Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas
Brakovskas Jaunā gada uzruna novada
iedzīvotājiem

Ar Latvijas Republikas himnas skaņām un salūta zalvēm
ir aizšķirta lapa vēstures grāmatā ar ierakstu „2013.gads”.
Tādiem brīnišķiem mirkļiem kā šis parasti ir dīvaina
elpa, kad smaržo pēc padarītā un pēc jauna darba
smaržo. Kad smaržo pēc atmiņām un pēc cerībām
smaržo. Smaržo pēc nākotnes, bet arī tik ļoti pēc
pagātnes smaržo.
Kāds ir bijis 2013.? Man, Tev un Vārkavas novadam
kopumā. Aizritējis ražīga darba, negaidītu veiksmīgu un
mazāk veiksmīgu pārmaiņu gads. Esam izdarījuši
daudzas labas lietas. Realizējuši daudzus vērtīgus
projektus, kas cels mūsu dzīves līmeni. Savās mājās,
saimniecībās un darba vietās strādājām pēc sava
godaprāta.
Bijušas gaišas panākumu un rūgtas zaudējumu dienas.
Bijis neskaitāmi daudz domu, asaru un negulētu nakšu,
domājot par to, kā labāk izdarīt darbus un paveikt
uzticētos pienākumus. Un šobrīd ceru, ka katram no
jums, tāpat kā Vārkavas novada pašvaldībai, ir iemesls ar
padarīta darba sajūtu atskatīties uz paveikto, jo viens no
galvenajiem rādītājiem – finansiālā situācija – mums ir
stabila. Bet, protams, kā katrā mājā, arī novadā ir daudz
lietu, kas gaida savu uzlabošanu, atjaunošanu un
sakārtošanu. Labi apzinos, ka vislielākā sāpe novadā ir
ceļu kritiskais stāvoklis.
Ne viss vienmēr būs visiem pa prātam, viedokļi ne
vienmēr sakritīs. Bet atšķirīgi viedokļi vēl nav pasaules
gals. Galvenais, ir vajadzīga sapratne, piekāpšanās un
cieņa vienam pret otru.
Es vienmēr esmu uzskatījusi, teikusi un gribu atgādināt
arī šajā svētku brīdī, ka mūsu novadā dzīvo gudri, turīgi
un labi cilvēki, kuri strādā pēc labākās sirdsapziņas, kuri
audzina bērnus un mazbērnus, piedalās sabiedriskajās
aktivitātēs. Un gribētos, lai tas tāpat turpinātos Jaunajā
2014.gadā un turpmāk.

M.Praņevskas foto.

Bet, ja man prasīs, kas ir jāmaina, tad viennozīmīgi varu
teikt – attieksme. Attieksme vienam pret otru.
Kas ir bijis mūsu vislielākais zaudējums un vislielākais
ieguvums? Apzinoties, ka mūsu galvenā vērtība pasaulē ir
un paliek cilvēks, tad ar skumjām jāatzīst, ka pagājušajā
gadā smiltainē esam pavadījuši daudzus gudrus, dzīves
pieredzes bagātus sava novada patriotus. Tos, kurus
saucām par savām saknēm.
Latviešu tautas saknes sniedzas gadu simtu dziļumā, un
tās galotne aug arvien augstāk, piedzimstot katram
bērniņam. Tāpēc vislielākais ieguvums ir katrs mazais
bērniņš, ko Dievs ielicis mūsu novada cilvēkiem rokās.
Mums jāceļ godā kuplas ģimenes un stipras dzimtas.
Mūsu novada un tautas nākotnes garantija ir mūsu bērni –
gan tie, kas dzimuši mūsu novadā, gan tie, kas atgriezīsies
savu vecāku dzimtenē. Bērni kā mazi dzīpariņi sasien
paaudzes un savij mūsos atbildības mezglus. Bērni ir
mūsu mūžīgā un vislielākā vērtība.
Jaunais 2014.gads arī mūsu priekšā nestāv kā balta lapa, ar
domām mēs jau sen esam tajā iekšā. Jau sen stādīti darbu
darbu un pasākumu plāni, izvirzīti mērķi, kurus vēlamies
sasniegt, un ielikti pamati daudzām labām lietām.
Jaunais gads, tāpat kā visi, prasīs no ikviena daudz
pacietības un izturības. Šis gads ir nozīmīgs ar jaunas
valūtas – eiro – ieviešanu. Un tas nenozīmē latviskās
identitātes zaudēšanu, bet ir likumsakarīgs solis
ekonomiskās stabilitātes veidošanai. Eiro ieviešana Latvijā
nav vajadzīga Eiropai, bet gan mums pašiem.
Nākamais gads aizritēs arī Saeimas vēlēšanu zīmē, no
kuru rezultātiem būs atkarīgs arī Vārkavas novada liktenis.
Bet es gribu pateikt paldies katram no jums par
pašaizliedzību, izturību, patriotismu, kas ar savu darbu ir
darījuši stiprāku savu ģimeni, un līdz ar to arī novadu.
Vārkavas novads ir mūsu mājas. Apzināsimies savu
vērtību un neļausim nevienam to nievāt. Pašcieņas
trūkums ir slikta īpašība. Mums jābūt drosmīgiem
ieraudzīt savas kļūdas, tās atzīt un izlabot. Šāda rīcība
vairos mūsu pašcieņu un cieņu vienam pret otru.
Dzīvosim, strādāsim un atbalstīsim viens otru. Pleca
sajūta rada lielāku savstarpējo uzticēšanos un dod
pārliecību, ka kopā mums viss izdosies. Bet galvenais
nekad neaizmirsīsim arī par garīgajām vērtībām.
Lai Jaunajā gadā mums daudz prieka! Lai daudz mīlestības
un sirsnības ģimenēs. Lai mums visiem laba veselība! Lai
mums daudz gaišu domu, skaistu vārdu un labu darbu!
Lai Dievs svētī Vārkavas novadu un katru no mums!
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Sevī kā dzintara gabaliņā
Iekausēt spriksnīti gaismas,
Lai būtu pietiekami tad, kad aizsals upes,
Kad zvaigznes paslēpsies aiz nosalušiem mākoņiem,
Un kad vēji sals kokos tik sadzirdami,
Ka iesmelgsies sirds.
/M. Laukmane/
Visiem Vārkavas novada cilvēkiem novēlu domāt,
runāt un darīt tikai pozitīvi, jo viss, ko mēs vēstām
pasaulei, atgriežas pie mums pašiem – labais vairo
labo, bet negatīvais stiprina ļauno. Pasaulē ir tikai
viena greznība: cilvēcīgas attiecības starp cilvēkiem.
Sargāsim mēs to katrs! Lai nākamajā gadā nezūd
apņēmība piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot
mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats
par sevi un visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus,
kas pārsteidz mūs pašus un citus!
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece

Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi,
Un jaunus sapņus nes sev līdz.
Lai Jaunā gadā pietiek spēka,
Lai visus sapņus piepildītu!
Veselību, saticību un veiksmi Jaunajā 2014.gadā!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa

DOMES LĒMUMI
2013.GADA DECEMBRĪ
(DOMES SĒŢU PROTOKOLI
WWW.VARKAVA.LV)
Decembrī notika 1 Vārkavas novada domes ārkārtas
sēde (4.decembrī) un 1 domes kārtējā sēde
(27.decembrī).
2013.gada 4.decembra sēdē pieņemti 2 lēmumi:
Piešķīra Arendoles ciemam ciema statusu, noteica
Arendoles ciema robežas, piešķīra ielu nosaukumus
(Āmuļu iela, Muižas iela un Kļavu iela), apstiprināja
adrešu maiņu. Domes lēmums tika nosūtīts
saskaņošanai un nepieciešamo formalitāšu veikšanai
(izmaiņas autoceļu un ielu reģistrā) Valsts zemes
dienesta Latgales reģionālajai nodaļai un Latvijas Valsts

ceļu Latgales reģiona Preiļu nodaļai. (Sēdes
pielikumā, kas ir apskatāms www.varkava.lv
labajā izvēlnē/Domes sēžu protokoli, ir
ievietots Arendoles ciema robežu plāns un
robežu apraksts.)
 Precizēja novada domes 26.11.2013
lēmumu Nr.34, ar kuru apstiprināja
Vārkavas novada domes 2013.gada
26.novembra saistošos noteikumus Nr.68
„Grozījums Vārkavas novada domes
2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību
Vārkavas novadā”” (par pašvaldības
transporta
pakalpojumiem
bēru
ceremonijai). Pēc Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas ieteikuma
esošās redakcijas 3.6. apakšpunkts varēja
radīt nesaprašanu iedzīvotājos, tāpēc tas
bija jāprecizē. Precizētais apakšpunkts
skan šādi: „3.6. Dienests saņemot
iesniegumu
no
ģimenes
locekļa
(apgādnieka)
vai
personas,
kura
uzņēmusies apbedīšanu,
papildus
3.2.punktā noteiktajam pabalstam, bēru
organizēšanai ir tiesīgs piešķirt pašvaldības
autotransportu ar kopējām transporta
izmaksām līdz 35 euro apmērā.”
Uz informatīvā izdevuma izdošanas brīdi
pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas minēto
grozījumu izvērtējumu ar iebildumiem un
lūgumu atcelt šos saistošos noteikumus.
Ņemot vērā šī jautājuma aktualitāti,
pašvaldība nākamajā informatīvā izdevuma
numurā
izskaidros radušās situācijas
iemeslus un meklēs risinājumus.
2013.gada 27.decembra sēdē pieņemti 14
lēmumi:
 Vienojās ar S.L. par 2009.gada 26.jūnija
ūdenstilpnes
nomas
līguma
Nr.9
izbeigšanu, nepiedzenot nomas maksu,
slēdza izlīgumu par tiesvedības izbeigšanu,
nolēma līdz 2014.gada 31.janvārim sasaukt
Bleidas ezera pierobežnieku sapulci, lai
vienotos
par
Bleidas
ezera
apsaimniekošanas noteikumiem.
 Apstiprināja Vārkavas novada domes
padotībā esošo iestāžu un administrācijas
darbinieku amata (štatu) sarakstus un
noteica stundas tarifa likmes apkures
krāšņu kurinātājiem, autobusa vadītājiem,
automašīnas vadītājam, kultūras centra
vadītājam,
kultūras
pasākumu

organizatoram-jaunatnes lietu speciālistam. Štatu
sarakstos ir nelielas izmaiņas, proti, turpmāk pagastu
pārvaldēs un domē būs štata vienība autovadītājs –
saimniecības pārzinis (iepriekš santehniķis); nemitīgi
notika diskusijas par elektriķa nepieciešamību, tāpēc
štatos ir paredzēta elektriķa vieta uz puslikmi,
likvidētas 2 štata vienības – lauksaimniecības
konsultants Rožkalnu pagastā un projektu vadītājs
(nepieciešamības gadījumā šis pakalpojums tiks pirkts,
kā arī jāņem vērā, ka 2014.gads ir plānošanas perioda
pārejas gads, tāpēc piesaistāmo finanšu līdzekļu
iespējās būs vērojams kritums), ir izmaiņas Vanagu un
Arendoles bibliotēku darba laikos – turpmāk šīs
bibliotēkas 40 stundu (nedēļā) vietā strādās 30 stundas
(par izmaiņām darba laikos iedzīvotāji drīzumā tiks
informēti), būs izmaiņas pulciņu vadītāju un
noformētāja apmaksas kārtībā, dažiem amatiem,
palielinoties pienākumiem un izvērtējot pienākumu un
atbildības apjomu, ir paaugstināta darba samaksa.
 Apstiprināja saistošajos noteikumos Nr.72 „„Par
grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada
5.marta saistošajos noteikumos Nr.55 „Par
Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2013.gadam””. Šie saistošie noteikumi, atbilstoši
likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam, stājās spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.73
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada
23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
papildus materiālo palīdzību Vārkavas
novadā” (pabalsts asins donoriem). Saistošie
noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ozolupe”.
 Izdarīja grozījumus Vārkavas novada Sociālā
dienesta nolikumā (apstiprināts 2010.gada 27.jūlijā
ar domes sēdes lēmumu Nr.15) 47.punktā un
izteica to šādā redakcijā: „47. Dienesta vārdā
izsniedz rakstiskus atzinumus, izziņas, kā arī slēdz
līgumus plānotā budžeta līdzekļu ietvaros un
paraksta iestādes dokumentus”. Minētais grozījums
attiecas uz nolikuma 6.daļu „Dienesta vadītāja
pienākumi un tiesības”, līdz šim 47.punkts skanēja
šādi: „Dienesta vārdā izsniedz rakstiskus atzinumus
un izziņas.”
 Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.74, Nr.75,
Nr.76, no kuriem visi ir grozījumi kādos
iepriekšējos saistošajos noteikumos. Saistošie
noteikumi Nr.75 un Nr.76 ir saistīti ar pāreju uz
eiro, savukārt saistošajiem Nr.74 ir izteikts
tiesiskais pamatojums jaunā redakcijā. Visi minētie
saistošie noteikumi stājās spēkā 2014.gada
1.janvārī.
2014.gada 22.janvārī

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.varkava.lv labajā izvēlnē, sadaļā „Domes
sēţu protokoli”, kā arī novada domes
kancelejā un pagastu pārvaldēs.
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI
Antra Vilcāne
23.01.2014
 Rožkalnu KN no plkst. 10.00 – 12.00;

 Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 12.00 – 14.00.

24.01.2014
 Vecvārkavā, KC zālē, no plkst. 10.00 – 15.30.
01.02.2014
 Arendoles bibliotēkā no plkst. 11.00 – 14.00.
06.02.2014
 Vecvārkavā, KC zālē, no plkst. 10.00 – 12.00;
 Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 12.30 – 14.30.

13.02.2014
 Vanagu bibliotēkā no plkst. 10.00 – 12.00.
18.02.2014
 Piliškās,saieta vietā, no plkst. 10.00 – 11.30;

 Vārkavas pagasta pārvaldē no plkst. 12.30 – 14.00;
 Vārkavas pamatskolā no plkst. 14.15 – 15.30.

