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DOMES LĒMUMI 2014.GADA FEBRUĀRĪ
(SĒŽU PROTOKOLI UN AUDIOIERAKSTI WWW.VARKAVA.LV)
Februārī notika 1 Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo,
izglītības un kultūras komitejas apvienotā sēde (18.februārī), domes ārkārtas sēde (18.februārī) un domes kārtējā sēde
(25.februārī).
2014.gada 18.februāra domes ārkārtas sēdē pieņemts 1 lēmums:
no 2014.gada 4.marta līdz 2014.gada 1. maijam slēgt kustību transportam ar kopējo masu lielāku
par 7,0 t (septiņām tonnām) uz Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem: Vanagi - Kļavinski, Pūgaiņi –
Egļupe – Svaļbišķi, Raunieši – Slapkava – Svaļbiški – Mačāni, Svaļbiški – Mazkursīši, Lielkursīši –
Dambīši, Kazēri – Dzeņi, Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārkava, Brokovski – Kaļvi,
Mežarijas – Upenieki – Panijoņi, Brokavski – Dolgais Bors, Augšmukti – Purviņi, Alkšņāres –
Augšmuktu kapi, Līdums – Jaundzemi, Kvedervecumi – Romānvecumi, Sergunta – Brieži, Brieži –
Jadvigova – Strodi, Brieži – Lapsas, Rimicāni – Birži – Vaivodi, Līdumnieki – Luterāņu baznīca,
Lazdāni – Andiņi – Rudenova, Lazdāni – Kalēji, Kalēji – Arendole, Arendole – Aizalksne, Vet.
iecirknis – Luterāņu baznīca, Vārkavas apvedceļš, Gateris – Kaļvi, Akmens – Ančkini, Novasele –
Šustas ezers – Šaripovka, Borkava –Aizpūrieši, Akmens – Piliškas Apvedceļš – Mazie Klapari, Brišķi –
Aizpūrieši, Dovole – Piliškas, Borkova – Ignalina, Spūles – Lidlauks – Ašenieki, Zibergova – Pūtkas –
Klapari. Informācija par to, ka pašvaldību ceļiem tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme, ir publicēta arī novada
mājas lapā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Novadnieks”. Kontakttālrunis 29446486 (pašvaldības
izpilddirektors E.Sparāns).
Dome var lemt par svara ierobežojošu zīmju noņemšanu pirms 1.punktā noteiktā termiņa, ja
ir labvēlīgi laika un braukšanas apstākļi.
2014.gada 25.februāra domes kārtējā sēdē pieņemti 12 lēmumi.
 Mainījies dzīvokļu komisijas sastāvs
Dome, pamatojoties uz 21.01.2014. V. Dzenes iesniegumu un ņemot
vērā 2014.gada 18.februāra apvienoto komiteju sēdes atzinumu,
dzīvokļu komisijā ievēlēja Valentīnu Dzeni.
 Piedalīsies projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”
Dome atbalstīja nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds”
rīkoto un administrēto projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu
vidi”. Pašvaldība finansēs vienu projektu sava novada katra pagasta
teritorijā, viena projekta summa ir 427 euro. Balvu fondam paredzēti
71,14 euro. Kopumā no budžeta mazo grantu 3 projektu īstenošanai
tika piešķirti 1352,14 euro. (Par konkursa izsludināšanu sekojiet informācijai
mājaslapā www.varkava.lv/Jaunumi.)

Ineses Cakules foto.

Mazo grantu programmas ietvaros iestādēm, biedrībām, iniciatīvas grupām būs
iespēja izstrādāt un iesniegt projektus vides un sociālas infrastruktūras sakārtošanai,
dažādu pasākumu ieviešanai savā pilsētas vai pagasta teritorijā. Obligāts programmas
nosacījums ir iedzīvotāju brīvprātīga iesaistīšana paredzētajās aktivitātēs, tādā veidā
veicinot cilvēku dalību savas dzīves vides uzlabošanā. Lēmumu par organizācijām,
iestādēm un iniciatīvas grupām, kuram tiks piešķirts finansējums, pieņems novadu
pārstāvju un fonda izveidota konkursa komisija.
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DOMES DEPUTĀTU
IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS
LAIKI MARTĀ
Artūrs Štagars
19.03.2014
 Piliškās, saieta vietā, no plkst. 10.00-11.30;
 Vecvārkavā, KC zālē, no plkst. no 12.0013.30;
 Vārkavas pamatskolā no plkst. 14.00 15.30.

Pēteris Šņepsts

SAŅEMTA ATBILDE UZ VĒSTULI IEKŠLIETU
MINISTRIJAI PAR UGUNSGRĒKU VĀRKAVAS
PAGASTA “ŠTAĢEROS”
Vārkavas novada pašvaldība pēc 2014.gada 19.janvāra
ugunsgrēka Vārkavas pagasta „Štaģeros”, kad nodega
Kivlenieku ģimenes dzīvojamā māja un kokapstrādes darbnīca,
vērsās pie LR Iekšlietu ministrijas ar lūgumu izskaidrot, kāpēc
palīdzība bija novēlota, t.i., neatbilda MK 2004.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un
glābšanas darbus” 5.3. apakšpunktam, ka VUGD vienības
ierašanās laikam notikuma vietā pēc izsaukuma saņemšanas
Vārkavas novada Vārkavas pagastā bija jābūt 25 minūtes.
Vārkavas novada pašvaldība dažādu apsvērumu dēļ neizpaudīs
konkrētā gadījuma nianses, taču vēlas pavēstīt svarīgu
informāciju iedzīvotājiem, ko Iekšlietu ministrijas padotībā
esošais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests minētajā
vēstulē ieteica uzlabot, lai neatkārtotos līdzīgas situācijas:

