
labvēlīga pupu augšanai, un raža nebija padevusies, tomēr Taņa un Valērija ar savām audzētajām pupām pacienāja visu skolas saimi. Līva bija izcepusi pupu kotletes, bet, lai tās nogaršotu, bija jāiztur pārbaudījums - savs vārds jāpasaka pupiņu valodā. Marina Čeketa un Liāna Čangule - Čivkule šovasar
audzēja puķes. Liāna audzēja lilijas, bet Marina ierīkoja veselu puķu dārzu ar desmit dažādu sugu viengadīgām un daudzgadīgām puķēm. Visneierastāko kultūru mazdārziņiem - kukurūzu bija izaudzējuši
Sindija Edīte Upeniece un Lauris Pastars. Daudzi pirmo reizi nogaršoja vārītu kukurūzu un piedalījās
vālīšu tīrīšanas sacensībās. Seši mazpulcēni - Jānis Jukšs, Maija Brūvere, Rita Plone, Deniss Kirilovs,
Edgars Nikiforovs un Natālija Kuznecova neizaudzēja neko, jo vasarā veica balto stārķu uzskaiti Vārkavas novadā. Ar prezentāciju par stārķu skaitīšanas rezultātiem un jautru stafeti „Stārķēnu barošana”
pasākums noslēdzās. Visi mazpulcēni bija čakli strādājuši un par paveikto darbu saņēma atzinības rakstus, bet viņu ģimenes - pateicības par bērniem sniegto atbalstu.
Mazpulcēni, kuri vasarā bija ne tikai strādājuši, bet arī paveikto cītīgi aprakstījuši dienasgrāmatā,
7.oktobrī devās uz mazpulku ražas skati Līvānos, kur kopā ar Jersikas, Rožupes, Līvānu un Anspoku
mazpulcēniem prezentēja savus projektus. Visi četri Vārkavas mazpulka projekti tika atzinīgi novērtēti
un saņēma ceļazīmes un novada skati. 24.oktobrī uz Zemgales - Latgales forumu Līvānos dosies Līva
Vaivode - Šulte ar projektu „Audzēsim cūku pupas”, Sindija Edīte Upeniece un Lauris Pastars ar projektiem „Kukurūzas audzēšana”, un projekta „Stārķi Vārkavas novadā” darba grupa - seši rakstā iepriekš nosauktie mazpulcēni.
Darbs pie mazpulka projektiem ir ļoti nozīmīgs, jo bērni ne tikai attīsta prasmes kultūraugu audzēšanā,
bet arī mācās uzņemties atbildību, patstāvību un prasmi sadarboties.
Vārkavas mazpulka „Avotiņi” vadītāja Dagmāra Skutele

