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DOMES LĒMUMI 2014. GADA MAIJĀ, JŪNIJĀ
(SĒŽU PROTOKOLI UN AUDIOIERAKSTI WWW.VARKAVA.LV)
Maijā notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas,
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas apvienotā sēde (20.maijā), domes ārkārtas sēde (22.maijā) un
domes kārtējā sēde (27.maijā).
22.maija domes ārkārtas sēdē lēma: par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Vārkavas
novada pašvaldības budţetu 2014.gadam”; par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par
Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas nolikuma apstiprināšanu; par līdzfinansējumu projektam
„Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas ieejas atjaunošana”; par līdzfinansējumu
projektam „Vanagu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas ārsienu krāsošana”.
ŠOGAD SKOLĒNU
APBALVOŠANĀ NOTIKUŠAS
IZMAIŅAS
2014.gada 22.maija domes ārkārtas
sēdē deputāti apstiprināja jaunu
Vārkavas
novada
izglītojamo
prēmēšanas nolikumu, kurā, balstoties
uz iepriekšējo nolikumu, naudas balvu
apjoms tika pārvērsts eiro un
noapaļojot nedaudz paaugstināts, kā
arī apbalvojamo sarakstā ieviesa vēl
vienu kategoriju – valsts čempionātu
uzvarētāji. Pēc jaunā nolikuma katras
skolas labākā jeb Gada klase saņem
vienas dienas ekskursiju 215 eiro
vērtībā, Gada skolēns – 30 eiro, Gada
sportists – 30 eiro, valsts olimpiāţu,
čempionātu uzvarētāji un konkursa
„Pazīsti savu organismu” uzvarētāji
saņem: par 1. vietu – 75 eiro, par
2.vietu – 60 eiro, par 3.vietu – 45 eiro,
par atzinību – 30 eiro. Starpnovadu
līmeņa olimpiādes uzvarētāji par
1.vietu saņem 30 eiro, par 2. – 22, par
3. – 15 eiro, par atzinību – 8 eiro;
valsts nozīmes uzvarētāji – par 1.vietu
– 10 eiro, par 2.vietu – 8 eiro, par
3.vietu – 6 eiro. Labākie un
veiksmīgākie skolēni, sportisti klases,
kā arī viņu pedagogi tiek godināti, kā
ierasts, pēdējā mācību gada dienā.

Vasaras ainiņas. Ineses Cakules foto.
APSTIPRINĀTI
PAKALPOJUMU TARIFI
Telpu nomas izmaksas Vārkavas
vidusskolā: gultas vieta skolā par
vienu dienu - 3,00 * EUR.
Stadiona iznomāšana: grupai līdz
14 cilvēkiem par vienu dienu –
1,00 EUR no cilvēka; grupai no 15
cilvēkiem par vienu dienu – 15
EUR.
Ēdināšanas
izmaksas
nometnēm Vārkavas vidusskolā:
brokastis – 2 EUR, pusdienas – 3
EUR, launags -1 EUR, vakariņas –
3 EUR, kopā 9 EUR. *Cenas
norādītas bez PVN.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku
zaudē Vārkavas novada domes
2010.gada 27.aprīļa lēmums (prot.
Nr.8/9.2) „Vārkavas vidusskolas
direktores iesnieguma izskatīšana”.
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27.maija domes kārtējā sēdē lēma: par izmaiņām Vārkavas novada domes Iepirkumu
komisijas sastāvā; par pakalpojumu tarifu apstiprināšanu; par zemes nomu; par ceļa posma
ņemšanu apsaimniekošanā; par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par
precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus meţa Vārkavas
novada administratīvajā teritorijā”; V.V. iesnieguma izskatīšana; par pašvaldības lēmuma
atcelšanu; par grozījumiem lēmumos; par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas procedūras
uzsākšanu; par servitūta ceļu Vārkavas pagasta Ručos.
STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.81
APSTIPRINĀTI Vārkavas novada domes 2014.gada 28.marta sēdē (prot. Nr.6, 13.§.)
Ar precizējumiem Vārkavas novada domes 2014.gada 27.maija sēdē protokols Nr.10, 6.§)

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.81 “Par koku ciršanu ārpus
meţa Vārkavas novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu
Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meţa izvērtēšanas un atļaujas izsniegšanas
kārtību, publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu,
zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas kārtību
Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.
2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meţa savā īpašumā vai valdījumā
esošajā teritorijā cērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.
3. Šie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, kura Vārkavas novada
administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meţa.
II. Koku ciršanas ārpus meţa atļaujas saņemšanas noteikumi
4.Vārkavas novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un lēmumu par atļaujas
izsniegšanu koku ciršanai ārpus meţa pieņem attiecīgā Vārkavas novada pagasta pārvalde
(turpmāk – Pārvalde), kuras teritorijā tiek plānota koku ciršana ārpus meža.
5. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai
tā pilnvarota persona (turpmāk arī – iesniedzējs) iesniedz rakstisku iesniegumu Pārvaldē.
Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošo
dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), zemesgabala robeţu plāna kopiju, shēmu ar
norādītu cērtamo koku atrašanās vietu.
6. Pārvaldes amatpersona, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtē iesnieguma
pamatotību, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meţa”.
7. Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu Vārkavas novada domē. Vārkavas
novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
Turpinājums 3.lpp.
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Sākums 2. lpp.

III. Publiskās apspriešanas kārtība
8. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Vārkavas novada administratīvajā teritorijā
ārpus meža plānots izcirst kokus visai sabiedrībai brīvi pieejamos publiskajos objektos, t.sk.
ciema teritorijā.
9. Publisko apspriešanu rīko pēc Pārvaldes ierosinājuma un to nodrošina pašvaldība.
Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Vārkavas novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Ozolupe”, Vārkavas novadadomes mājaslapā internetā www.varkava.lv un izliek
Pārvaldē pie ziņojumu stenda.
10. Publiskās apspriešanas ilgums nevar būt īsāks par trim nedēļām. Publiskās apspriešanas
rezultātus apstiprina Vārkavas novada dome.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības

samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Vārkavas novada ciemu teritorijās (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).
12. Zaudējumu atlīdzību aprēķina pēc formulas:
V = D x K1 x K2 x K3 x K4 x K5, kur

V – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),
D – koka diametra koeficients, kas vienāds ar attiecīga koka caurmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla
(cm),
K1 – koka sugas koeficients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas,
K2 – koka nociršanas iemesla koeficients,
K3 – apdzīvotas vietas koeficients,
K4 – koka atrašanās vietas koeficients,
K5 – pašvaldības koeficients – 1.
Koeficienti tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meţa” 3.pielikumu.
14. Ja konstatēta koku patvaļīga izciršana, Pārvaldes amatpersona nosūta attiecīgās zemes īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam rakstisku uzaicinājumu uz koku ciršanas vietas apskati un akta par koku patvaļīgu
izciršanu sastādīšanu. Ja attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc Pārvaldes amatpersonas
uzaicinājuma neierodas, akts tiek sastādīts bez attiecīgā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes.