20.03.2014
 Piliškās, saieta vietā, no plkst.9.00-10.30;
 Vārkavā, pagastā pārvaldē, no plkst.11.0012.00 ;
 Vecvārkavā, KC zālē, no plkst.14.00-15.00.  pie pašvaldību un privātajiem ceļiem izvietot norādes
ar māju nosaukumiem un attālumiem līdz mājām;

atbilstoši MK 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Helēna Ērgle
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” izvairīties
21.03.2014
no vienādiem māju nosaukumiem pašvaldības
 IAC “Vanagi” no plkst.10.00-12.00.
administratīvajā teritorijā (VUGD pārbaudes laikā
konstatēts, ka Vārkavas pagastā ir mājas ar vienādiem
nosaukumiem);
Antra Vilcāne

izskatīt iespēju nodrošināt pašvaldības ugunsdzēsības
27.03.2014
komandas dežūru nepārtrauktā 24 stundu režīmā (ja
 IAC “Vanagi” no plkst.10.00-12.00.
pašvaldības
ugunsdzēsības
komanda
dežūrē
nepārtrauktā 24 stundu režīmā (par to attiecīgi
Deputātu pieņemšanas laikos ir iespējamas
jāinformē VUGD), to iekļauj VUGD Resursu
izmaiņas. Lūdzam sekot informācijai mājaslapā
izsūtīšanas sarakstā un ar reģionu zvana centra
www.varkava.lv, sadaļā Jaunumi.
starpniecību iesaista ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas
darbu veikšanā pašvaldības administratīvajā teritorijā);
Vārkavas novada pašvaldība atgādina, ka novadā joprojām
darbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigāde, kurus var izsaukt pa
tālr. 28440356 (Antons Onckulis), 29446486 (Elmārs
Sparāns), 26180428 (Sandis Poplavskis).
 iespēju robežās informēt pašvaldības iedzīvotājus par
to, ka gadījumos, kad nepieciešama operatīvo dienestu
palīdzība, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības
numuru „112”, nepieciešams precīzi norādīt notikuma
Gunitas Lazdānes foto.
vietas adresi – novadu, pagastu, māju nosaukumu, kā
arī piebraucamo ceļu orientierus.
IZSLUDINA VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJAS LOCEKĻU KANDIDĀTU
PIETEIKŠANOS
Vārkavas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas notiks 2014.gada 24.maijā.
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos:
Turpinājums 3.lpp.
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Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
 reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
• Vārkavas novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas
loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
 kurš prot latviešu valodu;
 kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta
iesniegšanai;
 kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Vārkavas novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu,
dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Kopā
ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama
pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās
vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu
aizsardzību, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu un
iesniedzams novada vēlēšanu komisijai:
• ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī

•

izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, un datumu. Ja
attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus,
tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu,

uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams līdz 2014.gada 1.aprīlim Vārkavas
novada vēlēšanu komisijai – Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, 1.stāvā - zemes lietu
speciālista kabinetā, tālruņi 28623663, 26478052. Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājas
lapā: http://www.cvk.lv.
Vārkavas novada vēlēšanu komisija
VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ VIESOJĀS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS PRIEKŠSĒDIS
Vārkavas novada pašvaldība 14.februārī uzņēma ciemiņus – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi
Andri Jaunsleini, priekšsēža padomnieci un padomnieci kultūras jautājumos Olgu Kokāni, padomnieci
veselības un sociālajos jautājumos Silviju Šimpfu un izdevuma „Logs” galveno redaktori Guntu Klismetu.
Vizītes mērķis bija viesošanās Latvijas pašvaldībās, kurās pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām amatos stāju-

2014.gada 19.martā
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šies jauni domes priekšsēdētāji. Pirms
viesošanās Vārkavas novadā, augstie viesi pabija
Varakļānu novadā, bet pēc tam devās uz
Jēkabpili. Uz tikšanos bija ieradušies novada
domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors,
Vārkavas novada Sociālā dienesta darbinieki un
biedrības „Vārkavas novada pensionāri”
pārstāvji.
Domes
priekšsēdētāja
Anita
Brakovska un domes deputāti sarunā (attēlā)
pieskārās visaktuālākajām novada problēmām –
valsts un pašvaldības autoceļu stāvoklim, mazo
skolu un lauku vidusskolu liktenim, pašvaldības
pašpārvadājumiem, pašvaldību saistošajiem
noteikumiem, valsts iestāžu darbībai. LPS
apkopoja problēmas un solīja sniegt palīdzīgu
roku sāpīgāko jautājumu risināšanā.

Maijas Praņevskas teksts un foto.