(Februārī pieņemšanā iespējami papildinājumi.)
**********************************************

Pēteris Šņepsts

23.01.2014
 Piliškās, saieta vietā, no plkst. 9.00 - 10.30;
 Vārkavā, pagasta pārvaldē, no plkst.11.00 - 12.30;
 Vecvārkavā, KC zālē, no plkst.13.00 - 14.00.
**********************************************

Ainārs Ţelvis

30.01.2014
 Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst.9.00-12.00.
**********************************************

Skaidrīte Medne

04.02.2014
 IAC “Vanagi” no plkst.9.00 - 12.00.
**********************************************

Mindaugas Bitinas

27.02.2014
 Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst.9.00 - 12.00.
**********************************************
Deputātu pieņemšanas laikos ir iespējamas izmaiņas.
Lūdzam sekot informācijai mājaslapā www.varkava.lv,
sadaļā Jaunumi.
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PAŠVALDĪBA ATGĀDINA
Atgādinām, ka vēl tikai janvārī var iesniegt iesniegumus par teritorijas plānojuma darbībām!
Iesnieguma veidlapa ir lejuplādējama www.varkava.lv Jaunumu sadaļā zem šī paziņojuma.
Neaizmirstiet, ka iesniegumam jāpievieno zemes robeţu plāna kopija!
Kā zināms, pērnā gada nogalē tika uzsākta Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.
redakcijas izstrāde. Vārkavas novada teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas
nosacījumi. Teritorijas plānojums ir saistošs visām fiziskām un juridiskām personām, kam pieder īpašumi
Vārkavas novada teritorijā vai kas plāno veikt kādu saimniecisko darbību novadā (māju, saimniecības ēku
būvniecību vai dīķu rakšanu u.c).
Rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus un ieteikumus par teritorijas plānojuma izstrādi adresējami
Vārkavas novada pašvaldībai, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335,
norādot savu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas datus, adresi, un paredzamās darbības,
pievienojot klāt grafisko materiālu, kur ir attēlota paredzētās darbības vieta. Priekšlikumus un ieteikumus
iesniegt līdz 2014.gada 31. janvārim. Neskaidrību gadījumā zvanīt Lilitai Gavarei, t/f. 65329632, mob.
tel. 29328742, e-pasts: lilita.gavare@varkava.lv vai lilita.gavare@inbox.lv.
Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška atgādina, ka novada administratīvajā
teritorijā esošajiem aizbildņiem un aizgādņiem jāiesniedz ikgadējais aizbildņa/aizgādņa gada
norēķins bāriņtiesā līdz 1. februārim!

APSVEICAM !
Konkursā „Senču aicinājums 2013” finālistu vidū arī Vārkavas novada jaunie
lauksaimnieki - Gustavs Norkārklis un Aija un Oskars Smirnovi (attēlos)!

11. janvārī Jelgavas pilī notika ikgadējā biedrības „Zemnieku saeima”
organizētā Lauksaimnieku Jaungada balle, kurā paziņoja 2013.gada jauno
lauksaimnieku konkursa „Senču aicinājums” 2013 uzvarētājus – Aiju Šneideri
un Jāni Miķelsonu no Limbažu novada.
Konkursu jau ceturto gadu organizē Eiropas Parlamenta deputāte Sandra
Kalniete sadarbībā ar „Zemnieku saeimu“ un žurnālu „Agro Tops”, lai
veicinātu lauksaimniecības nozares atpazīstamību un prestižu, un godinātu tos
jaunos cilvēkus, kas savu aicinājumu atraduši lauksaimniecībā. Šogad konkursā
tika iesūtīti 40 pieteikumi, savukārt nākamajā kārtā tika izvirzīti 14 jaunie
lauksaimnieki (tostarp G.Norkārklis un A. un O.Smirnovi, attēlos viņi redzami
noslēguma pasākumā, saņemot balvas), kuri pārstāv ļoti dažādu saimniecību
spektru – augļkopība un dārzeņkopība, graudkopība, piena lopkopība un gaļas
lopkopība.
Konkursa uzvarētāji saņēma tēlnieka Paula Jaunzema darināto balvu, kā arī
apmaksātu trīs dienu braucienu divām personām uz kādu no lielākajām
Eiropas lauksaimniecības izstādēm – pēc paša uzvarētāja izvēles. Pilnīgi visi
konkursa dalībnieki saņēma veicināšanas balvas – iespēju paviesoties Eiropas Parlamentā Briselē un 2 dienu
apmācības „Jauno līderu skolā”, kā arī jebkura izdevniecības „Lauku Avīze” žurnāla abonementu.
Specbalvas pasniedza arī VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM”, Lauku atbalsta dienests,
Jauno zemnieku klubs, lauksaimniecības tehnikas ražotājs „Vaderstad”, lauksaimniecības tehnikas
uzņēmums „Amazone”, žurnāls “Saimnieks”, biedrība „Zemnieku saeima”, „Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācija”, „Seesam & Pohjola”. Konkurss pirmo reizi tika organizēts 2010.gadā, un gadu
gaitā par konkursa uzvarētājiem kļuva Inga un Zigmunds Kalniņi no Kazdangas Aizputes novadā, Valdis
Zujs no Rēzeknes novada Pušas pagasta un Jānis Vaivars no Skrīveru novada.
ZSA sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Liepniece
"Panorāmas" sižets par Smirnovu ģimeni -www.ltv.lv/lv/raksts/11.01.2014-konkursa-senchu-aicinajumsfinalisti.id23194/
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SUMINĀTI VEIKSMĪGĀKIE 2013.GADA
V Ā R K A V A S
N O V A D A
LAUKSAIMNIEKI
Pērnā gada novembra beigās Riebiņu novada
kultūras centrā notika Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra Preiļu
konsultāciju biroja un Preiļu lauksaimnieku
apvienības rīkotā lauksaimnieku gada balle,
kurā pulcējās zemnieki no visa bijušā Preiļu
rajona pagastiem, kā arī projektu klienti no
Daugavpils novada.
Pasākumā daudzi
zemnieki
tika apbalvoti par būtisku
ieguldījumu lauksaimniecībā, tostarp arī
zemnieki no Vārkavas novada:
 par efektīvu ELFLA līdzekļu piesaisti un
būtisku ieguldījumu piena lopkopības
nozares attīstību
- Ilgvars Cauna
(Rožkalnu pagasta z/s „Nautrāni”);
 par efektīvu ELFLA līdzekļu piesaisti un
būtisku ieguldījumu bioloģiskās piena
lopkopības nozares attīstībā – Jāzeps
Lazdāns (Rožkalnu pagasta z/s
„Smilgas”);
 par būtisku ražošanas apjomu kāpinājumu,
realizējot projektu „Atbalsts jaunajiem
zemniekiem” – Solvita Čaunāne (Upmalas
pagasta IK KASO).