15. Zaudējumu atlīdzību iemaksā Vārkavas novada pašvaldības budžetā, saskaņā ar
izrakstīto rēķinu.
V. Noslēguma jautājumi
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Vārkavas novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ozolupe” un izliekami Vārkavas novada domes ēkā,
Vārkavas novada pārvalţu ēkās un publicējami Vārkavas novada domes mājaslapā internetā.
Domes priekšsēdētāja A.Brakovska

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vārkavas novada domes 2014.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem
Nr.81„Par koku ciršanu ārpus meţa Vārkavas novada administratīvajā
teritorijā”
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Turpinājums 5.lpp.

2014.gada 10. jūlijā
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Sākums 4. lpp.

ATGĀDINĀM, ka līdz 2014.gada 14 jūlijam notiek Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.
gadam 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji aicināti iesniegt iesniegumus, kas
adresēti Vārkavas novada domei, teritorijas plānojumam.

Jūnijā notika 1 Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas,
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas apvienotā sēde (17.jūnijā) un domes kārtējā sēde (27.jūnijā).
27.jūnija domes kārtējā sēdē lēma par: par zemes ierīcības projekta „Burtnieki” apstiprināšanu; par ceļa
Sitņagi – Ruči esošā stāvokļa izvērtēšanu; par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu z/s „Salenieki”; par
Vārkavas novadpētniecības muzeja vidējā termiņa stratēģijas apstiprināšanu; par Vārkavas
novadpētniecības muzeja krājumu politikas apstiprināšanu; par Vārkavas novadpētniecības muzeja krājumu
komisijas nolikuma un locekļu apstiprināšanu; par Vārkavas novadpētniecības muzeja noteikumu par
krājuma veidošanu, papildināšanu un izmantošanas kārtību apstiprināšanu; par zemes nomas līguma
pagarināšanu ar V. S. par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. G.; par zemes gabala atdalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu; par saistošo noteikumu Nr. 83 atcelšanu; par noteikumu apstiprināšanu; par
lēmuma atcelšanu; par izglītības iestāţu direktoru pilnvarojumu; par līdzekļu piešķiršanu projektam
„Lapenes uzstādīšana Vārkavas muižas pils parkā”; par iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu; par
dalību projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”; par Vārkavas novada pašvaldības 2013.gada
publiskā pārskata apstiprināšanu; par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu; par zemes gabala atdalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu; par zemes iznomāšanu; P. Š. iesnieguma par ceļu izbūvi izskatīšana; P. Š.
iesnieguma par neizmaksātu prēmiju un atkritumiem Roţkalnu pagastā izskatīšana.
APSTIPRINĀTI NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO UN PIEDEROŠO
NEAPBŪVĒTO ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU
Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 27.06.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.11/12.§)

NOTEIKUMI „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus
pašvaldībai piederošus zemes gabalus”
Turpinājums 6. lpp.

I. Vispārīgie jautājumi

Sākums 5. lpp.

1.1. Noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Dome) piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un zemesgabala nomas līguma termiņu.
1.2. Šie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā Vārkavas
novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu.
1.3. Zemesgabali tiek iznomāti, ņemot vērā racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu.
1.4. Dome informāciju par iznomājamiem tai piederošiem, piekrītošiem vai rīcībā esošiem
zemesgabaliem izliek redzamā vietā Vārkavas novada domes ēkā, Vārkavas un Roţkalnu pagastu
pārvalţu ēkās, ievieto interneta mājas lapā www.varkava.lv sadaļā „Jaunumi”, izņemot gadījumus:
1.4.1. ja zemesgabals turpmāk tiek iznomāts nomnieka ģimenes loceklim, nomniekam vai tā
ģimenes loceklim piederošai zemnieku saimniecībai, un par to Domē ir iesniegts abu personu
iesniegums;
1.4.2. ja zemesgabals, kura platība nepārsniedz 0,1 ha turpmāk tiek iznomāts nomniekam
vienojoties ar citu personu par nomas tiesību pārņemšanu, un par to Domē ir iesniegts abu personu
iesniegums.

II. Lēmuma pieņemšanas kārtība

2.1. Lēmumu par zemes gabala iznomāšanu pieņem Vārkavas novada dome ne agrāk kā 30 dienu laikā
no informācijas par iznomājamiem zemesgabaliem izlikšanas redzamā vietā Vārkavas novada domes
ēkā, Vārkavas un Rožkalnu pagastu pārvalžu ēkās, ievieto interneta mājas lapā www.varkava.lv sadaļā
„Jaunumi”.
2.2. Izskatot personu iesniegumus, priekšroka tiek dota personām, kuras savu pamata dzīvesvietu
(deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējušas Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.
2.3. Gadījumā, ja zemes gabala nomai, kura platība lielāka par 0,1 ha pieteikusies vairāki pretendenti, tad
starp tiem tiek rīkota nomas tiesību izsole, par to rakstiski brīdinot pretendentus, norādot plānotās
izsoles laiku un vietu. Aicinot pretendentus piedalīties nomas tiesību izsole nosūta nomas tiesību
izsoles noteikumus. Nomas tiesību izsoli organizē un veic Domes izveidota Īpašuma atsavināšanas
komisija, bet rezultātus apstiprina Dome.

III. Nomas līgumu sagatavošanas un noslēgšanas kārtība

3.1. Zemes nomas līgumi tiek slēgti uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm trīs
mēnešus pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo kalendāro gadu, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto maksimālo
terminu.
3.2. Zemes nomas līgumi par zemesgabalu nomu, par kuriem tiek rīkotas zemes nomas tiesību izsoles,
tiek slēgti uz 5 (pieciem) gadiem.
3.3. Nomniekam ir pienākums viena mēneša laikā no līguma sagatavošanas parakstīt (noslēgt) zemes
nomas līgumu. Ja minētajā termiņā zemes nomas līgums netiek parakstīts persona zaudē nomas
tiesības uz zemesgabalu un Domei ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par
zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai.
3.4. Nomniekam nav tiesību iznomāto zemesgabalu nodot apakšnomā citam personām.

IV. Noslēguma jautājumi

4.1. Noteikumi neattiecas uz zemes gabalu nomas līgumiem, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā
stāšanās.
4.2. Pārtraucot nomas zemes izmantošanu, nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kā arī par
ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes vienību, zemes
nomniekam netiek paredzēta.
4.3. Kontroli par noteikumu un nomas līguma izpildi veic Domes nozīmētas personas.
Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska
PRECIZĒJUMS
Iepriekšējā “Ozolupes” numurā domes sēţu lēmumu izklāstā bija ieviesusies neprecizitāte. Lēmums
par Vārkavas novada domes Rimicānu pirmsskolas izglītības struktūrvienības “Vanadziņi”
likvidēšanu tika pieņemts nevis vienbalsīgi, bet gan diviem domes deputātiem - P.Šņepstam un
A.Štagaram - atturoties.
2014.gada 10. jūlijā
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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO UN PIEDEROŠO NEAPBŪVĒTO
ZEMES GABALU SARAKSTS

UPMALAS PAGASTS

(Pie zemes robežu uzmērīšanas zemes gabalu kopplatība var tikt precizēta.) Pieteikšanās termiņš 08.08.2014. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista Dz.Cimdiņa, tālr. 26562334, epasts: dzintars.cimdins@varkava.lv.
N.
P.
K.
1.

Kadastra
apzīmējums

Platīb
a (ha)

Zemes vienības raksturojums

76900010101

3,9000

sādţa Šķilteri pie Dubnas, pļava

2.