VECVĀRKAVĀ OTRO REIZI NOTIKA ASINS DONORU DIENA
18. februārī Vārkavas novada administratīvajā centrā
Vecvārkavā, Kultūras centra zālē, Vārkavas novada
domei, sadarbojoties ar Latvijas asinsdonoru centra
Latgales filiāli un „Latvijas Sarkanā krusta” Preiļu nodaļu,
otrreiz notika asins donoru diena, kuras laikā asinis
nodeva 36 iedzīvotāji. Septiņi eventuālie donori tika
aizraidīti, jo neatbilda nepieciešamajiem nosacījumiem.
Vairāki donori asinis nodeva pirmoreiz, viens no viņiem
bija vairāk satraucies, un viņam bija nepieciešama neliela
medicīniska palīdzība, savukārt pārējie cēlās misijas veicēji
bija donori ar lielāku vai mazāku pieredzi un jutās labi un
apmierinoši.
Kad Vārkavas novada pašvaldība rakstīja par pirmoreiz Vecvārkavā notikušo asins donoru dienu, tad
izskanēja iecere, ka tā centīsies sagādāt papildu palīdzību, kas arī tika panākts – pašvaldība no savas puses,
neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu, t.i., jebkuram donoram, kas piedalās Vecvārkavā rīkotajās asins
donoru dienās, izmaksāja pabalstu – 2,84 eiro, tādu pat summu katram donoram ziedoja arī z/s „Šņepstu
Jaunāres”, kā arī papildinājumu uzkodu paciņai – „Laimas” šokolādi „Ekstra” - dāvāja SIA „TU Lauki”.
Donori bija ļoti iepriecināti par šo papildu materiālo pabalstu, un pašvaldība ļoti pateicas saviem sadarbības
partneriem par atbalstu šajā cēlajā akcijā – z/s „Šņepstu Jaunāres” direktoram, novada domes deputātam
Pēterim Šņepstam un SIA „TU Lauki” vadītājai Olgai Kukarei.
Protams, ikviens donors turpat, asins nodošanas vietā, saņēma arī valsts pabalstu - 4,27 eiro un uzkodu
paciņu ar cepumiem, riekstiem un minerālūdeni, kā arī tie, kuriem vēl nebija - asins donora apliecību. Ir
vienošanās, ka asins donoru diena Vecvārkavā notiks divreiz gadā. Nākamreiz tā būs jūlijā.
Maijas Praņevskas teksts un foto.

Attēlā: Vārkavas vidusskolas skolnieks Jānis Kusiņš asinis nodeva pirmoreiz. Satraukums nedaudz bijis, taču viss noritēja
veiksmīgi, un Jānis, kad vien būs tāda iespēja, neatteiksies nodot asinis atkal.
VIDUSLATGALES PĀRNOVADU FONDS AICINA piedalīties labdarības akcijā
„Piepildīt sapni” un ziedot līdzekļus ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
Līdzekļu piesaiste akcijai aizsākās pagājušā gada nogalē ar pasākumu „Labs darbs divus
mūžus dzīvo”, uz šo brīdi ir saziedoti 1190 EUR.
Akcijā „Piepildīt sapni” par saziedotajiem līdzekļiem piepildīsim kādu vēlmi un dāvāsim
prieku 25 bērniem invalīdiem un viņu ģimenēm no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Vārkavas un
Riebiņu novadiem. Lai piepildītu visas 25 bērnu vēlmes, vēl ir nepieciešami 5000 EUR.
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Viņi ir vieni no mums, taču viņiem dzīve ir uzlikusi
vienu no smagākajiem pārbaudījumiem – nedziedināmi
vai smagi slimu bērnu. Brīdis, kad ģimenē piedzimst slims
bērniņš vai veselajam bērnam uzbrūk ļaundabīga slimība,
ir nepanesami smags. Un tas maina visu turpmāko dzīvi.
Šīm ģimenēm ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts...

jas par savu meitu. Ingai ir nepieciešama lielāka
uzmanība nekā vienaudžiem, nepieciešama regulāra
ārsta apmeklēšana, papildus ārstniecība un
ārstnieciskā rehabilitācija, bet tā ir veicama tikai pēc
konsultēšanās ar ārstu-speciālistu, šajā gadījumā ar
neirologu.
Meitenei ikdienā ir nepieciešami ortopēdiskie
apavi, bet tie ir dārgi un vienam gadam
nepieciešami vismaz 2 pāri, ko mamma nevar
atļauties nopirkt. Staigājot ar neatbilstošiem
apaviem, meitenes gaita un kājiņu veselība var tikt
bojāta neatgriezeniski.

Šīm ģimenēm nepieciešams mūsu atbalsts un sajūta, ka
arī šādi bērni un viņu vecāki ir Latvijai vajadzīgi. Tikai
mēs paši varam veidot sabiedrību ar dvēseli, kurā ģimene
un pats cilvēkbērns ar īpašām vajadzībām justos piederīgs,
vajadzīgs, nozīmīgs, mīlestības un uzmanības vērts. Bet
ģimenēm ar bērniem invalīdiem nepieciešama ne tikai
praktiska palīdzība, bet arī kāda sen lolota sapņa
piepildījums. Bērni SAPŅO...un sapņos viņi lido, peldās Jānis Babris
jūrā, skrien, brauc ekskursijās kopā ar ģimeni un ir Jānis Jānis dzīvo Vārkavas novada Upmalas pagastā
un ir 8 gadus vecs zēns ar garīgās un fiziskās
dzīvespriecīgi un veseli...
Atvērsim sirdis labestībai un kopā saziedosim attīstības traucējumiem. Smagi pašfunkcionēšanas
līdzekļus, kas dos ieguldījumu katrā pagastā, ierobežojumi, izteikti jaunu iemaņu un zināšanu
ciemā un pilsētā, kas palīdzēs piepildīt kāda apguves traucējumi, smaga invaliditāte, vāja kustību
maza bērna sapni kļūt veselam un dzīvot, koordinācija. Zēns mācās Rudzātu speciālajā
vecam cilvēkam iedegs prieku sirdī un internātpamatskolā. Lasa labi, bet izlasīto izprot tikai
smaidu sejā un kādam studentam palīdzēs daļēji. Par dzirdēto un lasīto spēj pastāstīt tikai ar
turpināt mācīties... Tikai kopā mēs varam jautājumu palīdzību. Ātri iemācās dzejoļus no galvas,
lielākas grūtības sagādā rokdarbi - darbs ar lineālu,
paveikt lielas lietas!
Lai ziedotāji varētu piemērot iedzīvotāju vai praktiskais darbs ar dziju, līmi, šķērēm. Jānis ir
uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaidi izpalīdzīgs, labestīgs, prot spēlēties ar citiem
ziedotajām summām, fondam ar LR VID klasesbiedriem, labi iekļāvies klases kolektīvā. Mājās
lēmumu ir piešķirts sabiedriskā labuma un skolā bieži dzīvo savā „pasaulītē” un labprāt
uzturas vienatnē, patīk rotaļāties.
organizācijas statuss.
Viduslatgales
pārnovadu
fonds
par Zēna lielākais sapnis ir lego spēles, kas ne tikai
ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai sagādās bērnam prieku, bet arī attīstīs pirkstu
starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda nonāk veiklību un iemaņas darbmācības stundās.
paredzētajam mērķim. Fonda administratīvās
izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem.
Ziedojumus varat veikt gan ieskaitot fonda
bankas kontā, gan skaidrā naudā, griežoties fonda
birojā - Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301. Fonda
rekvizīti: nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds", reģ.
nr. 40008210954, bankas nosaukums AS "SEB Banka",
konta nr. LV35UNLA0050021079970.