Bijusī Roţkalnu pagasta iedzīvotāja, bet
pašlaik līvāniete Tatjana Bogdanova
nosvinēja 100.dzimšanas dienu

Līvānu iedzīvotāja Tatjana Bogdanova (attēlā) savā
100.dzimšanas dienā sveicējus sagaida uzposusies
un moža. Godināt viņu nozīmīgajā jubilejā
ieradušies ne tikai Līvānu novada pašvaldības
pārstāvji, kuri kundzei dāvāja Pagodināšanas rakstu
un naudas balvu, bet arī pārstāvji no Vārkavas
novada (domes priekšsēdētāja Anita Brakovska un Rož2014.gada 22.janvārī

kalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa –
red.piez.), jo simtgadniece lielāko sava mūža daļu
nodzīvojusi tagadējā Vārkavas novada teritorijā –
laukos.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita
Brakovska stāsta: „Ar tagadējo mūsu novadu, ar
Rožkalnu pagastu viņa ir saistīta aptuveni 93 gadus.
Tādēļ mēs uzskatām viņu vairāk par savējo, nekā par
līvānieti. Man, strādājot šajā amatā, ir bezgala
nozīmīga šī diena. Tas ir zīmīgs notikums, ka man ir
iespēja pabūt pie tāda cilvēka. Es vienmēr esmu
bijusi par saknēm. Man vienmēr ir lepnums, prieks
un patiesa cieņa pret tiem cilvēkiem, kas visu savu
m ū ž u
a t d e v u š i
l a u k i e m . ”
Tatjana dzimusi 1914.gada 9.janvārī, Rožkalnu
pagastā, un tur nodzīvojusi teju visus 100 gadus.
Laukos izgājusi arī pie vīra, kurš nu jau aizgājis
mūžībā, un uzaudzinājusi četrus bērnus. Tagad var
lepoties ar pieciem mazbērniem, četriem
mazmazbērniem un septiņiem mazmazmazbērniem.
Uz pilsētu pie sava jaunākā dēla un vedeklas viņa
pārcēlusies tikai pirms aptuveni septiņiem gadiem,
kad laukos viena vairs netika galā. Tieši lauku skarbā
dzīve, kas lika Tatjanai darīt visus smagos darbus, ir
viņu norūdījusi un padarījusi stipru.
Tatjana atzīst: „Es strādāju un no darba nebaidījos –
ne no sieviešu, ne no vīriešu darba.”
Simtgadnieces vedekla Irēna Bogdanova stāsta:
„Viņiem ģimenē ir bijušas tikai meitas, tādēļ
vajadzēja gan pļaut, gan sēt, gan govis ganīt – darīt
absolūti visus lauku darbus, ko tagad bērni nedara.
Visu vajadzēja darīt ar rokām – gan pļaut, gan
s
ē
t
.
”
Darba tikums ieaudzināts arī bērnos. Tatjanas
jaunākais dēls Fjodors par to mammai ir ļoti
pateicīgs: „Es esmu tāds pats kā viņa. Augstu vērtēju
viņas enerģiju. Es arī esmu enerģisks cilvēks, varu
nostaigāt pat 20 kilometrus dienā, tāpat kā viņa
staigāja. Man patīk sēnes lasīt, ogas lasīt. Viņai arī.
Visa enerģija, kas ir man, ir no viņas.”
Lielu spēku un enerģiju Tatjana smeļas ne tikai no
laukos gūtā rūdījuma, bet arī no dziedāšanas. Visu
mūžu dziedājusi savam un citu priekam, vienu laiku
bijusi arī baznīcas korī, Tatjana vēl joprojām ik
dienas dzied. Arī savā jubilejā viņa pārsteidza viesus,
nodziedot
Latvijas
himnu.
Tatjana stāsta, ka mūzika dzīvē bijusi vienmēr:
„Brīvdienās es spēlēju ģitāru un balalaiku. Tas bija
pirms 10 gadiem. Laukos ir pilnas darba rokas. Bet
brīvdienās spēlēju. Es labi dzīvoju. Bieži esmu
slimojusi, reizēm bijusi pat tuvu nāvei, bet esmu
palikusi dzīva. Liktenis man bijis labvēlīgs. Joprojām
dzīvoju. Tagad jūtos kā debesu valstībā, man viss ir
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sagatavots un pasniegts. Viss, ko
vēlos. Tikai mūziku vairs nespēju
spēlēt. Ja redze būtu labāka,
spēlētu. Vēl gribas redzēt visu
labo, kas ir ap mani. Pašai neticas,
ka jau simt gadu. Dzīve
aizsteigusies kā viens mirklis.”
Tatjanas vedekla Irēna stāsta, ka
mūzikā kundze rod sevī spēku un
dzīvesprieku. Visvairāk
simtgadniecei patīk vecticībnieku
baznīcas dziesmas: „Viņa katru
dienu dzied svētās dziesmas,
garīgās dziesmas. Tas māju
piepilda ar tādu svētumu, liekas,
ka māja ir kā baznīca. Kaimiņi
vienreiz iznāca no mājas un teica:
„ Ka s j ums te tā da pa r
apdziedāšanu? Garīgās dziesmas
dzied. Kas noticis? Varbūt kāda
nelaime?” Jo tiešām viņa dziedāja
tādas tipiskas vecticībnieku
baznīcas dziesmas. Visādas
dziesmas viņa dzied, un mums tas
p a t ī k . ”
Simtgadnieces radinieki atzīst, ka
no viņas var mācīties ļoti daudz –
gan spēju grūti strādāt, gan spēju
mīlēt, gan spēju saglabāt
optimismu ikvienā dzīves
s i t u ā c i j ā .
Sandra Paegļkalne
(pārpublicēts no informatīvā portāla
„Jēkabpils Laiks”, portālā ir ievietots
arī simtgadnieces apsveikšanas video)
Kā pavēstīja Rožkalnu pagasta
pārvaldes vadītāja Mairita
Stulpiņa, Rožkalnu pagasts ir
ilgdzīvotāju pagasts. Ja Dievs dos
veselību, ko visi no sirds viņiem
vēlam, tad šogad vēl 2 pagasta
iedzīvotāji - jūnijā un decembrī –
svinēs savu simtgadi. Diemžēl
viens simtgadnieks (Eduards
Paukšte) līdz savai jubilejai
nenodzīvoja vien dažas dienas, un
tieši viņa dzimšanas dienā –
3.janvārī – viņu guldīja zemes
klēpī Kalupes kapos. (Red.piez.)

NOVADĀ
Izdevies piepildīt 400 bērnu sapņus, tostarp arī 25
Vārkavas novada bērniem
Kā informē projekta „Garā pupa” vadītāja Zane Kālberga, A/S „Laima”
sadarbībā ar biedrības „Ascendum” bērnu kultūras projektu „Garā pupa”
2013.gada nogalē rīkoja Ziemassvētku labdarības akciju, aicinot apdāvināt
tos Latvijas reģionu trūcīgos bērnus, kuru vecāki nevar atļauties nopirkt
Ziemassvētku dāvanas. Līdz 2014.gada 10.janvārim ikviens interesents tika
aicināts iegriezties „Laimas” Mīlestības un sirds siltuma mājiņā, lai izvēlētos
kādu no bērnu zīmētajām kartiņām un piepildītu viņu sapni. Kopumā
izdevās apdāvināt 400 bērnus no dažādiem Latvijas reģioniem.
Sākotnēji tika apzināti 300 bērni no Riebiņu, Kārsavas, Rugāju, Viļakas,
Zilupes, Alsungas, Aglonas, Baltinavas, Strenču, Dagdas, Vārkavas, Viļānu,
Rucavas, Ciblas novadiem. Bērni zīmēja Ziemassvētku kartiņas, kuru
iekšpusē aprakstīja savu kvēlāko Ziemassvētku vēlēšanos. Ikviens, kurš
sagādāja bērnam svētku dāvanu, kā pateicību saņēma šo kartiņu. Redzot
cilvēku aktivitāti un vēlmi bērniem sniegt īpašas Ziemassvētku dāvanas,
akcijas norise tika pagarināta līdz 10.janvārim, dodot iespēju piepildīt savus
sapņus vēl 100 bērniem. A/S „Laima” sadarbības partneri „Garā Pupa” ir
bērnu kultūras projekts, kas rūpējas un cenšas atgādināt sabiedrībai par
kultūras nozīmi bērna veiksmīgā izaugsmē un izglītībā. Īpašs uzsvars
projektā likts uz to bērnu iekļaušanu kultūras procesos, kuriem sociālās,
reģionālās nevienlīdzības vai vecāku kūtruma dēļ bijusi liegta šāda iespēja.