76900010401

0,5000

atrodas Pūgaiņos pie Dubnas, pļava

3.

76900020202

0,2000

sādţa Zosini pie ceļa, mājas vieta

4.

76900050405

0,2000

Vepru kluba vieta

5.

76900010132

1,8000

atrodas Vanagos (ganība)

6.

76900010419

4,9900

atrodas Vilcānos, tīrums ar krūmiem

7.

76900010407

4,8000

atrodas Škilteros pie Dubnas, pļava

8.

76900050460

2,4000

atrodas Dzeņos pie Dubnas, pļava

9.

76900020188

0,9000

atrodas Mačānos, krūmi

10.

76900040175

2,4500

atrodas Ašeniekos, krūmi

11.

76900040178

3,3700

atrodas Gročina tīrumā, krūmi

12.

76900050252

2,7000

atrodas Rusiņos, krūmi

13.

76900060160

4,4000

atrodas Dolgij Borā, krūmi

14.

76900060166

7,2000

atrodas Panijoņos, krūmi

15.

76900060353

0,8000

atrodas Čeirānos, pļava

16.

76900060356

0,5000

17.

76900060367

6,7000

atrodas Čeirānos, pļava var apvienot ar
76900060353
atrodas pie Brokavsku karjera

18.

76900060192

0,5000

atrodas Berezovkā, krūmi

19.

76900060385

4,9000

atrodas Berezovkā, krūmi

20.

76900060347

4,5000

Brokavsku karjers, bojāta zeme

21.

76900060343

1,9000

atrodas Čeirānos, ganība

22.

76900020091

4,0600

atrodas Melnajā zemē, tīrums

23.

76900060374

1,7000

atrodas Panijoņos, krūmi

2014.gada 10. jūlijā

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Zemes vienības raksturojums

1.

76640010080

1,4000

zemes gabals „Augšmukti”, pļava

2.

76640010237

2,8000

zemes gabals pie Augšmuktu kapiem, pļava

3.

76640020120

6,4000

zemes gabals Akašnīcās, krūmi

4.

76640020107

2,0000

zemes gabals „Spričvecumi”, ganība

5.

76640030122

0,3000

blakus īpašumam „Roţkalni”, tīrums

6.

76640040152

1,6000

bijusī minerālmēslu noliktava vieta Plociņos, krūmi

7.

76640040153

8,8000

zemes gabals „Plociņi”, pļava

8.

76640060156

0,2000

zemes gabals pie Baiku kalna „Aizalksne”

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Zemes vienības raksturojums

76940010200

0,2000

atrodas Mazajos Klaparos, ganība

2.

76940020243

2,2300

atrodas Borkavā, krūmi, bojāta zeme

3.

76940020255

2,3000

atrodas Borkavā, krūmi

4.

76940020489

1,2000

atrodas Borkavā, krūmi

5.

76940030272

0,8000

atrodas Buku Trostā, krūmi

6.

76940030360

0,5000

atrodas starp Piliškām un Dovoli, krūmi

7.

76940030270

2,5000

atrodas Piliškās, krūmi

8.

76940030393

2,3900

atrodas Stabulniekos, krūmi

N.P.
K.
1.

UZŅĒMĒJU ZIŅAS
Tiekat mīļi gaidīti jaunajā SIA “Kaso
plus” veikalā Vītolu ielā 2, Vecvārkavā!

Darba laiks: darbdienās 8⁰⁰- 21⁰⁰,
sestdienās

9⁰⁰-21⁰⁰,

svētdienās

9⁰⁰-19⁰⁰.