Akcijas „Piepildīt sapni”
mērķa grupa - bērni ar īpašām
vajadzībām Vārkavas novadā

Gunitas Lazdānes foto.

IZMAIŅAS SOCIĀLĀ DIENESTA
PIEŅEMŠANAS LAIKOS VECVĀRKAVĀ

Inga Tunķele
Inga ir 3 gadus veca un dzīvo Vārkavas novada
Rožkalnu pagastā kopā ar mammu Baibu. Ingas
invaliditātes cēlonis ir slimība, kas viņu pavada jau
kopš dzimšanas. Baiba Ušacka ir vientuļa māte,
Ingas tēvs nedzīvo kopā un nekādā veidā nerūpē2014.gada 19.martā

Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5,
1.stāvā - pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00;
piektdienās no plkst. 9.00 -12.00 (iepriekš bija no
plkst.8.00).
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SKOLU VĒSTIS
VĀRKAVAS VIDUSSKOLĀ spraigā darbā ir
aizritējis gada īsākais mēnesis – februāris. Cītīgi
esam vākuši makulatūru un izlietotās baterijas.
Pavisam tika savākti 8449 kg makulatūras un 55,80
kg bateriju (attēlā čaklākie bateriju vācēji). Makulatūras
vākšanas konkursā čaklākā bija 2. klase (2552 kg),
5. klase (1608 kg), 12. klase (1279 kg), bet bateriju
vākšanas konkursā – 5. klase (16,900 kg), 2. klase
(15,400 kg), 8. klase (5,200 kg). Paldies visiem
skolēniem, skolotājiem un vecākiem par atsaucību
un palīdzību!

No 10. - 14. februārim skolēni aizrautīgi veica
projektu darbu „Vārkavas novada ievērojamākās
vietas un cilvēki”. Katra klase nedēļas noslēgumā
savu darbu arī prezentēja.
Kopā ar skolas bibliotekāri Melitu un Upmalas
bibliotekāri Aldu tika svinēta M. Stārastes 100.
dzimšanas diena.
Valentīndienā 5. - 12. klašu skolēni piedalījās
Popielā, kur žūrijas pienākumus godam veica
kultūras centra vadītāja A. Skutele, M. Rukmanis,
M. Pastare.
20. februārī Simona Līna Liepiņa, Kristians Plots
un Zigmārs Lozda piedalījās Dienvidlatgales
rotaļnieku un stāstnieku konkursā „Anekdošu
virpulis - 2014”. Simonai un Zigmāram
rotaļnieku konkursā 1. pakāpes diplomi.
Stāstnieku konkursā – Kristianam un Zigmāram
1. pakāpes diplomi un ceļazīme uz konkursa
finālu Rīgā.
Vecāki kopā ar bērniem apmeklēja radošo
darbnīcu, kur Linarda Soma māmiņa visiem
interesentiem mācīja izgatavot skaistas apsveikuma
kartiņas.
19. februārī vidusskolēni aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus. Vislabāko vērtējumu ieguva
šādi darbi: Arta Ērgļa darbs „Mazgāšanas līdzekļu
ķīmiskais un to ietekme uz vidi”, Santas Annas
2014.gada 19.martā