2014. gada 22.oktobrī
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STĀRĶI VĀRKAVAS NOVADĀ
Šādu projektu aizvadītajā vasarā veica Vārkavas
mazpulka “Avotiņi” dalībnieku grupa. Seši mazpulcēniJānis Jukšs, Maija Brūvere, Rita Plone, Deniss Kirilovs,
Edgars Nikiforovs un Natālija Kuznecova turpināja
Vārkavas pamatskolas 6. un 7.klases projektu nedēļā
aizsākto darbu, iesaistoties 7. starptautiskajā balto stārķu
uzskaitē. Tika apsekota daļa no Vārkavas novada teritorijas, uzskaitot 41 stārķu ligzdu.
Baltie stārķi ligzdo atklātās ainavās, visbiežāk - cilvēku
māju tuvumā, uz elektrības stabiem, ūdenstorņiem un ļoti
reti - kokos. To ligzdas ir pamanāmas pa gabalu, braucot pa ceļu, un ligzdu skaitīšana lielas grūtības
nesagādāja. Vārkavu, tās tuvāko apkārtni un ceļu posmā Vārkava- Ančkini- Briškas apsekojām, braucot
ar velosipēdiem. Te kopā uzskaitījām 12 ligzdas un vasarā, kad izšķīlušies mazuļi, skaitījām tos. Šajā
darbā mums palīdzēja daudzu stārķu “saimnieki”- ligzdai tuvāko māju iedzīvotāji, nosaucot stārķēnu
skaitu, atlidošanas datumu, ligzdošanas vēsturi un pastāstot interesantus gadījumus no stārķu dzīves.
Stārķu iecienīti ir Piliškas, tur mītošas 8 stārķu ģimenes visu vasaru vēroja grupas vadītājs Jānis Jukšs.
Viņs savus un pārējo mazpulcēnu novērojumus reģistrēja portālā dabasdati.lv.
Lai saskaitītu ligzdas un stārķus Vārkavas novada dienvidu malā, jūlija otrajā pusē ekspedīcijā devāmies
ar automašīnu. Braucot pa ceļu Vārkava - Vecvārkava, saskaitījām 7 ligzdas, virzienā Vecvārkava - Vanagi 8 ligzdas un Vecvārkava - Arendole - 4 ligzdas. Jaunie stārķi jau bija sasnieguši vecāku izmērus, un
tos mēginājām pazīt pēc tumšajām kājām un knābjiem, bet spožajos saules staros tas bija grūti izdarāms, tāpēc stārķēnu skaitu nenoteicām precīzi. Aicinām visus, kuru māju tuvumā mīt stārķi, reģistrēties www.dabasdati.lv, kartē atrast vajadzīgo ligzdu un pievienot novērojumus par ligzdošanas sekmēm. Ja ligzda nav atrodama kartē, vēl varat to pievienot. Ja nezināt, kā - turpat ir atrodamas instrukcijas.
Balto stārķu uzskaite visās to ligzdošanas teritorijās pasaulē tiek veikta ik pēc 10 gadiem jau septiņas
reizes. Stārķi ir gaļēdāji un atrodas barošanās piramīdas virsotnē. To skaits liecina par vides kvalitāti - jo
vairāk stārķu, jo vairāk to barības - abinieku, rāpuļu un citu sīko dzīvnieciņu, kas savukārt pārtiek no
kukaiņiem un citiem bezmugurkaulniekiem.
Ar prieku konstatējām, ka mēs neesam vienīgie, kas veikuši stārķu uzskaiti Vārkavas novadā. Bez
mums vēl 14 novada teritorijā esošas ligzdas reģstrētas Dabas datos. Diemžēl šovasar mums neizdevās
apsekot visu novada teritoriju. Stārķu uzskaitē, iesaistoties lielākam iedzīvotāju skaitam, varēs apzināt
visus mūsu stārķus.
Vārkavas mazpulka “Avotiņi” dalībniece Maija Brūvere
VANAGU SV. ANNAS ROMAS KATOĻU DRAUDZES JAUNIEŠU SVĒTCEĻOJUMS
Mēs Jums atnesām vēstījumu – „Vienmēr priecājaties Kungā! Viņa mīlestība ir bezgalīga!”
Īpašais laiks, kad starp ceļu putekļiem un nogurumu,
lūgšanām un pārdomām mēs sajūtam un piedzīvojam neatkārtojamu Vissvētākās Jaunavas Marijas un
Jēzus pieskārienu, kas 16 jauniešu sirsniņās ielēja
bezgala lielu mīlestību. Šajā ceļā mēs kļuvām tādi,
kādi esam, tieši tādi, kādus Jēzus mūs ir gribējis redzēt! Pasaule paliek aiz muguras, jo ir tikai ceļš un
mērķis, sirds apņēmība. Ne tulznas, ne noberzumi
un sastiepumi nevar salīdzināt ar iekšējo brīvību, kas
tika iegūta ceļojuma laikā.
Svētceļnieku kopbilde: (1. rinda no kreisās): Alise, Laura, Agnese, Katrīna Marija, Kristiāns; (otrā rinda no kreisās): Jānis, Dārta, Elita, Anita, Katrīna Elizabete, Gustavs, Laura Š., Terēze,
Katrīna, Iveta, Ilze. (Jāņa Beļusova foto.)
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Visas savas vajadzības tika nodotas Vissvētākās
Jaunavas Marijas rokās un ar Jēzus Kristus klātbūtnei, mēs ļāvām Dievam vadīt mūs šajā mīlestības
pilnajā ceļojumā ar lūgšanu uz lūpām, slavējot Mūsu Kungu Jēzu Kristu un Vissvētāko Jaunavu Mariju!
Ceturtajā Svētceļojumā no Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas 11. augusta dzestrajā
rīta stundā pēc Svētās Mises ar mūsu prāvesta Vilhelma Bēķa svētību un, nebeidzamas Dieva žēlastības vadīti, devās 16 jaunieši: Jānis Seilis, Dārta Lilo,
Elita Seile, Anita Zarāne, Katrīna Elizabete Onckule, Gustavs Strenga, Laura Švirkste, Terēze Seile, Katrīna Lilo, Iveta Vaivode, Ilze Cepurniece,
Alise Vilcāne, Laura Cepurniece, Agnese Seile,
Katrīna Marija Vaivode un Kristiāns Šilovs. Triju
dienu ceļojums garīgajā dimensijā, kurā atklājām
nebeidzamu Dieva klātbūtni un žēlastību. Mēs triju
dienu laikā izjutām, ka Dievs mums sūta tik labvēlīgus cilvēkus, kas mūs lutināja, mīlēja un gādāja.
Vislielākos paldies gribam teikt Dieva sūtītajiem
Eņģeļiem: Līvijai Paeglei (Pūgaiņi), Janīnai Vilcānei
(Vanagi), Leonīdam un Anastasijai Vaivodiem
(Vanagi), Annai Rusiņai (Pūgaiņi), Eleonorai Onckulei (Vanagi), Anitai un Raimondam Zarāniem
(Daugavpils), Vārkavas novada domes priekšsēdē -