VĀRKAVAS PAGASTS

ROŢKALNU PAGASTS

8
N.P.
K.
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SKOLU VĒSTIS
KĀDS BIJA 2013./2014. M.G. VĀRKAVAS
VIDUSSKOLĀ?
Ir izskanējuši izlaiduma valši, saņemti pamatskolas un
vidusskolas beigšanas dokumenti un atkal viens
skolas gads ir noslēdzies.
Kāds bija 2013./2014.m.g.?
Četrās izglītības programmās Vārkavas vidusskolā
mācījās 145 skolēni un 9 pirmsskolas grupiņas
audzēkņi.
Paralēli mācību darbam, kurš neapšaubāmi ir
svarīgākais, skolā noris aktīvs ārpusklases darbs
daudzās interešu izglītības programmās – ansambļi,
koris, dabas skola, līderības skola, kokapstrāde,
hobiju darbnīca, traktormācība, sporta pulciņi un
bibliotēkas nodarbības.
Mācību ziņā šinī gadā skolas vidējā atzīme bija 6,5
balles, 37% audzēkņu vidējā atzīme bija augstāka par
7 ballēm.
Lai salīdzinātu savas zināšanas ar citiem, piedalījāmies
mācību priekšmetu olimpiādēs. Šogad izdevās izcīnīt
19 godalgotas vietas un naudas prēmijas. 3 skolnieces
piedalījās Valsts olimpiādēs.
Katru gadu skolā notiek zinātniski pētniecisko darbu
konference. Labākie darbi piedalījās konferencē
Daugavpils Universitātē.
Kur nu vēl visi folkloras konkursi, dabas pētnieki,
ansambļu skates un sporta sacensības. Sportā paralēli
mūsu labajiem vieglatlētiem, sevi droši valstī
pieteikuši volejbolisti, izcīnot 1. vietu „Lāses kausā”
starp novadiem un 9. vietu valstī.
Jau otro gadu vācām makulatūru, šogad - arī izlietotās
baterijas. Bērni skolai nopelnīja 42 kg daţāda papīra
un paši sev skaistu ekskursiju uz Siguldu.
Vecāki daudz centās palīdzēt skolai, mēs vecākiem.
Atvieglojot viņu finansiālo stāvokli, visos mācību
priekšmetos darba burtnīcas tika iegādātas par
budţeta līdzekļiem.
Skola piedalījās akcijās „Skolas auglis” un „Skolas
piens”.
Paldies novada domei par brīvpusdienām, mācību
ekskursijām un bērnu nogādāšanu skolā.
Katru gadu cenšamies ieviest kādu jaunu tradīciju, lai
daţādotu skolas dzīvi – veidojam ziedu paklājus
Latvijai, izgaismojam svarīgākās vietas novadā valsts
svētkos, rīkojam „Melnās kafijas vakaru” Lāčplēša
dienā. Saviem audzēkņiem mācam arī labestību un
tāpēc piedalījāmies vairākās labdarības akcijās –
„Ziemassvētki viesim", „Dāvaniņas vientuļajiem
pensionāriem”, koncerts aprūpes centrā „Roţlejas”.
Viss skolā notiekošais ir atkarīgs no pedagogu vēlmes
darīt vairāk nekā ierakstīts darba pienākumos, regulāri
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Paldies visiem tiem, kuri neskaita darba stundas,
kuri izdomā vienmēr ko jaunu un cenšas darīt
visu iespējamo, lai mūsu bērni no skolas gūtu
aizvien jaunas zināšanas un dzīves prasmes.
Paldies vecākiem par atbalstu skolai, tehniskajiem
darbiniekiem par vienmēr sakopto skolu un tās
apkārtni.
Paldies novada domei par finansēm un aktīvu
piedalīšanos visos skolas pasākumos.
Jauku, saulainu, siltu vasaru un visi smaidīgi, labi
atpūtušies satiksimies rudenī.
Vārkavas vidusskolas direktore A.Vilcāne
VĀRKAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU
LABĀKIE REZULTĀTI CENTRĀLAJOS
EKSĀMENOS 2014. GADĀ
Kopumā šogad 12. klases skolēni sekmīgi
uzrakstīja 46 centralizēto eksāmenu darbus. Visi
skolēni kārtoja eksāmenus latviešu valodā un
matemātikā.
Kā obligāto eksāmenu svešvalodā 7 skolēni
izvēlējās kārtot angļu valodu un 7 – krievu
valodu. Divas skolnieces kā izvēles eksāmenu
kārtoja pārbaudes darbu bioloģijā un divas –
Latvijas un pasaules vēsturē.
Eksāmenu rezultāti tika izteikti procentuālajā
vērtējumā.
Teicamus rezultātus uzrādīja Laura Vaivode matemātikā atbilstoši 93%, bioloģijā 85%, kā arī
angļu valodā – 78% vērtējumu. Labi rezultāti
Arti Ērglim – angļu valodā – 77%, Intai
Gavarei latviešu valodā – 76%, Santai Annai
Lutinskai latviešu valodā – 74%, Līgai Plonei
krievu valodā – 78%.
Vidēji labākie rezultāti bija krievu valodā un
latviešu valodā, bioloģijā.
Direktores vietniece izglītības jomā Sandra Lazdāne
MĀCĪBU GADA PĒDĒJĀ DIENĀ
APBALVOTI LABĀKIE SKOLĒNI,
SPORTISTI UN KLASES
Kā jau ierasts vairākus gadus pēc kārtas,
Vārkavas novada izglītības iestāţu skolēni,
pedagogi, darbinieki, vecāki mācību gada
pēdējā dienas pēcpusdienā pulcējās vienkopus,
l ai b audī tu s ko l ēn u vei ks mī g āko s
priekšnesumus un suminātu labākos skolēnus,
sportistus, klases un pedagogus.
Turpinājums 10.lpp.
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Parasti mācību gada
noslēguma koncerts
norisinās Vecvārkavas estrādē, taču šogad
mainīgo un auksto laika apstākļu dēļ koncerts
noritēja Vārkavas vidusskolas svētku zālē.
Šogad skolēnu apbalvošanā notikušas nelielas
izmaiņas: 2014.gada 22.maija domes ārkārtas
sēdē deputāti apstiprināja jaunu Vārkavas
novada izglītojamo prēmēšanas nolikumu,
kurā, balstoties uz iepriekšējo nolikumu,
naudas balvu apjoms tika pārvērsts eiro un
noapaļojot nedaudz paaugstināts, kā arī Daļa no apbalvotajiem un viņu pedagogi. M. Praņevskas foto.
apbalvojamo sarakstā ieviesa vēl vienu
kategoriju – valsts čempionātu uzvarētāji. Pēc jaunā nolikuma katras skolas labākā jeb Gada klase
saņem vienas dienas ekskursiju 215 eiro vērtībā, Gada skolēns – 30 eiro, Gada sportists – 30 eiro,
valsts olimpiāţu, čempionātu uzvarētāji un konkursa „Pazīsti savu organismu” uzvarētāji saņem: par 1.
vietu – 75 eiro, par 2.vietu – 60 eiro, par 3.vietu – 45 eiro, par atzinību – 30 eiro. Starpnovadu līmeņa
olimpiādes uzvarētāji par 1.vietu saņem 30 eiro, par 2. – 22, par 3. – 15 eiro, par atzinību – 8 eiro; valsts
nozīmes uzvarētāji – par 1.vietu – 10 eiro, par 2.vietu – 8 eiro, par 3.vietu – 6 eiro.
Atzinības rakstus un naudas balvas par saniegumiem pasniedza Vārkavas novada domes priekšsēdētājas
vietniece Antra Vilcāne: Vārkavas vidusskolā Gada skolēns - Laura Vaivode, Gada sportists – Mairis
Ormanis, Gada klase - vienpadsmitie. Vārkavas pamatskolā: Gada skolēns – Alise Lutinska, Gada
sportists – Edgars Nikiforovs, Gada klase – devītie. Vēl Atzinības rakstus un naudas balvas Vārkavas
vidusskolā saņēma Laura Vaivode par 2.vietu valsts konkursā „Pazīsti savu organismu”; Zigmārs Lozda
par 1.vietu „Anekdošu virpulī 2014”, Kristians Plots par divām 1.vietām – „Anekdošu virpulī 2014” un
XVII stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2013”, Anna Zakareviča par 2.vietu XVII stāstnieku
konkursā „Teci, teci, valodiņa 2013”, Marita Ērgle par 2.vietu tradicionālās dziedāšanas konkursā
„Dziesmu dziedu, kāda bija 2014”, Artis Ērglis par 1.vietu stāstu konkursā „Kas ir dzimtenes
mīlestība?”. Oskars Mednis, Lauris Gavars, Mairis Ormanis un Arnolds Sparāns par 3.vietu Latvijas
vieglatlētikas čempionātā 4 x 200 m stafetē.
Vārkavas pamatskolā Atzinības raksts un naudas balva pienācās Alisei Lutinskai un Ievai Boļšakovai
par 1.vietu Tatjanas dienu konkursā, Santai Jukšai un Jānim Jukšam par 2. vietu Tatjanas dienu
konkursā.
Pašvaldība pateicās arī pedagogiem, kas sagatavoja skolēnus konkursiem: ziedi tika pasniegti Ingrīdai
Ločmelei, Staņislavam Stankevičam, Silvijai Stankevičai, Helēnai Ērglei, Fainai Timošenko, Aijai
Smirnovai, kā arī visiem Vārkavas novada izglītības iestāţu vadītājiem: Anitai Vilcānei, Skaidrītei
Mednei, Veltai Ziemelei, Edgaram Vaivodam.
Savukārt katras skolas mācību gada pēdējās dienas svētku rītā izglītības iestāţu vadītāji pasniedza