Lutinskas darbs „Dzeramā ūdens sastāva
salīdzinājums dažādās Vārkavas akās”, kā
arī Marinas Šakalovas un Lāsmas
Bramanes kopdarbs „Pirmās nepieciešamības
preču monitorings pirms un pēc eiro ieviešanas”. Šie
darbi tika izvirzīti uz Skolēnu zinātniski –
pētniecisko darbu konkursu Daugavpilī. Diāna
Čeketa uzrakstīja darbu „Sociālo tīklu ietekme uz
mutvārdu saziņu”, Ieva Gavare un Laura Vaivode „Zobu pastu sastāvs, tā ietekme uz cilvēka veselības
stāvokli”, Inta Gavare, Guna Stubure „Reitterapija”. Līga Plone, Maija Gailuma rakstīja
darbu par tēmu „Pārtikas piedevas čipsos to ietekme
uz cilvēka organismu”, Jānis Kusiņš, Osvalds
Savickis apskatīja lauksaimniecības attīstību Latvijā.
Baiba Mačulāne un Klinta Vaivode rakstīja darbu
„Kvēlspuldžu un ekonomisko spuldžu
salīdzinājums”.
5.-8. klašu skolēni piedalījās starpnovadu
matemātikas olimpiādē. 5. klase skolēni: Andrejs
Ločs ieguva 2. vietu, Kristians Plots 3. vietu
un Anna Zakareviča-atzinību, 6. klase
skolēni Rinalds Pākste-1.vietu, Aurēlija VaivodeŠulte-atzinību. Starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē
labus rezultātus uzrādīja Sandra
Brakovska (2. kl.)–2.vieta un Liliāna Gavare (1.kl.)
-3.vieta. 11. klases skolniece Diāna
Bartuseviča ieguva 2. vietu un ir izvirzīta uz valsts
olimpiādi, kura notiks 13.-14. martā.
28. februārī uz žetonu vakaru visus aicināja 12.
klases skolēni. Pēc pasākuma svinīgās daļas varēja
baudīt 12. klases iestudēto jautro lugu „ Visi radi
kopā”.
Skolotāja Silvija Stankeviča un Marita Ērgle pēc
uzaicinājuma saņemšanas piedalījās Dzimtās valodas
dienas pasākumā Rīgā.
Marta pirmajā nedēļā vidusskolas meiteņu un zēnu
vokālie ansambļi piedalījās starpnovadu vokālās
mūzikas konkursā „Balsis”. Zēnu ansamblim –
2.pakāpes diploms, meitenēm -1. pakāpes diploms
un ceļazīme uz reģionālo konkursu.
Labi eksperimentēt prot 6. klases meitenes.
Strapnovadu konkursā „Skolēni eksperimentē”
Simonai Līnai Liepiņai - 2. vieta, Aurēlijai
Vaivodei-Šultei un Danielai Smolenskai - 1. vieta
un ceļazīme uz konkursu Rīgā.
5. klases skolēnu vadībā 1.-7. klašu skolēni baidīja
ziemu Meteņdienas pasākumā. Bērni šosezon
pēdējo reizi bija tērpušies maskās un laiku pavadīja,
piedaloties dažādās stafetēs.
Nedēļas noslēgumā skolā notiks „Vārkavas balvas”
izcīņa vieglatlētikas trīscīņā, bet no 17. marta 1.- 11.
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klašu skolēni dosies pavasara brīvdienās.
12. klašu skolēnu dzīvē sāksies nozīmīgs
posms, jo jākārto pirmais eksāmens
svešvalodā. Turēsim īkšķus un vēlēsim
viņiem veiksmi!
Veiksmīgi aizvadīja starpnovadu „Lāses
kausa” 1. kārtu jaunie volejbolisti.
Vecākā grupa izcīnīja 1. vietu un tiesības
29. martā spēlēt finālā Rīgā. Uzvaru
kaldināja Arvis Spuriņš, Lauris
Gavars, Mairis Ormanis, Austris
Vanags, Agris Vilcāns, Arnolds
Sparāns.
Šie paši puiši un arī Oskars Mednis
izcīnīja 2. vietu Preiļu policijas pārvaldes
rīkotajā kausa cīņā volejbolā, finālā tikai
ar 2 punktiem pagarinājumā zaudējot
pieredzējušajiem turnīra rīkotājiem –
policijas komandai.
„Lāses kausā” 2. vietu izcīnīja arī vidējās
grupas komanda: Arvis Vilcāns,
Egons Zalāns, Alvis Bulatovs, Uldis
Valainis, Niks Plots, Ēriks Pūga,
Normunds Ušackis.
Noslēgusies arī „Mazās balvas” izcīņas
3. kārta vieglatlētikā. 3. kārtu
kopvērtējumā uzvarētāju kausus saņēma
Valija Vanaga, Melisa Vanaga. Divas
godalgotās vietas vēl izcīnīja Andis
Briška, Uldis Gavars, Melisa
Vanaga, Valija Vanaga, Viktorija
Vaivode Šulte, Dāvis Salcevičs.
8. martā risinājās arī Preiļu novada
atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās.
Pie vairākām godalgām tika arī mūsu
vieglatlēti. Otrās vietas izcīnīja Valija
Vanaga (2 disciplīnās), Raivis Vanags,
Arnolds Sparāns, Austris Vanags,
Arvis Vilcāns, Lauris Gavars. Zelta
medaļas saņēma Arnolds Sparāns un
Valdis Korsišs. Ar 6,21 m tālu lēcienu
skolas rekordu tāllēkšanā laboja
Arnolds Sparāns. Rekords kopš 1973.
gada piederēja sporta žurnālistam
Artūram Vaideram un bija 6,06 m tāls.
14. martā skolā risinājās tradicionālās
vieglatlētikas 3-cīņas sacensības,
pulcējot gandrīz 150 pašmāju sportistu
un ciemiņu.
Atbildīgās par audzināšanas darbu
Vārkavas vidusskolā: H. Ērgle, S.