tājai Anitai Brakovskai, Monikai Cakulei (Mačāni),
Paulim Onckulim (Sutri), Viktoram Lazdānam
(Arendole), Martai Bicānei (Višķi) un visiem Arendoles iedzīvotājiem - Jūs tiešām nebeidzāt mūs pārsteigt, mēs sajutām Jūsu dāvāto mīlestību un rūpes,
kā arī neizsakāms paldies visiem mūsu labvēļiem,
ko mēs personīgi nepazinām! Paldies arī sūtām
Arendoles draudzes prāvestam Mihaelam Savickim
un Višķu draudzes prāvestam Andrejam Aglonietim! Dievs vienmēr redz mūsu labos darbu un par
labajiem darbiem viņš atalgos ikvienu no Jums!
Visā pasaulē cilvēki sapņo par laimi.... Vanagu Sv.
Annas Romas katoļu draudzes jaunieši laimīgi 13.
augusta vakarā nonāca Aglonā, Dievmāte ar Jēzu
mūs jau gaidīja, tā tiešām bija vislaimīgākā diena
ikvienā tīrajā sirsniņā! Joprojām dvēseles pilda Jēzus ielietā mīlestība, jo mēs zinām, ka Dievs mīl
ikkatru no mums arī Tevi, ja Tu par to šaubies!
Aicinām arī nākamgad jūs visus piedzīvot šo patieso un mīlestības pilno laiku, ko mums sniedz Jēzus
un mūsu visu Māte, jo ticība ir Jēzus un tikai viņš
mūs var aizvest uz debesīm! Svētīgu Jums visiem
šo laiku!
Grupas vadītāja: Laura Cepurniece