Atzinības rakstus un naudas balvas tiem skolēniem, kam bija godalgotas vietas starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs. Vārkavas vidusskolas skolēniem šogad ir šādi sasniegumi: 1.vieta Līgai Plonei
krievu valodā, 1.vieta Rinaldam Pākstem matemātikā, 1.vieta Laurai Vaivodei bioloģijā; 2.vieta Diānai
Bartusevičai matemātikā, 2.vieta Ţaklīnai Kivleniecei angļu valodā, 2.vieta Uldim Valainim angļu
valodā, 2.vieta Andrejam Ločam matemātikā, 2 vieta Arvim Vilcānam mājturībā, 2.vieta Sandrai
Brakovskai vizuālajā mākslā; 3.vieta Evijai Vaivodei fizikā, 3.vieta Kristianam Plotam matemātikā,
3.vieta Alvim Bulatovam mājturībā, 3.vieta Liliānai Gavarei vizuālajā mākslā, 3.vieta angļu valodas
runas konkursā Aurēlijai Vaivodei – Šultei; atzinība Annai Zakarevičai matemātikā, atzinība Evijai
Vaivodei ķīmijā, atzinība Aurēlijai Vaivodei – Šultei matemātikā, atzinība Dainim Vanagam mājturībā,
atzinība Zanei Lācei bioloģijā, atzinība Santai Anna Lutinskai bioloģijā.
Vārkavas pamatskolas skolēniem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs šajā mācību gadā ir šādi
sasniegumi: 1.vieta Santai Jukšai latviešu valodā un literatūrā, 1.vieta Alisei Lutinskai bioloģijā; 2.vieta
Jānim Jukšam latviešu valodā un literatūrā; 3.vieta Alisei Lutinskai latviešu valodā un literatūrā un
vēsturē, 3.vieta Amandai Spūlei vēsturē; atzinība Santai Jukšai bioloģijā, atzinība Amandai Spūlei
latviešu valodā un literatūrā, atzinība Jānim Jukšam ķīmijā.
M. Praņevska
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APSVEICAM !
VĀRKAVAS JAUNSARGI
LABĀKIE !
No 16.-20.jūnijam Madonas
novada Ošupes pagasta Kalpaka
dzimtajās mājās „Liepsalas”
norisinājās Rekrutēšanas un
jaunsardzes departamenta
2.novada nodaļas jaunsargu
nometne „Pretī pulkvedim
Kalpakam”, kurā piedalījās arī 312.
Preiļu jaunsargu vienības 10 bērni,
no kuriem 9 bija Vārkavas
vidusskolas audzēkņi: Ēriks Pūga,
Tūrisma sacensībās. D.Dorofejevas foto.
Asnāte Pujiņa, Kristaps Pavlovs,
Dinārs Gavars, Digmārs Gavars, Jānis Seilis, Egons Zalāns, Alvis Bulatovs, Normunds Ušackis.
Desmitais vienības dalībnieks Armands Karčevskis bija no Pelēčiem, kā arī vienībai kā jaunā ţurnāliste
bija pievienojusies Diāna Dorofejeva no Preiļiem.
Kā pavēstīja vienības vadītājs Valērijs Pastars, nometnē gūtas ne tikai papildu zināšanas, prasmes,
rūdījums, bet arī liels gandarījums ir par kopvērtējumā iegūto 1.vietu. Nometnes rīkotāji programmā
bija iekļāvuši ne tikai daţādas fiziskās nodarbības, ierindas mācību, pirmo palīdzības sniegšanas
pamatus, šaušanu, tūrismu, atjautības uzdevumus, testus par Latvijas vēsturi un patriotisko dziesmu
vakaru, bet arīdzan vēlējās uzturēt sacensību garu. Bet sacensties bija ar ko: nometnē piedalījās vairāk
nekā 30 jaunsargu vienības no Alūksnes līdz Neretai un no Aizkraukles līdz Zilupei un pat viena
vienība no Igaunijas. Vārkavieši ieguva 1.vietu ķermeņa augšdaļas pacelšanā, 2.vietu tūrismā, 3.vietu
peintbola šaušanas precizitātē, individuālajās sacensībās vienības komandieris Ēriks Pūga ļoti
pārliecinoši un viegli ieguva 1.vietu šaušanā, bet Normunds Ušackis 3.vietu vēdera preses
vingrinājumos – šie sasniegumi ierindoja viņus pirmajā vietā. Sacensību gars nometnes dzīvē bija ļoti
svarīgs, jo tas izrādījās viens no galvenajiem saturīguma rādītājiem. Par to savas domas pauda nometnes
dalībniece Asnāte: „Man tā liekas, ka tās bija piecas labākās dienas manā mūţā. Es ieguvu jaunus
draugus, igaunietes mums mācīja jaunas, pie mums nezināmas spēles. Un, jā, mēs no 32 vienībām
ieguvām 1. vietu. Tas mūs un instruktoru ļoti priecēja. Mēs gaidījām zemāku vietu, jo šur tur
kļūdījāmies. Bet mēs mācījāmies no kļūdām, un pēc uzvarām bijām laimīgi. Es ar nepacietību gaidīšu
šādas nometnes, lai vēl varētu izcīnīt pirmās vietas!”
Valērijs Pastars ļoti uzteic savu vienību par lielisko, saliedēto komandas darbu, Ēriku Pūgu par teicamu
komandiera pienākumu veikšanu. Liela pateicība Vārkavas novada pašvaldības domei par piešķirto
transportu nokļūšanai uz nometni un mājup. Lai arī laikapstākļi nometnes dalībniekus nelutināja: no
piecām dienām lietus nelija tikai pusi dienas, bija pat apsvērta iespēja pārtraukt nometnes darbību, taču
risinājumu atrada, apkurinot teltis, tādējādi dodot iespēju izţāvēt drēbes, sasildīties. Bērni tika ļoti labi
ēdināti, daudzi pat nespēja pieveikt lielās porcijas, lai arī pēc tām bija jāstāv garā rindā. Nometnē valdīja
arī strikts noteikums – par katru lamuvārdu un nepaklausību dalībniekam vajadzēja 10 reizes
„piepumpēties”, taču tādu gadījumu, par laimi, nebija daudz. Neatsverama nometnes vērtība ir jaunu
draugu iegūšana – vārkavieši ļoti sadraudzējās ar Līvānu vienību, kurā daudzi bērni bija no kaimiņu –
Roţupes – pagasta.
Maija Praņevska
Privātpersonām, uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, kas vēl to nav paspējušas
izdarīt, ir iespēja noslēgt līgumus par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. Arī lauku
iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu prasībām
sakārtotā vidē! Privātpersonas līgumus var noslēgt pie SIA „Preiļu saimnieks”
Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājas Vinetas Igolnieces, Rīgas ielā 4, Preiļos, tel. 29420721, bet juridiskas
personas, grieţoties pie SIA „Preiļu saimnieks” juristes Līgas Bruzgules Liepu ielā 2, Preiļos, tel. 26595354.
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CILVĒKU ZIŅAS
BOĻESLAVS SIKSNĀNS NOSVINĒJA
SIMTO DZIMŠANAS DIENU
1.jūnijā Vārkavas novada
Roţkalnu pagasta
Cimuškās „Cimušku”
mājās savus simtos
šūpuļsvētkus atzīmēja
B o ļ es l avs S i ks n ān s
(attēlā). Sirmgalvi diţajā
jubilejā ieradās sveikt ne
tikai radi, draugi un
kaimiņi, bet arī Krievijas
ģenerālkonsuls Oļegs
Ribakovs ar dzīvesbiedri,
11.Saeimas deputāts
Oļegs Hļebņikovs ar palīdzi, Vārkavas novada
domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Roţkalnu
pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa, ārsta
palīdze Anita Lazdāne.
Oļegs
Ribakovs
pasniedza
Krievijas
ģenerālkonsulāta apsveikumu un dāvanas, minot,
ka Boļeslava dzīve ir vēstures daļa, kas atgādina
pateicīgajiem pēctečiem par viņu tēvu, vectēvu un
vecvectēvu lielo patriotismu. Viņš ir vēsture, kas
pašlaik apvieno valstis, tautas un paaudzes.
Savukārt Saeimas deputāts Oļegs Hļebņikovs bija
sarūpējis arī kādu ļoti unikālu dāvanu – no
Moldovas atgādātu tieši 100 gadus vecu konjaka
pudeli, kuras saturs arī uzreiz – godinot jubilāru ar
dziesmu - tika nobaudīts.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita
Brakovska priecājās, ka pēdējo mēnešu laikā viņa
jau otro reizi sveic simtgadnieku. Šoziem domes
priekšsēdētāja devās pie 100 gadu jubilāres uz
Līvāniem, kur viņa pēdējos 7 gadus dzīvo dēla
ģimenē, bet ir dzimusi un 93 gadus nodzīvojusi
Vārkavas novada Roţkalnu pagastā. 18. decembrī
100 jubileju svinēs vēl kāds Rožkalnu pagasta
iedzīvotājs. Anita Brakovska Boļeslava mūţu
salīdzināja ar diţu ozolu. Liktenis viņam ir bijis ļoti
labvēlīgs un dāsns, mūţs skaists un bagāts. Viņa
runāja par dzīves mainīgumu, par paaudţu
pienākumiem – savulaik tēvs nēsāja savus dēlus uz
rokām, tagad dēli nēsā viņu.
Boļeslava dzīves ritējums iesākās bijušā Daugavpils
apriņķa Kalupes pagasta „Mizovskos” kuplā
zemnieku ģimenē. 6 gadu vecumā viņš palika bez
tēva, kuru pievarēja kāda zarnu slimība; māte pēc
kāda laika apprecējās otrreiz un devās uz
Daugavpils pusi, bet Boļeslavs ar brāli vēlējās palikt