Stankeviča

FEBRUĀRIS VĀRKAVAS PAMATSKOLĀ

11.februārī 9.klases skolniece Amanda Spūle (skolotāja
Dagmāra Skutele) piedalījās starpnovadu ķīmijas
olimpiādē.
14.februārī Vārkavas pamatskolā notika Aglonas, Preiļu un
Vārkavas novadu skolu direktoru seminārs. Semināra
dalībniekus iepazīstinājām ar pirmsskolas bērnu grupiņas un
senioru deju kopas „Odziņas” sadarbības formām. Vārkavas
pamatskolas mazie bērni ceturtdienās dodas uz nodarbību
pie vecmāmiņām. Kopīgi tiek dejotas dejas, stāstītas un
iestudētas pasakas, dziedātas dziesmas, pārrunātas svētku
svinēšanas tradīcijas. Šī bērnu un „Odziņu” draudzēšanās
ilgst jau otro gadu, sniedzot abām pusēm daudz jauku brīžu
un emociju. Ciemiņi apmeklēja seno apavu izstādi Vārkavas
pagasta izstāžu zālē un noskatījās koncertu, ko bija sarūpējis
Vārkavas pamatskolas kolektīvs. Skolas peles (Agnese
Plone un Amanda Spūle) uzjautrināja skatītājus ar
interesantiem stāstiem un jokiem no skolas dzīves. Uzstājās
skolas dziedošais meiteņu ansamblis, Jānis Jukšs ar dzejas
lasījumu. Ar īpaši sagatavotu ģitārspēles un solo
priekšnesumu klātesošos pārsteidza Ieva Boļšakova, Ieva
Butlere un Santa Jukša.
21.februārī notika skolas „Popiela”. Bija sagatavoti
11priekšnesumi. Dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija:
jaunatnes lietu speciālists Mārcis Rukmanis, bibliotekāre
Skaidrīte Trafimova, mūzikas skolotāja Lidija Ozola un
deju skolotāja Oksana Kitajeva. Galveno balvu ieguva 1.un
2.klases meiteņu priekšnesums „Pieci mazi kukainīši” (attēlā).
Pārējie mākslinieki saņēma nominācijas.
Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu sacensībās „Mazā
balva” 6.klases skolnieks Edgars Nikiforovs ieguva kausus
divās disciplīnās-augstlēkšanā un 1000 m skrējienā, 6.klases
skolniece Liāna Čangule-Čivkule-2. vietu lodes grūšanā.
Kopš janvāra vietējie jaunieši vakaros aktīvi sporto Vārkavas
pamatskolas zālē un stadionā-trenējas spēka vingrinājumiem,
skrien, spēlē futbolu.
Direktore S.Medne
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VIENĀ ELPĀ AR LATVIJU
PIEDALĪSIMIES LIELAJĀ TALKĀ
2014!
Lielā Talka 2014 notiks sestdien, 26.aprīlī
no plkst. 9.00 līdz 15.00, vienlaicīgi visā
Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto
atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā
pārrauga LIELĀS TALKAS KOORDINATORS.

AICINĀM ARĪ ŠOGAD
PIEDALĪTIES ZEMES STUNDĀ
2014!
Jau astoto reizi marta mēneša pēdējā
sestdienā cauri laika joslām visā pasaulē
svinēs Zemes stundu.
2014. gada 29. martā laikā no 20.30-21.30
ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība,
valdība ir aicināts simboliski izslēgt
apgaismojumu uz vienu stundu, lai
parādītu
savu
apņemšanos
videi
draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Piedalies!
• Lai arī kur Tu būtu, 2014. gada 29. martā
20:30 uz stundu izslēdz gaismu savā istabā,
mājā, dzīvoklī.
• Uzņēmumi, iestādes, organizācijas un
pašvaldības aicinātas izslēgt uz Zemes
stundas laiku ēku fasāžu dekoratīvo
apgaismojumu (ielu apgaismojumu nebūtu
vēlams izslēgt drošības apsvērumu dēļ, bet
pēc iespējām un vēlmes var samazināt) vai
nozīmīgu objektu, kas atrodas to teritorijā,
(pieminekļu,ēku) dekoratīvo apgaismojumu.
• Aicini Zemes stundā piedalīties savus
draugus, radus, kolēģus, kaimiņus –
mutiski, rakstiski, video veidā vai izvietojot
Zemes stundas plakātus (interesēties,
rakstot uz info@pdf.lv).
• Apmeklē citu rīkotus Zemes stundas
pasākumus.
• Apņemies un uzsāc videi draudzīgas
iniciatīvas ikdienā.
• Domā un rīkojies videi draudzīgi ikdienā!

Vārkavas novadā LT koordinatore ir Maija
Praņevska (e-pasts: maija.pranevska@varkava.lv,
tālr. 26611934).

Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes,
organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti
ikvienā pilsētā un novadā reāli organizē kolektīvas
talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un
piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja
gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to
saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad
reģistrē mūsu mājas lapā. 26.aprīlī Tu vari pievienoties
kādai no šīm talkas vietām. VISAS OFICIĀLI
REĢISTRĒTĀS TALKAS VIETAS BŪS REDZAMAS
SADAĻĀ "KARTES - PIETEIKTĀS/ORGANIZĒTĀS
TALKAS VIETAS". TALKAS DIENĀ TEV BŪS
NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, KAS ŠOGAD IR
SARKANĀ KRĀSĀ. Sarkanos maisus bez maksas būs

iespējams saņemt 26. aprīlī (un arī iepriekš) ikvienā
www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas
atbildīgā vai koordinatora. Pirms piedalīties talkā, der
izlasīt INSTRUKCIJU TALCINIEKIEM, kurā minēts, kur
saņemt maisus, kā apģērbties, kur atstāt piepildītos
maisus u.tml.
Šī gada Lielās Talkas akcents būs Vides izglītība,
kā arī pasākumu kuplinās Pagalmu
labiekārtošanas kustība.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100.
dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un
sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai
atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt
iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev
apkārt.

E-PRASMJU NEDĒĻAS NORISE VĀRKAVAS NOVADĀ




Pirmdien, 24.martā plkst.10.00,
plkst.13.00 Rožkalnu bibliotēkā,
otrdien, 25.martā plkst.10.00,
plkst.13.00 Vanagu bibliotēkā,

Upmalas bibliotēkā un
Vārkavas



bibliotēkā

un

ceturtdien, 27.martā plkst.10.00, Arendoles bibliotēkā
NOTIKS:
e-apmācības: LDC elektroniskie pakalpojumi, elektroniskā datu ievade un jaunā datu ievades
programma. Apmācības vadīs Terēzija Jaunromāne. Aicināti visi interesenti.