Arī 25 Vārkavas novada bērni saņēma sen kārotas dāvanas. Pārdomās
par šo aizkustinošo akciju dalījās Vārkavas novada domes Sociālā
dienesta vadītāja Baiba Ruča. Protams, ka Ziemassvētki ir brīnumu
un cerību laiks, tomēr ļoti bieži daudzām mazām sirsniņām nesanāk
to piedzīvot. Apzinoties to, Sociālais dienests bija neizsakāmi
priecīgs, ka arī šogad saņēma aicinājumu piedalīties projekta „Garā
pupa” īstenošanā. Sociālā dienesta darbinieki, nešauboties ne mirkli,
šo piedāvājumu apstiprināja, jo piedalīšanās projektā pagājušajā gadā
sevi attaisnoja. Ne velti projekts saucas „Garā pupa”, jo tā īstenošanā
piedalījās daudzi Ziemassvētku rūķīši, kuriem jāsaka paldies. Akcijas
koordinatore novadā, tāpat kā pērn, bija novada sociālā darbiniece
Aija Bizāne – Vadeiša, kura uzrunāja un aicināja skolotājus uz
sadarbību, jo bērniem bija jāizskaidro, jāpalīdz un jāseko līdzi, kā tiek
zīmētas kartiņas, jo tām vajadzēja būt pareizi noformētām, kā arī viņa
organizēja dāvanu nogādāšanu pie bērniem uz mājām. Paldies jāsaka
skolu direktorēm - Anitai Vilcānei un Skaidrītei Mednei, kā arī
skolotājām, kuras piedalījās šī sapņa piepildīšanā. Paldies jāsaka
Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas Brakovskas ģimenei,
Vārkavas novada domei, ar kuru palīdzību un atbalstu dāvanas tika
atgādātas no Rīgas uz Vārkavu. Paldies šoferim Ernestam
Praņevskim, bez kura palīdzības dāvanas nenonāktu pie to
īpašniekiem.
Garš un gana saspringts bija dāvanu ceļš, bet kāds rezultāts!
Saviļņojums, mulsums, prieks bērnu sejās, jo sapnis tomēr
piepildījies, un tikai tāpēc, ka bērnu lūgumi tika sadzirdēti, un kāds,
izlasot rakstīto uz kartiņas, aizdomājās, ka es taču varu atļauties
kādam pilnīgi svešam bērnam sagādāt prieka mirkli un attālināt
vilšanās rūgtumu, ja kārtējo reizi vēstulīte ar Ziemassvētku sapni atkal
nav sasniegusi Ziemassvētku vecīti!
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SKOLU ZIŅAS
Vārkavas vidusskolā
Nu jau rit otrā nedēļa 2014. gadā. Ja vecais gads
mums nespēja dāvāt sniegu, tad cerēsim, ka
jaunajā gadā mums sniega netrūks.
Kāds tad bija 2013.gada pēdējais mēnesis? Jau no
decembra sākuma klašu kolektīvi cītīgi gatavoja
priekšnesumus Ziemassvētku pasākumiem, dekorēja klašu telpas, logus.
Jaunāko klašu skolēni ar īpašu rūpību gatavoja dāvanas saviem mīļajiem.
Skolas gaiteņi piepildījās ar patīkamu piparkūku smaržu, kas vēstīja, ka
Ziemassvētki tuvojas. Visi skolas bērni bija iesaistījušies piparkūku
cepšanā. Daļu izcepto piparkūku skolēni atvēlēja arī labdarībai.
Ziemassvētku laiks ir laiks, kad gribas būt dāsnākiem, mīļākiem,
iejūtīgākiem, tāpēc, piedaloties labdarības akcijā „Ziemassvētki visiem”,
katrs varēja iepriecināt kādu konkrētu skolasbiedru ar sarūpēto dāvaniņu.
Vidusskolas meiteņu un zēnu ansamblis ar dziesmām, dzeju,
Ziemassvētku dāvaniņām viesojās veco ļaužu aprūpes centrā „ Rožlejas ”.
20. decembris bija centīgi gaidītā svētku diena – Svētrīts, Ziemassvētku
sarīkojums 1.-7.klasēm kopā ar sniegavīru un viņa draugiem un 8. – 12.
klašu pasākums „Kannu kinofestivāls-2013”. Notika arī klašu eglītes kopā
ar vecākiem.
Īpaši priecīgi aizsākās svētki 35 skolēniem un viņu vecākiem, kuri 1.
semestri pabeidza tikai ar labām un teicamām sekmēm.
Aktīvi šajā laikā darbojās arī skolas vecāku pašpārvaldes un skolas
padomes locekļi. Ar īpašu sajūsmu tika uzņemts vecāku priekšnesums 8.12. klašu pasākumā „Kannu kinofestivāls – 2013”. Vecāku padome bija
sarūpējusi arī nelielas dāvaniņas klašu kolektīviem.
1.-4. klašu skolēni piedalījās starpnovadu konkursā „ Mazs bij’ tēva
novadiņis ” 1. kārtā. Cerēsim, ka labi veiksies arī 2. kārtā.
Decembra mēnesī mūsu skolas skolēni aktīvi sportoja un piedalījās
starpnovadu sacensībās. Sacensībās „Mazā balva” I kārtā 1. vietu ieguva:
Melisa Vanaga – 60 m barjerskrējienā, 1000 m skrējienā, Andis Briška
– 60 m barjerskrējienā un 1000 m skrējienā, Dāvis Salcevičs – 1000 m
soļošanā, Valija Vanaga – 1000 m skrējienā. 2. vietu – Melisa Vanaga
– tāllēkšanā, Valija Vanaga – 60 m skrējienā un augstlēkšanā un D
grupas zēni – stafetē. 3. vietu Viktorija Vaivode - Šulte - 60 m
barjerskrējienā, Patriks Pākste – lodes grūšanā un D grupas meitenes stafetē.
Preiļu atklātajā čempionātā vieglatlētikā 1. vietu ieguva Laura VaivodeŠulte – 1000 m soļošanā, Marita Ērgle – 100 m distancē sievietēm un
augstlēkšanā, Austris Vanags – augstlēkšanā. 2. vietu – Arvis Vilcāns –
lodes grūšanā. 3. vietu ieguva Arnolds Sparāns – tāllēkšanā, Lauris
Gavars – 1500 m distancē vīriešiem.
Sen gaidītais brīvlaiks nu bija klāt. Tas šoreiz bija savādāks nekā citreiz, jo
nebija taču sniega, tāpēc, domājot par ziemu, 6. klases skolēni aktīvi
atpūtās Daugavpils slidotavā un boulinga zālē.
Nu jau otro nedēļu skolēni sāk iejusties savā darba procesā – mācībās.
Pašreiz vācam makulatūru un izlietotās baterijas, jo piedalāmies
konkursā „Tīrai Latvijai”.