M. Praņevskas foto.
dzimtajā pusē. No 15 gadu vecuma viņš vairākus
gadus Zasas pusē bija par puspuisi un tad par
puisi pie saimnieka Ozoliņa, vēlāk iesaukts
Latvijas armijā, dienēja 8. Daugavpils kājinieku
pulkā. Ģimenes arhīvā ir saglabājusies pulka
komandiera, pulkveţa 1937.gada 29.septembrī
parakstīta grāmata, kas bija dāvinājums, kareivim
Boļeslavam Siksnānam atvaļinoties no pulka
rindām. Sirmgalvis ir pieredzējis arī Otrā Pasaules
kara šausmas, viņu iesauca Sarkanajā armijā 1944.
gadā, taču karot ilgi nepaguva, jo tika ievainots
un ilgi ārstējās hospitālī. Pēc kara kolhozā
strādāja daţādus lauksaimniecības darbus, ir
pielicis roku arī daţu ēku celtniecībā. Apprecējās
vēlu, bija iegātnis (pašlaik dzīvo savas pirmās
sievas tēva celtajās mājās), piedzima 2 dēli, ir 3
mazbērni. Diemţēl ar pirmo sievu nodzīvoja tikai
7 gadus, jo dzīvesbiedre aizgāja mūžībā. Otrā
sieva Janīna nāca no Kalupes puses, bija ļoti
gādīga un mīļa, palīdzēja izaudzināt un izskolot
dēlus, ļoti rūpējās par vīru, kopā viņi nodzīvoja
40 gadus. Pirms 7 gadiem devās mūžības ceļos.
Boļeslavs kādu brīdi mita pie jaunākā dēla
Aizkrauklē, taču sirds viņu sauca atpakaļ uz
mājām, kur pavadīti mūţa skaistākie gadi, un
pašlaik ir
vecākā dēla Jevģēnija aprūpēts.
Boļeslava veselība nav pārāk spoţa – pēdējos 2
gadus gadus viņš pārvietojas ratiņkrēslā, vairs
neredz un slikti dzird, arī atmiņa vairs tik laba,
taču sirmgalvis labprāt dzied un priecājas par
katru nodzīvoto dienu. Radi un kaimiņi stāsta, ka
Boļeslavs vienmēr ir bijis liels stāstnieks un
dziedātājs, tāpēc „pirmais puisis ciematā”.
Optimismu, gara moţumu un runātīgumu viņš ir
saglabājis joprojām. (Boļeslava Siksnāna apsveikšana
fotogrāfijās ir skatāma www.varkava.lv fotogalerijas
sadaļā.)
Maija Praņevska
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NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU JAUNUMI
Arī šajā pusgadā biedrība „Dzintars 2007” ir aktīvi darbojusies daţādās sabiedriskā labuma jomās. Ir
sarīkotas divas labdarības akcijas. Vienā no tām ar Vārkavas novada domes priekšsēdētāju un Roţkalnu
pagasta pārvaldes vadītāju un biedrības „Dzintars 2007” pārstāvjiem tika apciemoti Roţkalnu pagasta
vientuļie pensionāri, kuriem tika iedotas biedrības biedru sarūpētās dāvaniņas Sveču dienas
priekšvakarā. Vientuļo pensionāru acīs mirdzēju prieka un pārsteiguma asaras par to, ka viņus kāds ir
apciemojis un atvēlējis savu laiku arī viņiem. Tādēļ arī Lieldienu svētkus gaidot vēl tika apciemoti
vientuļie Roţkalnu pagasta pensionāri, kur Rimicānu apkaimes vietējie iedzīvotāji, apmeklējot biedrības
rīkoto koncertu, sanesa daţādus našķus, lai viņiem tos nogādātu.
Arī biedrība sadarbojoties ar Viduslatgales pārnovadu fondu piedalījās akcijā „Piepildīt sapni”, kur tika
atbalstīti Vārkavas novada bērni ar īpašām vajadzībām, viena no tām bija Roţkalnu pagasta iedzīvotāja
Inga Tunķele, kurai ir nepieciešami ortopēdiskie apavi. Paldies ziedotājiem!
Martā biedrības „Dzintars 2007” valdei beidzas darbības pilnvaru laiks un līdz ar to, par jauno biedrības
priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārcis Rukmanis, un biedrības valdes locekļi ir Ella Januševska, Ināra
Augšpūle, Iveta Some un Aiga Vingre. Paldies par ieguldīto darbu bijušajai biedrības priekšsēdētājai
Veltai Ziemelei un novēlam veiksmi un darboties gribu jaunajam valdes sastāvam!
Sakarā ar projekta „‟Aktīvas atpūtas laukuma pielāgošana Jauniešu fizisko aktivitāšu un atpūtas
nodrošināšanai Vārkavas novada Rimicānos‟‟ realizāciju, Rimicānu sporta laukumā tika rīkota Lielā
talka, lai sakoptu sporta laukumu un tā apkārtni, bet par noţēlu bija ļoti maza atsaucība.
Joprojām, vairāku gadu garumā, tiek organizētas nodarbības floristikā un rokdarbos pasniedzējas Jeļenas
Puzakas vadībā, bērniem šūšanas nodarbības - Daigas Domuļevas vadībā un bēriem tehniskās
modelēšanas nodarbības skolotāja Guntara Ormaņa vadībā. Nodarbībām daļēju materiālu iegādi
atbalsta „Borisa un Ināras Teterevu fonds” realizētā projekta „Prieks kopā darboties Rimicānos”. Visi
darboties gribētāji laipni aicināti uz nodarbībām. Nodarbību notikšanas laiks parasti tiek publicēts
Vārkavas novada mājas lapā www.varkava.lv un pie Rožkalnu pagasta informācijas stenda.
Jūlijā notiks ekskursija biedrības „Dzintars 2007” biedriem uz Bauskas novadu, arī projekta „Prieks
kopā darboties Rimicānos” ietvaros, ko atbalsta „Borisa un Ināras Teterevu fonds”.
Jauku un siltu turpmāko vasaru vēlot, biedrības „Dzintars 2007” biedre Evita Jaudzema un biedrības valdes
priekšsēdētājs Mārcis Rukmanis
AUGUSTĀ NOVADĀ NORISINĀSIES
STARPTAUTISKA SENIORU
DRAUDZĪBAS DIENA