JAUKA SESTDIENA RĪGĀ 27 VĀRKAVAS NOVADA BĒRNIEM
Jau vairākus gadus Vārkavas novada Sociālais dienests piedalās projekta „Garā pupa” rīkotajās un mums piedāvātajās aktivitātēs. Šoreiz tā bija bezmaksas ekskursija (11.oktobrī) 27 novada bērniem uz Rīgu. Organizēt šo pasākumu uzņēmās sociālā darbiniece Aija Bizāne - Vadeiša, aktīvi
ar Sociālo dienestu sadarbojās Vārkavas
novada vidusskolas un pamatskolas skolotāji, skolēnu sarakstu veidošanā un saskaņošanā. Bērniem ļoti patika ekskursija
pa jauno bibliotēkas ēku, kurai sekoja ekskursija pa Vecrīgu, kā arī pasākuma noslēgumā noskatījās leļļu teātra izrādi
„Sarkangalvīte un vilks”. Neizpalika pusdienošana Operas kafejnīcā, kā arī launagam sarūpētie gardumu maisiņi. Lai bērni varētu piedalīties šajā pasākumā, paldies jāsaka Vārkavas novada pašvaldībai par piešķirto autobusu, kā arī tā vadītājam Andrim Jakimovam. Ekskursijas laikā par
bērniem rūpējās skolotāja Helēna Ērgle, sociālās darbinieces – Aija Bizāne - Vadeiša un Lidija Krasnais.
Ir patīkami apzināties, ka varam bērniem sagādāt kaut nedaudz pozitīvu emociju, kas turpmāk noderēs
gan skolas gaitās, gan arī, veicot mazos ikdienas darbiņus. Cerēsim arī uz turpmāko sadarbību ar projekta „Garā pupa” organizētājiem un īstenotājiem.
Vārkavas novada Sociālais dienests
AA.Bizānes - Vadeišas foto.
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BIBLIOTĒKU ZIŅAS
Bibliotēkās ne tikai piedāvā grāmatas un žurnālus lasīšanai mājās, šeit ir pieejami arī daudzi citi piedāvājumi. Šoreiz vairāk par datu bāzēm. Jau vairākus gadus visās Latvijas publiskajās bibliotēkās bez maksas pieejama datu bāze letonika.lv un LURSOFT datu bāze „Laikrakstu bibliotēka ” www.news.lv. Daudzi varbūt nemaz nezina, kādas iespējas piedāvā šīs datu bāzes.
Letonika.lv ir unikāls ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama :
11 enciklopēdijās. Sadaļā Enciklopēdijas ir apkopoti datu bāzes letonika.lv uzziņu resursi. Ar vienu
meklēšanas pieprasījumu var iegūt informāciju par dažādu nozaru jēdzieniem un skaidrojumiem, kā arī
par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, novadiem un cilvēkiem. Meklēšanā tiek iekļauti rezultāti arī no
"Svešvārdu skaidrojošās vārdnīcas" un tulkojošo/terminoloģijas vārdnīcu skaidrojumiem. Pašlaik šajā
sadaļā ir apkopots apm. 38 500 enciklopēdisku uzziņu informācijas vienību.
13 vārdnīcās. Sadaļā Vārdnīcas atrodas visas datu bāzes letonika.lv elektroniskās vārdnīcas. Angļu, krievu, vācu un lietuviešu valodai ir atvēlētas savas pamatvārdnīcas, kas papildinātas ar ļoti plašu dažādu
nozaru terminoloģijas klāstu. Specifiskie latīņu valodas vārdi un to tulkojumi ir apkopoti atsevišķā vārdnīcā. Meklējot no sadaļas Vārdnīcas pirmās lapas, ar vienu meklēšanas pieprasījumu var iegūt jebkura
vārda un frāzes tulkojumus. Meklēšanā tiek apkopoti rezultāti no vairāk nekā pusmiljona dažādu valodu
vārdu un izteicienu tulkojumiem.
Literāro darbu bibliotēkā, kurā var lasīt latviešu literatūras klasikas un mūsdienu darbus.
Šobrīd bibliotēkā pieejami 31 latviešu autora darbi: dzeja, lugas, stāsti, noveles, romāni un citu žanru
sacerējumi.
Multividē. Šajā sadaļā ir integrēti visi datu bāzes letonika.lv attēli, audioieraksti un videofragmenti.
Sadaļā Valoda apkopoti latviešu valodai noderīgi rīki un uzziņu resursi.
Sadaļā Vārdu analīze vairumam latviešu valodas vārdu var veikt vārda analīzi. Vārdu analīzes sistēma
ir papildināta ar latviešu valodas gramatikas pamatprincipu aprakstu, kuri apkopti sadaļā Valodas uzziņas. ”Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca” ir lielisks palīgs vēstuļu un sacerējumu rakstīšanā. Tā
noder, lai mācītos, pētītu un bagātinātu latviešu valodu.
Šī datu bāze īpaši noderīga ir skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvei. Latvijas attēlus, objektu
aprakstus un karti var izmantot, plānojot ceļojumus pa Latviju. Vai arī vienkārši uzzināt nezināmus vai
piemirsušos faktus par Latviju.
News.lv ir portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk kā 70 dažādiem laikrakstiem, kā
arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu
gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm.
Portālā vari: pēc vēlamajiem parametriem meklēt rakstus līdz pat 20 gadus senā arhīvā; meklēt kartē
interesējošās publikācijas; uzzināt, kādi pasākumi notiek Tavā novadā un Latvijā kopumā; izmantot
bezmaksas Laikrakstu aģentu; pievienot pasākumus un Uzņēmuma ziņas.
Visus bibliotēkas apmeklētājus aicinu aktīvāk izmantot šo piedāvājumu, jo bibliotēkai nav tādu iespēju
abonēt visus laikrakstus.
Tumšie un garie rudens vakari tā vien aicina kaut ko palasīt, ienāciet bibliotēkā, lai izvēlētos kādu grāmatu vai žurnālu šai nodarbei. Pie reizes ielūkojieties arī piedāvātajās datu bāzēs.
Siltu un krāsainu rudeni vēlot, Rožkalnu bibliotēkas bibliotekāre I. Some