Rosīgais decembris
Vārkavas pamatskolā

2.decembrī skolā iededzām
pirmo Adventa nedēļas labo
domu sveci ar Ziemassvētku
gaidīšanas liesmiņu. Laikā no
2. līdz 13.decembrim griezām
sniega pārslas un rotājām
skolu. Uz logiem parādījās
rūķu cepures, bet gaiteņu
griestus rotājām ar sniegpārslu
virtenēm baltā krāsā. Baltā
krāsa kompensēja decembrī
ierastā
sniega
trūkumu.
Paralēli pēc stundām skolas
zālē
mēģinājām
izrādi
„Nebeidzamais
grasis”,
dziedājām,
iestudējām
kustības, mēģinājām dejas.
Šogad atvadāmies no Latvijas
lata, tāpēc skolotāja Diāna
Stubure izrādes sižetā iekļāva
aktuālo naudas tēmu. Klases
audzināšanas
stundās
iepazināmies ar eiro monētām,
banknotēm, to tapšanas un
ieviešanas vēsturi Eiropā.
10.decembrī
9.klases
skolnieces Amanda Spūle,
Alise Lutinska un Santa Jukša
piedalījās Preiļu, Vārkavas,
Riebiņu un Aglonas novadu
vēstures olimpiādē (skolotāja
Solvita Deidule). A.Spūle un
A. Lutinska ieguva 3.vietas.
15.decembrī abu pirmsskolas
grupiņu un 1.,2. klases bērni
kopā ar skolotājiem un
vecākiem priecēja Rimicānu
interešu izglītības pulciņu
bērnus ar koncertu. Līdzi
devās Vārkavas jaunietes
Guna Stubure un Inta Gavare,
kuras kuplināja pasākumu ar
Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā Helēna Ērgle, Silvija Stankeviča atraktīvajiem lapsas un lāčuka
tē lie m. Ma ska s sk ol a i
iegādātas no Sorosa fonda-
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NVO DARBĪBA

Latvija projekta „Skola mazam un lielam”
līdzekļiem.
8.un 9.klašu skolēni intervēja novada iedzīvotājus
uz rakstīja esejas „Mūsu novada lepnums 2013”.
Šo konkursu organizēja Preiļu novada Izglītības
pārvaldes vēstures un sociālo zinību skolotāju
metodiskā apvienība. Konkursa mērķis ir veicināt
skolēnu patriotismu un pilsonisko apziņu,
iepazīstot sava novada cilvēku darbību,
dzīvesstāstus. Konkursam pavisam tika iesniegtas
39 esejas no PVĢ, Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu
2.vidusskolas, Pelēču, Salas, Šķeltovas, Sīļukalna,
Vārkavas pamatskolām, Preiļu vakarskolas,
Aglonas katoļu ģimnāzijas. Mūsu skolu pārstāvēja
7 skolēni ar brīnišķīgiem novada iedzīvotāju
dzīvesstāstiem. 27.decembrī Preiļos notika labāko
eseju autoru un viņu izvēlēto novada cilvēku
apbalvošanas pasākums. Diplomus saņēma 10
autori, starp tiem 3 no Vārkavas pamatskolas:
Alise Lutinska - Annas Kļavinskas dzīvesstāsts,
Amanda Spūle - eseja par Gvido Medni un Ieva
Butlere - stāsts par Skaidrīti Medni. Pasākumā
visus aizkustināja sirmā, bet žiperīgā Dolgij Bora
iedzīvotāja Anna Kļavinska - ar savu optimismu,
dzimtās zemes un darba mīlestību. Paldies
skolotājām Fainai Timošenko un Kristīnei
Pauniņai par bērnu konsultēšanu.
Lielāko klašu skolēni krievu valodas (svešvalodas)
skolotājas Fainas Timošenko vadībā gatavojās
Tatjanas dienas konkursam un iesniedza 4 darbus
vērtēšanai Rīgā.
No 16.līdz 19.decembrim posām skolas zāli,
rotājām egli, cepām piparkūkas un izsūtījām pašu
gatavotos
apsveikumus
gan
sadarbības
partneriem, gan mūsu atbalstītājiem, gan mīļajiem
vecākiem. Gatavojām un saiņojām mazas
dāvaniņas savām ģimenēm. 20.decembrī notika
svētku izrāde „Nebeidzamais grasis”. Bērnus
priecēja Ziemassvētku vecītis ar Vārkavas novada
rūķu sarūpētajām konfekšu turzām, labus
vēlējumus vēlēja Vārkavas novada domes
deputāts Artūrs Štagars, Vārkavas pagasta
pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece un skolas
direktore
Skaidrīte
Medne.
Fotogalerijā
www.varkava.lv
ir
redzams
pasākuma
atspoguļojums fotogrāfijas.
Decembrī turpinājām baudīt Skolas augli un
Skolas pienu, vingrojām.
Protams, pats galvenais skolēna darbs-mācības,
tika pildīts godam, tāpēc priecājāmies par liecībām
un solījāmies otrajā semestrī rezultātus vēl
uzlabot.

Arī 2013. gadā biedrība „Dzintars 2007” ir aktīvi
darbojusies. Ir notikušas nodarbības floristikā un
rokdarbos pasniedzējas Jeļenas Puzakas vadībā,
tehniskās jaunrades nodarbības Guntara Ormaņa
vadībā, šūšanas nodarbības Daigas Domuļevas
vadībā. Visas nodarbības ir aktīvi apmeklētas un
iecienītas. To norisi un izgatavotos darbiņus var
skatīt Vārkavas novada mājaslapā www.varkava.lv.
Visas šīs nodarbības no 2013.gada 1. septembra ir
atbalstījis nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu
fonds” biedrības izstrādātā projekta „Prieks kopā
darboties Rimicānos” ietvaros. Šī projekta
realizācijas gaitā tika iegādāti materiāli nodarbību
vajadzībām.
Rudens periodā floristikas un rokdarbu nodarbībās
tika apgūtas prasmes veidot darbus arī apjomīgās
dekupāžas tehnikā, izgatavojām apsveikuma kartītes
un lielās dāvanu aploksnes - naudiņas dāvināšanai.
Turpinājām mācīties arī konfekšu pušķu gatavošanu,
bet šoreiz jau ar papildus pārsteigumu - pušķī
ievietojot mīksto rotaļlietu. Sanāca ļoti jaukas
dāvanas bērniem. Apguvām arī dažādu kastu
dekorēšanas prasmes, lai tajās varētu paslēpt kādus
praktiskus nieciņus, ko žēl izmest. Nodarbībās
gatavojāmies arī aukstajam ziemas laikam - ar
mežģīnēm, podziņām, pērlītēm un citiem
materiāliem dekorējām cimdus un gatavojām
dažādus citus nieciņus Ziemassvētku un savas
dvēseles priekam.
Tehniskās jaunrades nodarbībās tiek izgatavoti
vienpakāpes rakešu modeļi, apgūta to konstruēšana,
regulēšana un apdare. Ar lielu interesi nodarbību
dalībnieki iepazīstas ar maza izmēra brīvlidojošu
lidmodeļu modelēšanu no balzas plāksnīšu
sagatavēm.
Šūšanas nodarbībās apgūta prasme apavu maisiņa
šūšanā, iekšējās vīles apmetināšana zig-zag veidā. Ar
interesi apgūst arī safolkas krokojumu.
Pagājušā gada darbību biedrība „Dzintars 2007”
noslēdza ar kopīgu Ziemassvētku eglītes pasākumu,
uz kuru tika aicināti aktīvākie nodarbību apmeklētāji,
bērni un viņu vecāki. Visus pasākuma dalībniekus ar
rotaļām un dziesmām priecēja Vārkavas pamatskolas
bērni. Ar neviltotu prieku tika sagaidīts
Ziemassvētku vecītis, kurš pulciņu dalībniekiem un
to vadītājiem bija atnesis biedrības sarūpētos
saldumus.
Radošu jauno gadu vēlot, biedrības valdes locekle, projekta
„Prieks kopā darboties Rimicānos” vadītāja Evita

Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrīte Medne

Jaudzema

Prieks kopā darboties Rimicānos!
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Lūdzam palīdzēt ugunsnelaimē cietušajai Kivlenieku ģimenei no Vārkavas pagasta „Štaģeriem”!

Diemžēl, sākoties aukstākam laikam, Latviju ik pa laikam pāršalc ziņas
par ugunsnelaimēm. Tā skāra arī Vārkavas novada Vārkavas pagasta
„Štaģeros” dzīvojošo Kivlenieku ģimeni. 19.janvārīa pēcpusdienā
ugunsgrēks izcēlās kokapstrādes darbnīcā, kas bija ģimenes galvenais
iztikas avots, un, iekams atsteidzās palīdzība (pašvaldība vērsīsies pie
atbildīgajām institūcijām ar oficiālu vēstuli ar lūgumu izskaidrot, kāpēc palīdzība
kārtējo reizi bija jāgaida tik ilgi), liesmas aprija ne tikai darbnīcu, bet arī
dzīvojamo māju. Kivlenieku ģimene ir daudzbērnu ģimene – lielākais
dēls strādā ārzemēs, bet 3,5 un 13 gadus vecās meitiņas, viņu mamma
un Juris nu ir palikuši gan bez pajumtes, gan bez jebkā cita. Ģimene
lūdz aizlienēt dzīvošanai treileri. Jurim (attēlā), kas ir tuvu un tālu
pazīstams kokamatnieks trešajā paaudzē jeb Latgales mucu meistars, ir
sadeguši visi darbarīki, pasūtījumi un sagatavotais sausais materiāls, kā arī pasūtītāju kontakti. Ja kāds Jura klients
redz šo paziņojumu, lūdzam Jūs sazināties ar meistaru. Vārkavas novada pašvaldība aicina jebkādā Jums
iespējamā veidā palīdzēt nelaimē nonākušajai ģimenei, kā arī pati sniedz visu iespējamo atbalstu!
Bankas konti: LV10HABA0551034999474 vai LV88UNLA0050019779798, Juris Kivlenieks (personas kods
pārskaitījuma veikšanai vairs nav nepieciešams), palīdzību var nodot arī Sociālajā dienestā un Vārkavas
pagasta pārvaldē, J.Kivlenieka tālrunis 28326781.

DAŢĀDI
Nepieciešami vilnas dzijas pārpalikumi
Aicinām ikvienu, kuram mājās ir nevajadzīgi vilnas
dzijas pārpalikumi, nodot tos Vārkavas novada
Sociālajam dienestam. Šī dzija tiks nogādāta Vārkavas
novada skolām dažādu rokdarbu veidošanai.
Savu ziedojumu varat atstāt tuvākajā pagasta pārvaldē
ar norādi: nodot Sociālajai darbiniecei Aijai BizāneiVadeišai.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību visiem
labestīgajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem!

No 2014.gada 1.janvāra ir izmaiņas
individuālā pasažieru pārvadātāja
Viktora Loča (tālr. 28350935) sniegto
pakalpojumu tarifos: 1 km - 0,30 EUR,
par gaidīšanu: līdz 60 minūtēm: 00,00
EUR; no 61 - 120 minūtēm: 2,00 EUR;
no 121 - 180 minūtēm: 5 EUR.
Vēlams neplānot braucienus dienas
tumšajā daļā. Izņēmuma gadījumā 1 km
- 0,50 EUR.

Cieto sadzīves atkritumu savākšanas grafiks
Vārkavas novadā 2014.gadam
Lūgums sadzīves atkritumu konteineru
īpašniekiem
Ja pie daudzdzīvokļu mājām vai privātmājām blakus
novietoti vairāki atkritumu konteineri, tad,
atkritumus izvedot, ir grūti atpazīt, kurš konteiners
kam pieder. Tādēļ SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu
apsaimniekošanas daļa lūdz konteineru īpašniekus
norādīt uz konteineriem savu adresi vai dzīvokļa
numuru, lai bez pārpratumiem varētu ievērot
izvešanas grafiku. Paldies par sapratni!
Informāciju sagatavoja SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko
attiecību speciāliste Inese Šņepste

2014.gada 22.janvārī
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Vārkavas novadā demogrāfiskajā situācijā mazas izmaiņas
Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Antoņina Rusiņa informē, ka pērn reģistrēti 14
jaundzimušie (2012.gadā – 13). 2013.gadā reģistrētas 6 meitenes: Marta, Elīza, Agija, Līva, Anete, Sofija
un 8 zēni: Roberts, Gustavs, Jānis, Ivo, Kristians, Ārons, Ralfs, Artis, Edvards. Astoņi bērni dzimuši
reģistrētā laulībā, sešiem bērniem noteikta paternitāte. Desmit mazuļi dzimuši kā pirmie bērni ģimenē,
trīs bērni reģistrēti kā otrie, viens bērns kā trešais bērns ģimenē.
Pērn reģistrētas trīs laulības (2012.gadā – 5). Divas laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, viena –
baznīcā. Jaunlaulātie bija vecumā no 25 – 28 gadiem, visiem tā bija pirmā laulība.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 20 miršanas gadījumi, tikpat cik pērn. Mūžībā aizgājušas 8 sievietes un 12
vīrieši. Vecākajai mirušajai personai bija 98 gadi, jaunākajai – 49 gadi. 2012.gadā veikta viena vārda
maiņas lieta.

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi ziņas par 2013.gadā
dzimušajiem un mūţībā aizgājušajiem novada iedzīvotājiem
2013.gadā pasaulē nāca:

2013.gadā mūţības ceļos devās:

Turpinājums 11.lpp.