9. augustā Vārkavas novadā norisināsies
senioru draudzības diena "Draugs, pulkā
nāc un dejot sāc", kuras ietvaros
norisināsies koncerti Vanagos un
Rimicānos. Koncertos piedalīsies senioru
deju kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas,
Jelgavas, kā arī pašmāju kolektīvi "Dzīves
virpulī", "Odziņas", tautas deju kolektīvs
"Vanagi", kā arī folkloras kopa "Sudobri".

Pasākumu rīko biedrība “Vārkavas novada pensionāri”
sadarbībā ar Vārkavas novada Kultūras centru, atbalsta
Borisa un Ināras Teterevu fonds, Vārkavas novada
pašvaldība.

Aicinām sekot precīzākai informācijai Vārkavas
novada mājaslapā, afišās un sociālajos tīklos!

PROJEKTA “DZĪVES KAUSU ROKĀ
ŅEMAM - VĀRKAVĀ” IETVAROS:


15. jūlijā plkst. 9.00 Rožkalnu KN;



24. jūlijā plkst. 11.00 Vārkavas TN;



12. augustā plkst. 12.00 IAC “Vanagi”
zālē
NOTIKS SEMINĀRS NO VESELĪGA
DZĪVESVEIDA LEKCIJU CIKLA
“IZPLATĪTĀKĀS SLIMĪBAS UN TO
PROFILAKSE”.
Lektore Helēna Piziča
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TOLKA RANDAUKĀ
Bīdreiba ,,As Latgolai,, reikoj kuortejū
izgleitojušū un praktiskū pasuocīni, itū raizi
tei ir vidis sakūpšonys tolka.
Tolkys laikā tiks sakūpts Dubnys upis krosta
pūsms, taipat kluotasūšim tiks pasnīgta eisa
pavyiceiba, kai ryupētīs par upis teireibu un
biologiskū daudzveideibu, gon tuos krostūs,
gon yudinī un kai saglobuot un attīstēt
kulturainaviskū vierteibu. Tolkys dalinīkus
uzrunuos Vidis specialists, Biologejis zynuotņu
Aleksandra Piraga foto.
magistrs, vairuoku starptautisku vidis projektu
dalinīks, eksperts Andris- Viesturs Urtans un ainovu arhitekte, telpiskuos planavuošonys magistre,
eksperimentaluos fitoremediacejis duorza Sorkondaugovys upis krostā, idejis iniciatore un autore Ilze
Rukšāne.
Iz tolku aicynojam pulcētīs Randaukys muiţā 2014.goda 12.julī, suokums plkst. 10.00. Tolkys
dalinīkim byus pušdīnis. Vokorā piec tolkys gida pavadeibā ekskurseja pa Randaukys muiţu.
Bīdreibys ,,As Latgolai,, vidis iniciativu Randaukā finansiāli atbolsta Latvejis vidis aizsardzeibys fonds.

VIENĀ ELPĀ AR LATVIJU
VASARĀ DAUDZBĒRNU ĢIMENES VISĀ LATVIJĀ VARĒS SAŅEMT LATVIJAS GODA
ĢIMENES APLIECĪBAS “3 + ĢIMENES KARTES”
Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstītais projekts „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu
ģimeņu kartes ieviešana” ir veiksmīgi uzsācis savu darbību un š.g. vasarā daudzbērnu ģimenes visā Latvijā varēs
saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ ģimenes kartes”.Daudzbērnu ģimeņu kartes ieviešana (3+
Ģimenes karte) paredz atbalsta mehānismu radīšanu daudzbērnu ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem līdz 18 gadu
vecumam, tai skaitā audţuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem bērniem. Latvijā šobrīd ir aptuveni 20 000
šādu (3+) ģimeņu. Karte sniegs iespēju daudzbērnu ģimenēm savos ikdienas tēriņos saņemt valsts, pašvaldību un
privāto uzņēmumu pakalpojumus ar atlaidēm. Tā vienlaikus kalpos arī kā pirmais daudzbērnu ģimenes
identifikācijas dokuments. Projekta ietvaros ir izveidots pirmais, tieši daudzbērnu ģimenēm paredzētais interneta
portāls www.godagimene.lv, kas savos pirmajos darbības mēnešos jau pulcējis vairāk nekā 15 000 unikālo
apmeklētāju un arī kalpo kā vietne, caur kuru ģimenes var pieteikties kartei (* pieteikšanās kartei sāksies no
2014.gada jūlija vidus).Godagimene.lv portālā apkopota informācija par daudzbērnu ģimenēm būtiskiem
jautājumiem, kā arī izveidotas speciālas informatīvas sadaļas par katru Latvijas pašvaldību, apvienojot vienuviet
visus iespējamos atbalsta pasākumus, kas Latvijā daudzbērnu ģimenēm tiek sniegti.

PATEICĪBA
Labs vārds pie laba darba vada,
Labs darbs ir labam vārdam rada,Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara. /Dz.Rinkule - Zemzare/
Sirsnīgs un mīļš paldies Krievijas Federācijas ģenerālkonsulam Oļegam Ribakovam ar
dzīvesbiedri, 11. Saeimas deputātam Oļegam Hļebņikovam ar palīdzi, Vārkavas novada domes
priekšsēdētājai Anitai Brakovskai, Roţkalnu pagasta pārvaldes vadītājai Mairitai Stulpiņai,
ģimenes ārstes palīdzei Anitai Lazdānei, novada sabiedrisko attiecību speciālistei Maijai
Praņevskai, kaimiņiem – Bramaņu, Gailumu, Vaivodu ģimenēm, radiem un draugiem, kuri atrada
iespēju un laiku, lai pabūtu kopā un veltītu siltus un mīļus apsveikuma vārdus mūsu tēva
Boļeslava Siksnāna lielajā 100 gadu jubilejā. Sirsnīgs paldies visiem jaukajiem cilvēkiem, kuri
palīdzēja jubilejas sagatavošanas un norises laikā.
Dēli Jevģēnijs un Broņislavs
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KULTŪRAS VĒSMAS
VĀRKAVAS PAŠDARBNIEKU TEĀTRIS PĒTERDIENĀ PRIECĒ AR JAUNU KOMĒDIJU

M. Praņevskas foto.
Vārkavas novadā par tradīciju ir kļuvusi Pēterdienas svinēšana, kas parasti notiek Vārkavas pagasta
Piliškās vai Bučkās. Abas ir izcili skaistas vietas: trīs gadus par svinēšanu vietu bija izvēlēts Pilišku
pilskalns, divus – viesu māja „Ludmila” Bleidas ezera krastā. Pēterdiena parasti pulcē daudz skatītāju, arī
šis gads, neskatoties uz vēso laiku un līņāšanu, nebija izņēmums. Šī gada Pēterdienas „odziņa” Bleidas
ezera krastā bija Vārkavas pašdarbnieku teātra Aivara Bankas komēdijas „Meitiņa” iestudējuma
„glītraksts” jeb ģenerālmēģinājums.