Konkurss (pieteikšanās līdz š.g. 3. novembrim)
Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros tiek izsludināts konkurss „GADA
BRĪVPRĀTĪGAIS” Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados”. Konkursa mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu, izcelt brīvprātīgā darba
darītājus un noskaidrot centīgākos un nesavtīgākos Preiļu, Aglonas, Vārkavas,
Riebiņu un Līvānu novadu nevalstiskajās organizācijās darbojošos brīvprātīgos.
KONKURSA NOLIKUMS - www.varkava.lv / Jaunumi.

9

IAC „VANAGI” AKTIVITĀTES

10. oktobra pievakarē IAC „Vanagi” notika tikšanās ar novadnieku Jāni
Vaivodu (attēlā). No 3.oktobra IAC telpās ir iekārtota J. Vaivoda fotoizstāde, kas veltīta Skolotāju dienai. Izstāde ir apskatāma līdz 1. novembrim. Tajā ir skatāmi vairāki desmiti foto – pārsvarā Vanagu un tuvākās
apkaimes dabas skati. Foto mākslu J. Vaivods ir apguvis pašmācības
ceļā. Savas zināšanas un prasmi labprāt nodevis arī citiem: septiņdesmitajos, astoņdesmitajos gados vadījis fotopulciņu Vanagu skolas bērniem. Pašreiz vairāk aizraujas ar filmēšanu. Veido videofilmas par dažādiem uzfilmētajiem notikumiem Līvānos (kur pašlaik dzīvo kopā ar savu sievu Ritu), kā arī Vanagos un citur.
Savā laikā Jānis aizrāvies ar radio, magnetafonu, televizoru uzstādīšanu,
remontu, antenu izgatavošanu. Jaunības gados muzicējis – spēlējis
akordeonu un bajānu – kāzās, ballēs. Vēl joprojām ir kaislīgs makšķernieks.
Jānis ir paraugs mums visiem ar to, ka viņš ir lielisks ģimenes saturētājs
– labs vīrs, gādīgs tēvs un vectēvs saviem mīļajiem; vienkāršs, saprotošs
un izpalīdzīgs ar līdzcilvēkiem.
IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska

JAUNSARGI PIEDALĀS AIZRAUJOŠĀS SACENSĪBĀS

Šī gada 13. septembrī ļoti agrā rīta stundā 8 Vārkavas un Preiļu jaunsargi kopā ar savu instruktoru un jaunsargu komandu no Līvāniem devās uz Bausku, kur Bauskas pils apkārtnē
norisinājās Rekrutēšanas un jaunsardzes centra un Bauskas jaunsargu vienības rīkotās sacensības militārās šķēršļu joslas pārvarēšanā. Bez mūsu 2 komandām no Latgales sacensībās piedalījās jaunsargi no Kurzemes un Vidzemes, kā arī viesu komandas no Lietuvas un
Igaunijas. Kopumā 12 komandas. Pirmajā posmā komandām bija jāpārvar NATO standarta militārā šķēršļu josla. No malas izskatās, ka nekā īpaša tur nav, bet īstenībā tas ir ļoti
grūti. Diemžēl šeit mūsu komandai neveicās tik labi, bet kaut ko tādu mūsu jaunsargi nekad nebija veikuši. Līdz ar to tas vairāk bija pieredzes uzdevums. Otrais posms militārās
šķēršļu joslas pārvarēšana 5 km garumā Bauskas pils apkārtnē. Tas tiešām bija smags un ļoti, ļoti interesants pasākums. Bija jābrien pa upi, jārāpo pa dubļiem jāpārvar dažādi šķēršļi. Komanda finišēja viscaur slapja un netīrām drēbēm. Toties ļoti apmierināta (tas lieliski redzams fotogrāfijās). Šajā posmā mūsu jaunsargi palika 4. vietā,
no uzvarētājiem atpaliekot mazāk par 3 minūtēm, bet neveiksme pirmajā posmā neļāva pacīnīties par augstu
vietu. Bet vislabākie šogad izrādījās Igaunijas jaunieši, kuri kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu.
Lai arī neizdevās pacīnīties par godalgām, šoreiz tas nebija galvenais. Galvenais, ka jaunieši ieguva lielisku pieredzi, guva "netīras", bet pozitīvas emocijas, jo kaut kas tāds bija pirmo reizi. Jaunieši lieliski darbojās kā komanda,
vienam otru atbalstot un palīdzot. Beigās gribu pateikt "Paldies!" jauniešu vecākiem, ka nenobijās un palaida
savas atvases uz šādām sacensībām, un atvainojos visiem, kuri gribēja piedalīties, bet kurus es nepaņēmu.
Jaunsargu instruktors Valērijs Pastars
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Aicinām ģimenes pieteikties Ģimeņu svētkiem!
Tradicionālie Ģimeņu svētki Vārkavā notiks š.g. 14. novembrī plkst. 20.00 Vārkavas tautas namā. Aicinām pie-

teikties ģimenes, kas savas kāzu jubilejas vēlas svinēt
kopā ar mums! Pieteikšanās pa tālr. 20004979
(A.Skutele) vai 27099432 (E.Āboliņa).

No 14. augusta līdz 17. oktobrim Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 2 jaundzimušie:
15. septembrī pasaulē nāca Reinis
Kancāns! Sveicam vecākus – Iritu
un Ilvaru Kancānus.
30. septembrī pasaulē nāca Eva Gulbinska! Sveicam vecākus – Olgu Delveri un Jāni Gulbinski.
No 14. augusta līdz 17. oktobrim Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 mūžībā aizgājušie:
Jānis Baiks (22.09.1956 – 27.09.2014), Stanislavs Lazdāns (29.09.1936 – 01.10.2014), Juris Keišs (10.10.1955
– 08.10.2014), Anatolijs Lavrenovs (03.06.1951 –
17.10.2014). Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības
dome, tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.
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 Maija Praņevska.
Tirāţa 740 eksemplāri. Iespiests SIA
“Latgales druka”. Bezmaksas izdevums.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