I N T E R E S A NT I ! I n t e r n e ta v ie t nē w w w . a e r o la t v i ja .lv J ū s v a r a t a p sk a t ī t
un tiešsaistē iegādāties aerofotogrāfijas, kuras tapušas visos Latvijas novados vairāku gadu garumā
(katalogs nepārtraukti tiek papildināts). Atsevišķā sadaļā atrodami fotodizaina attēli. Fotogrāfiju autors ir
aerofotogrāfs Mihails Ignats, kura darbi ir 2013.gadā saņēmuši 20 augstākās godalgas un atzinības
starptautiskajos fotomākslas konkursos 30 valstīs. 2012.gadā profesionālā dizaina konkursā autors saņēma
Dizaina Gada balvu kategorijā "Fotodizains".
SIA „AEROLATVIJA” sadarbībā ar Latvijas aeroklubiem
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Sākums 10.lpp.

MOBILAIS
MAMOGRĀFS
PREIĻOS

No 2013.gada 8.novembra līdz 2014.gada 16.janvārim Vārkavas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 3 mūžībā aizgājušie:

Proskovja Vilmane (25.10.1931 – 19.12.2013), Veronika
Kudiņa (12.08.1928 – 21.12.2013), Alberts Svencis (28.04.1935
– 03.01.2014). Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Sievietes tiek aicinātas
veikt krūšu
izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā,
kas ieradīsies
10.februārī un
11.februārī pie Preiļu
slimnīcas, Raiņa bulvārī
13. Uz mamogrāfa
pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!
Pieraksts notiek pa
telefoniem 67142840
un 27866655 (lūgums
iepriekš sagatavot
personas kodu un
tālruņa numuru).
Sīkāka informācija
www.mamografija.lv vai
uz e-pastu
info@mamografija.lv

No 2013.gada 8.novembra līdz 2014.gada 16.janvārim Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 2 jaundzimušie:

14.decembrī pasaulē nāca Edvards Leumanis. Vissirsnīgākie apsveikumi vecākiem –
Aināram Leumanim un Jeļenai Bistrovai!
1.janvārī pasaulē nāca Lāsma Jansone. Vissirsnīgākie apsveikumi vecākiem – Laimai
Pūgai un Uldim Jansonam!
Ziedā jādzied bitei,
PATEICĪBA
Cilvēkā asiņu ritei,
Cilvēkā – cilvēkiem citiem.
/Imants Auziņš/
Arendoles folkloras kopa „Dzeipurs” pateicas Vārkavas novada domei un Sociālajam dienestam par doto
iespēju sniegt Ziemassvētku labdarības koncertu sociālās aprūpes centrā „Salenieki”.
„Dzeipurs” un Arendoles iedzīvotāji pateicas jauniešu folkloras kopai „Sudobri” par gaišo, skaisto,
aizkustinošo Ziemassvētku labdarības koncertu Arendolē!

2014.gada 22.janvārī
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NOVADA FOLKLORAS KOPĀM UN TAUTAS DEJU KOLEKTĪVAM TOP JAUNI TAUTISKIE
TĒRPI UN APAVI
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekts „Tautu tērpu iegāde Vārkavas novada pašdarbības folkloras kopām un tautu deju kolektīvam” tika iesniegts
un apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošanaun dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Projekta īstenošanai ir saņemts publiskais finansējums LVL 2104.41 (EUR 2994.31) apmērā, un nepieciešamais
līdzfinansējums paredzēts Vārkavas novada domes budžeta projektā 2014. gadam.
Projekta realizācijas gaitā tautas tērpus darinās folkloras kopa „Vecvārkava”, folkloras kopa „ Dzeipurs” un tautas
deju kolektīvs „Vanagi” .
Folkloras kopa „Vecvārkava” tautas tērpus, saskaņā ar projekta konkursu, darinās Rēzeknē, SIA „Rota R”.
Tehniskajā specifikācijā paredzēts šūt desmit austus svārkus (autentiski Vārkavas novada tautastērpa svārki) un
piecas linu blūzes par kopējo summu LVL 895.10 (EUR 1273.61) (ar PVN).
Folkloras kopa „Dzeipurs” tautas tērpus, saskaņā ar projekta konkursu, darinās Rēzeknē, SIA „ Rota R”. Tehniskajā
specifikācijā paredzēts šūt četrus austus svārkus (autentiski Vārkavas novada tautastērpa svārki), trīs vīriešu linu
blūzes un trīs vīriešu vestes par kopējo summu ar LVL 494.24 (EUR 703.24) (ar PVN).
Tautas deju kolektīvs „Vanagi” tērpus, saskaņā ar projekta konkursu, darinās Preiļos, pie individuālā darba veicējas
Skaidrītes Kotānes. Tehniskajā specifikācijā paredzēts šūt desmit sieviešu vestes, desmit vīriešu linu kreklus, desmit
vīriešu vestes un 10 vīriešu bikses, par kopējo summu LVL 797 (EUR 1134.03) (ar PVN), kā arī Rēzeknē SIA
„Rota R” tiks darināti 8 pāri vīriešu deju kurpju un 9 pāri sieviešu deju kurpju par kopējo summu LVL 533.61 (EUR
759.26) (ar PVN). Projekts jāīsteno līdz 2014.gada 30. aprīlim.
Vārkavas novada KC vadītāja Antra Skutele

PATEICĪBA

Lielu paldies sakām;
prieku, veselību, mērenu
pārticību, sirdsmieru un ticību visam labajam vēlam
masāžistam Dimitrijam Gavrilovam, Vārkavas
novada senioru organizācijas vadītājai Janīnai
Ancānei, Vārkavas feldšerei Valentīnai Vaivodei par
Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Dzīves
zelta kausu rokā ņemam – Vārkavā” īstenošanu dzīvē!

Paldies saka: Valentīna, Anfiza, Marija, Tekla, Mikalina,
Anna

PATEICĪBA
Salūts nograndis, šampanietis baudīts, laba vēlējumi
gan doti, gan saņemti. 2014.gads klāt! Vēlos pateikties
Vārkavas novada domes vadībai par jauko Jaungada
svētku pasākumu., kā arī saku milzīgu paldies Oskaram
un Terēzei par lustīgo muzicēšanu, lai arī turpmāk
nezūd radīšanas prieks, enerģija un vēlme iepriecināt
citus.

Nora
Pārdod meža un ūdens dzīvnieku (bebru, jenotu ūdeļu,
lapsu) kvadrātveida un būrveida slazdus. Iespējams izsūtīt
pa pastu. Pārdod plastmasas konteinerus (1000 l) ar dzelzs
rāmi un 200 l mucas. Zvanīt pa tālruni 29227761.

25.janvārī plkst.22.00 Rožkalnu KN

elektroniskās
deju mūzikas pasākums “Trakākā ballīte Rimicānos”
ar īpašajiem viesiem, dažādiem pārsteigumiem,
konkursiem, balvām. Ieejas maksa no plkst.22.00 2.13 €, pēc 23.00 - 2.85 €.

Teju 100 novados visā Latvijā tiks demonstrēta
Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības Ghetto
Games 2013. gada dokumentālā filma. Arī Vārkavas
novada Vārkavas tautas namā šo filmu varēs
skatīt 22.februārī plkst.16.00.

Izdevējs Vārkavas novada 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.