Kāpēc glītraksts, ne pirmizrāde?

Kā pavēstīja Vārkavas pašdarbnieku teātra vadītāja, izrādes reţisore Aija Bitinas, teātrim bija vēlme šo
izrādi pataupīt un rādīt telpās, pie tam laika apstākļi Pēterdienā lika šaubīties, vai maz kas sanāks, tāpēc
izrāde apzīmēta šādi, nevis nosaukta par pirmizrādi. Bet pirmizrāde noteikti būs! Skatītājuprāt un pašu
aktieruprāt, glītraksts izdevās, tikai ţēl, ka tanī dienā bija saslimusi teātra dalībniece Evita Beča, kurai arī
bija gana atraktīvs dialogs ar galvenās lomas atveidotāju, kā arī glītrakstā aktieriem izkrita no prāta pa
kādai asprātībai, tā ka tie, kas šo vārkaviešu sniegumu redzēja Bučkās, ir aicināti nākt arī uz atkārtotām
izrādēm, jo būs vēl kas jauns, un asprātības šķilsies vēl spoţāk!

„Meitiņa” – daudzu amatierteātru iestudēta un skatītāju iemīļota izrāde

Lugas siţets ir ļoti mūsdienīgs: vecāki Jāzeps un Marija Susuriņi pēc 5 gadu darba ārzemēs gaida mājās
dēlu Andri. Visi paziņas to zina un arī gaida. Katrs ar saviem nolūkiem, kuri jau laikus tiek perināti.
Tikai... ierodas nevis dēls, bet meita, jo ārzemēs esot mainījusi dzimumu. Un viss sagrieţas vāveres
ritenī, un pārpratumi seko cits citam.

Suflieris sēţ mazmājiņā

Izrādēm brīvā dabā ir viena specifika: jāatrod vieta suflierim. Bija pāris versijas: aka, krūmi, līdz
atminējās par rekvizītu - veco mūrīti, ko teātra dalībnieks Mindaugs pārveidoja par stilizētu mazmājiņu,
kas, nenoliegsit, ir neatņemams lauku māju vides elements. Ja citi teātri uz skatuves liek bieţi vien
neiedomājamas lietas, tad vārkavieši uzlika mazmājiņu, kas lieti noderēja ne tikai suflierim, bet arī
mūzikas aparatūras paslēpšanai. Lai gan sufliere – iestudējuma reţisore Aija - pēc izrādes teica, ka tur
vairs nesēdēšot, jo aktieri tāpat visu zināja un priekšā teikšanu nevajadzēja.

Debitante galvenajā lomā

Iesākumā galveno lomu mēģināja cita aktrise, taču viņai tā „nepielipa”, tāpēc nācās domāt, ko likt vietā.
Vietā nāca Vēsma Sondore, kurai tā bija debija, un viņa ar lomu tika galā spīdoši. Reţisore pateicas
visiem izrādes aktieriem - Vēsmai Sondorei, Zinaīdai Stuburei, Bonifācijam Vaivodam, Skaidrītei
Mednei, Staņislavam Stankevičam, Intai Kivleniecei, Silvijai Stankevičai, Diānai Stuburei, Oļegam
Vaivodam, Dagmārai Skutelei, Aināram Ţelvim - par to, ka viņiem nav aizspriedumu sevi parādīt
smieklīgus un pavisam citādus, nekā ikdienā ierasts. Reţisorei un skatītājiem allaţ ir liels prieks un
interese redzēt, kā viņiem pazīstami cilvēki spēj pārveidoties un aizvien atrod sevī ko jaunu. Ziņkārīgu
un, smieklīgā situācijā nonākušu, kaimiņieni tēloja arī pati reţisore Aija Bitinas.
Maija Praņevska

16
KAPUSVĒTKI VĀRKAVAS NOVADA
KATOĻU UN LUTERĀŅU
DRAUDŢU KAPOS 2014. GADĀ
ꕺ

Lazdānu kapos – 12. jūlijā plkst.12.00;

ꕺ

Strodu kapos – 12. jūlijā plkst.14.00;

ꕺ

Augšmuktu kapos - 13.jūlijā plkst.15.00;

ꕺ

Pilišku kapos – 19. jūlijā plkst.12.00;

ꕺ

Āpšu kapos – 19. jūlijā plkst.16.00;

ꕺ

Vārkavas kapos – 26. jūlijā plkst.11.00
Sv. Mise, plkst.12.00 Aizlūgums kapos;

ꕺ

Vanagu kapos – 27. jūlijā plkst.13.00.

Sestdien, 12. jūlijā plkst. 22.00, Vecvārkavas
estrādē TRAKĀKĀ BALLĪTE UPMALĀ /
PUTU NAKTS 2014. Ieeja 3 EUR.
Vārkavas novada Sporta svētki šogad norisināsies
svētdien, 20. jūlijā plkst.10.00, Vecvārkavā, Vārkavas
vidusskolas stadionā. Sīkāka informācija - afišās!

TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS “PYURS I
LUODE” VECVĀRKAVĀ
Līgo ugunskuri jau nodzisuši, bet pļavas, ziedi un daba
smarţo tik reibinoši, ka ierauj ikkatru vasaras burvības
virpulī... Vasara ir pieņēmusies krāšņumā, bet mums ir
jāatrod laiks darbam, laiks atpūtai un laiks, lai satiktos!
Šoreiz tikšanās vieta ir Vecvārkava, jo ar Latvijas
Kultūrkapitāla fonda (LKKF) atbalstu 26. jūlijā tiek
rīkots tautas mākslas festivāls "Pyurs i Luode",
kura laikā godā celsim Latgales pūralādi, izdziedāsim,
izdejosim, nogaršosim, izrunāsim un visādi citādi
saulītē celsim visu, kas tajā glabāts gadsimtiem ilgi.
Festivāla ietvaros norisināsies gan koncerti, gan
konkursi, gan pavarda kuršana un citas izdarības, kas
saistītas ar Latgales kultūras mantojumu un jaunradi.
Festivāla nolikums, pieteikuma anketa www.varkava.lv/Jaunumi. Sīkāka informācija:
antra.skutele@inbox.lv vai zvanot pa tālr. 20004979
(projekta vadītāja Antra Skutele).

ASINS DONORU DIENA VECVĀRKAVĀ
Asins donoru diena notiks 30.jūlijā no plkst. 9.0012.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē.
Asins donorus atbalsta valsts, Vārkavas novada pašvaldība,
z/s “Šņepstu Jaunāres”, SIA “TU Lauki”.
No 15.maija līdz 3.jūlijam Vārkavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2 jaundzimušie:
31. maijā pasaulē nāca Rasa Vucena! Sirsnīgi sveicam
vecākus - Zani Bramani un Ivaru Vucenu.
24. jūnijā pasaulē nāca Evelīna Šeršņova! Sirsnīgi
sveicam māmiņu - Kristīni Šeršņovu.

No 15.maija līdz 3.jūlijam Vārkavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 mūţībā aizgājušais:
Bronislava Čipāne (04.10.1920-06.06.2014). Visdziļākā
līdzjūtība tuviniekiem.

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.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