2014.gada 19.martā
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GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU VAR IESNIEGT ARĪ VALSTS
VIENOTAJĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ DAUGAVPILĪ
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2014. gada 1. martā ir sākusies
gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara
obligāti (šogad arī visām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem gan šī,
gan citas deklarācijās obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu), gan
tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības
un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai to paveiktu, Daugavpils un apkārtējo novadu iedzīvotāji, tagad var izmantot arī
Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VVKAC) sniegtos pakalpojumus. Aicinām iedzīvotājus izmantot
šo iespēju, jo VVKAC Daugavpilī strādās tikai līdz 2014.gada jūnija beigām, kad noslēgsies šis pilotprojekts.
VVKAC Daugavpilī atrodas Saules ielā 15. VVKAC darba laiki: pirmdien: 8:30 – 18:00, otrdien, trešdien,
ceturtdien: 8:30 – 17:00, piektdien: 8:30 – 16:00 (pārtraukums visās dienās no 12:30 līdz 13:00). Vienlaikus, lai
deklarācijas aizpildīšana būtu daudz ērtāka un vienkāršāka, VID aicina iedzīvotājus noslēgt līgumu par VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) izmantošanu un turpmāk, izmantojot VID EDS, gada
ienākumu deklarāciju iesniegt elektroniski sev piemērotā laikā. EDS līguma parakstīšanu var pieteikt VID
D a u g a v p i l s
k l i e n t u
a p k a l p o š a n a s
c e n t r ā
(Klusā iela 4a, Daugavpils, LV-5417, tālr. 65476204), ir tikai jāpiezvana un jāvienojas ar konsultantu par
piemērotāko līguma parakstīšanas datumu un laiku. Savukārt VVKAC konsultanti nepieciešamības gadījumā
parādīs, kā praktiski darboties ar EDS. VID tīmekļa vietnē pieejamas arī video instrukcijas, kurā soli pa solim
izstāstīts, kā iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām
iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā, vai arī izmantojot iespēju VID tīmekļa vietnē „Uzdot jautājumu VID”. Visu VID
klientu apkalpošanas centru tālruņi, kur iespējams pieteikties EDS līguma parakstīšanai, pieejami sadaļā Kontakti/
Pieteikšanās EDS līguma noslēgšanai.
Par pilotprojektu
Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar vairākām valsts iestādēm un pašvaldībām. Pilotprojekta
veiksmīgas īstenošanas rezultātā, ļoti iespējams, jau nākotnē visā Latvijā tiks izveidots VVKAC tīkls. Šie centri dos
iespēju taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev
nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē. Šāda soļa nozīme kļūst īpaši
saprotama, ja apzinās to, ka šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību
piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un
neefektīvi, raugoties gan no iedzīvotāju un uzņēmēju, gan valsts viedokļa. Pilotprojekta laikā tiek īstenotas divas
publisko pakalpojumu sniegšanas pieejas. Daugavpilī un Valmierā vairākas valsts iestādes sniedz pakalpojumus
vienuviet VVKAC telpās. Tajos savus pakalpojumus sniedz Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts vides dienests. Daugavpilī
pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru, kas VVKAC telpās sniedz arī savus
pakalpojumus. Rojā un Aucē - augstākminēto valsts iestāžu atsevišķi pakalpojumi tiek sniegti esošajos pašvaldību
klientu apkalpošanas centros. Šeit papildus būs iespējams saņemt arī Valsts zemes dienesta pakalpojumus.
Savukārt Rīgā, sadarbībā ar pašvaldību, tiek pārbaudīta iespēja valsts iestāžu pakalpojumus sniegt vietās, kur
visvairāk atrodami attiecīgā pakalpojuma saņēmēji. Pilotprojekta laikā Rīgas Dzemdību namā Rīgas Ziemeļu
izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas sektorā būs iespējams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrai par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu. Plašāka informācija par Valsts vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu: www.vvkac.lv un www.twitter.com/vvkac.

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts tiek īstenots projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002
“Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda
starpniecību un 15% Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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PAVASARA ATKRITUMU IZVEŠANAS AKCIJA
VĀRKAVAS NOVADĀ
Piekritīsiet, ka pavasaris ir piemērotākais brīdis, lai sakoptu apkārtni, tīrītu māju un atbrīvotos no
nederīgām lietām, tādēļ SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novada
iedzīvotājiem organizē dalīti vākto atkritumu bezmaksas izvešanas akciju. Tā kā Vārkavas novada
iedzīvotājiem pagaidām vēl nav iespējas šķirot atkritumus, tad šoreiz tiks vākti tieši dalīti vāktie
atkritumi – neizkomplektēta nolietotā sadzīves tehnika (vecie televizori, ledusskapji, gāzes plītis
utt.), stikla iepakojums (burkas, pudeles un logu stikls) un tīra, bez dubļiem, mēsliem un citiem
piejaukumiem - lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēve.
Jums līdz šī gada 8. aprīlim jāsazinās ar Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci
pa tel. 65307086 vai 29420721 un jāpiesakās dalībai akcijā, bet izvešanas datums un laiks tiks
saskaņots ar katru akcijas dalībnieku atsevišķi. Esiet aktīvi un izmantojiet iespēju bez maksas
atbrīvoties no nederīgajām lietām!
JAUNUMI NOVADA KULTŪRAS DZĪVĒ
Pavasaris liek sarosīties visiem, ne tikai daba
mostas pēc ziemas miera, bet arī cilvēks... Mostas
un dodas darbos, kā jau latvietim piedien - ar
dziesmu un deju! Vārkavas novada pašdarbības
kolektīvi aktīvi gatavojas pavasara skatēm, lai arī
nākošajos Dziesmu svētkos godam varētu nest
Vārkavas novada karogu. Nupat, 15.martā, Riebiņu
KN notika Tautu deju skate, kurai aktīvi gatavojās
un piedalījās Vārkavas novada vidējās paaudzes
deju kopa "Vanagi". Arī folkloras kopas ir ļoti
darbīgas, nu mēģina apspēlēt Mantojuma tēmu,
tieši šī tēma ir starptautiskā folkloras festivāla
"Baltica 2015" pamattēma, festivāla dalībnieku
atlases skate notiks 13. aprīlī Līvānos. Vārkavas no-

vads var lepoties ar trīs folkoloras kopām, kas ar
dedzību dosies aizstāvēt savu novadu. Skatē
dalību ņems Vārkavas novada f/k "Dzeipurs",
f/k "Vecvārkava", kā arī neatkarīgā f/k
"Sudobri". Jāpiebilst, ka f/k "Dzeipurs" un f/k
"Vecvārkava" skatē uzstāsies nupat
jaundarinātajos tautas tērpos, kas tika šūti ar
VKKF projektā iegūto finansējumu, kā arī
Vārkavas novada domes līdzfinansējumu,
projekta ietvaros tiek darināti tērpi arī d/k
"Vanagi". Cerams, ka Lieldienu koncertā
skatītājiem jau būs iespēja novērtēt dejotāju
jaunos tautu tērpus.
Vēlot labus panākumus un saulainu pavasari,
Kultūras centra vadītāja Antra Skutele

PIESAKIETIES PAVASARA TIRGUM VECVĀRKAVĀ!
4. maijā, Vecvārkavā, muižas pils pagalmā norisināsies PAVASARA TIRGUS:
tirgošanās ar stādiem, sēklām, amatnieku izstrādājumiem, pārtikas, rūpniecības u.c.
precēm. Tirgotāju pieteikšanās līdz 2.maijam, rakstot pieteikuma e-pastu,
norādot, ar ko tirgosieties, kā arī arī tirgotāja rekvizītus uz antra.skutele@varkava.lv, info pa tālruni
20004979 (Antra Skutele).
Katru gadu martā, kad sāk ziedēt pūpoli un sniegpulkstenītes, kad parasti
saule mežmalās kausē pēdējo sniegu, daudzu cilvēku sirdīs no jauna uzviļno
sena sāpe. Un pat tad, ja nevēlies to atcerēties, kalendāra lapiņa to atgādina.
Vārkavas novada dome un Vārkavas novadpētniecības muzejs
aicina 25. martā apmeklēt atceres pasākumu,
kurš veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.

Plkst. 14.00 Vārkavas vidusskolas zālē svinīgs pasākums un koncerts.
Piedalās dziedātājs Normunds Ķietis (solists no grupas „Lauku muzikanti”).

2014.gada 19.martā
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ZIŅAS NO IAC „VANAGI”
Vanagu sieviešu vokālajam ansamblim „Dziedi līdzi” jauns vadītājs: daudziem labi
pazīstamais ansambļa „Patrioti.lg” solists Juris Ostrovskis (attēlā).
Būsim fiziski aktīvi! Aicinām uz koriģējošās vingrošanas nodarbībām Vanagos!
Mūsu ķermenis ir radīts, lai pārvietotos un kustētos: riteņbraukšana, peldēšana, nūjošana, darbs dārzā
- tie ir tikai daži vienkārši ikdienas fiziskās aktivitātes veidi. Neviens cits nevar kustēties mūsu vietā!
Mūsu IAC „Vanagi” organizētajām fiziskajām aktivitātēm pievienojas jauna: koriģējošā vingrošana.
Interesenti vecumā pēc 40 gadiem tiek aicināti uz pirmo nodarbību š.g. 20.martā plkst.17.00.
Nodarbības vadīs Iveta Isajeva.
IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska

KC PASĀKUMI PAVASARĪ
21.04. Lieldienas Vanagos, balle.
26.04. Netradicionālo deju sadancis/koncerts
"Laiks dejai", balle.
04.05. Pavasara tirgus Vecvārkavā.
13.05. Mātes dienas koncerts Pilišku saieta vietā.
17.05. Rožkalnu KN balle, noslēdzot KN sezonu.
24.05. Bērnības svētki Rožkalnu KN.
Vairāk informācijas afišās.

No 6.februāra līdz 13.martam Vārkavas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 3 jaundzimušie:
11.februārī pasaulē nāca Liene Utināne.
Vissirsnīgākie apsveikumi vecākiem – Līgai Caicai un
Andrim Utinānam!
16.februārī pasaulē nāca Evelīna Purviņa.
Vissirsnīgākie apsveikumi vecākiem – Klintai Vaivodei un
Ērikam Purviņam!
25.februārī pasaulē nāca Raivis Neicenieks.
Vissirsnīgākie apsveikumi vecākiem – Ingai un Jānim
Neiceniekiem!
No 6.februāra līdz 13.martam Vārkavas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2 mūžībā aizgājušie:
Ernests Rezgalis (29.12.1929 – 08.02.2014), Marija
Bojāre (27.04.1932 – 25.02.2014). 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.
Tirāža 740 eksemplāri.
Iespiests SIA “Latgales druka”.
Bezmaksas izdevums.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild
rakstu autori.

