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PAŠVALDĪBA ZEMI IZNOMĀS UZ/LĪDZ
10 GADIEM
Vārkavas novada dome 2014. gada 27. jūnijā apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā Vārkavas
novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piekrītošus un piederošus zemes gabalus”.
2. lpp.
LIELĀS TALKAS 2015 (25. APRĪLĪ) AKTIVITĀTES VĀRKAVAS NOVADĀ
3. lpp.
KŪLAS DEDZINĀŠANA IR AIZLIEGTA!
Aizvadītajā gadā kopumā reģistrēti 4187 kūlas
ugunsgrēki, kas ir par 42% vairāk nekā 2013. gadā. Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeguši 6818
hektāri Latvijas teritorijas, cietuši seši cilvēki, gājuši bojā 2 cilvēki un nodegušas 88 ēkas.
4. lpp.
IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS
„IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2015”,
kā arī ir iespēja piedalīties dažādos citos
konkursos
7., 8. lpp.

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE AICINA PIETEIKT PĀRBAUDEI BIOLOĢISKI
VĒRTĪGUS ZĀLĀJUS
No nākamā gada līdz 2019. gada rudenim visā Latvijā tiks veikta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana –
eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus,
purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai obligāti
apmeklējamās platībās iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ) statusam līdz
šim nekad nav pārbaudīta, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus līdz š.g. 15. maijam
pieteikt šādas teritorijas pārbaudei.
6. lpp.
APRĪLĪ IAC „VANAGI” SKATĀMA IZSTĀDE „MĒS ESAM UN BŪSIM!” PAR GODU
SAIMNIEČU TĒMU
9. lpp.
VANAGU BIBLIOTĒKA 1. MAIJĀ SVINĒS
60 GADU JUBILEJU, Vārkavas pamatskola 2.
maijā - 170 gadu jubileju, 9. maijā Vecvārkavā
Pavasara gadatirgus, 11. maijā Vecvārkavā
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā
12. lpp.
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DOMES LĒMUMI 2014. GADA DECEMBRĪ UN 2015. GADA MARTĀ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)
Martā notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (17. martā) un kārtējā domes sēde (24. martā).
24. marta domes sēdē lēma: par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam”; par Vārkavas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu; par finansējuma piešķiršanu; par grozījumiem noteikumos “Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piekrītošus un
piederošus zemes gabalus”; par SIA “Jēkabpils autobusu
parks” maršrutu optimizāciju Preiļu maršrutu tīklā; par
pamatlīdzekļu norakstīšanu; izskatīja iesniegumus.
IEVĒLĒTA BĀRIŅTIESA
Pašreizējās Vārkavas novada Bāriņtiesas pilnvaras
tuvojās beigām, tāpēc, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu,
kurš paredz, ka tikai domes kompetencē ir ievēlēt
bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļus un Saskaņā ar
Bāriņtiesas likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem
gadiem, un ņemot vērā 2015.gada 17.marta apvienotās komiteju sēdes atzinumu, dome nolēma: par
Vārkavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5
gadiem ievēlēt Ivetu Stivrišku, par Bāriņtiesas loceklēm uz 5 gadiem ievēlēt Anitu Lazdāni, Diānu
Stuburi, Helēnu Ērgli, Zinaīdu Maskalāni. Lēmums
stājās spēkā 2015.gada 1.aprīlī.
LĪDZFINASĒ PROJEKTU JAUNIEŠIEM
Vārkavas novada dome atbalstīja nodibinājuma
„Viduslatgales pārnovadu fonds” lūgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Kopā esot.. –
Mēs varam!”. Minētais projekts tika iesniegts Kultūras ministrijas Latgales NVO projektu programmā un guva atbalstu. Tā mērķis ir aktivizēt jauniešu
līdzdalību un uzlabot sadarbību jauniešu organizāciju, aktīvo jauniešu kopienu un jauniešu iniciatīvas
grupu vidū, kas darbojas Viduslatgales pārnovadu
fonda darbības teritorijā (resp., bij. Preiļu rajona teritorijā – red.), kā arī veicināt informācijas, pieredzes
apmaiņu un sekmēt sadraudzības veidošanos, kuras
rezultātā tiks izveidots jauniešu sadarbības tīkls
jauniešu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai. Projekta laikā (tas sācies no š.g. marta un turpināsies līdz š.g.
jūnijam) notiks: 14 jauniešu apkaimes darbnīcas ( 2
no tām Vārkavas novadā); Jauniešu forums;

Jauniešu sporta svētki “Kopā esot – darām, ko varam!” Jauniešu apkaimes darbnīcu laikā paredzēts
apzināt jauniešu vēlmes un vajadzības; uzzināt, vai
jauniešiem ir vajadzīga "zelta zivtiņa"? Tiks veidots
dialogs starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.
Jauniešiem tā būtu pirmā iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus, izstāstīt par sev
svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt politiķiem tā
ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no
„pirmavota” – paša jaunieša. Vēl jaunieši uzzinās par
iespējām un pieejamajiem pakalpojumiem savā pagastā, novadā un Viduslatgales pārnovadu fonda teritorijā. Tiks savākti labās prakses piemēri. Pieprasītais finansiālais atbalsts ir 80 EUR (paredzēts gala
pasākumam), to piešķirs no Vārkavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta sadaļas – līdzfinansējums
projektiem.
PAŠVALDĪBA ZEMI IZNOMĀS UZ/LĪDZ 10
GADIEM
Vārkavas novada dome 2014. gada 27. jūnijā apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā Vārkavas novada
pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piekrītošus un piederošus zemes gabalus”. Šo noteikumu
3.1.punkts noteica, ka zemes nomas līgumi tiek slēgti
uz 1 (vienu) gadu, kā arī noteikumu 3.2. punkts noteica, ka Zemes nomas līgumi par zemesgabalu nomu, par kuriem tiek rīkotas zemes nomas tiesību
izsoles, tiek slēgti uz 5 (pieciem) gadiem. Tika nolemts šos termiņus pagarināt, proti, gan vienu, gan
otru uz vai līdz 10 gadiem.
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NEPIEKRĪT MARŠRUTU OPTIMIZĀCIJAI
2015. gada martā pašvaldība saņēma Latgales plānošanas reģiona vēstuli ar lūgumu izvērtēt SIA
„Jēkabpils autobusu parks” priekšlikumus par
maršrutu optimizāciju Preiļu maršrutu tīklā un
sniegt viedokli par maršrutiem, kas skar Vārkavas
novada pašvaldības administratīvo teritoriju.
SIA „Jēkabpils autobusu parks” ieteica optimizēt
maršruta Nr. 6982 Preiļi – Upmala – Duntišķi reisus 02, 05, 07, 08, 15: saīsināt tos līdz pieturai
“Upmala” un reisus 10, 11 saīsināt līdz pieturai
“Vārkava I”, kā arī maršruta Nr. 6943 reisu 03
Duntišķi – Upmala – Rožupe uzsākt no pieturas
“Upmala”.
Vēstulē arī tika minēts, ka ir saņemts valsts SIA
„Autotransporta direkcija” viedoklis par papildus
reisu atklāšanu maršrutā Nr. 6958 Preiļi – Upmala –
Vanagi – Līvāni sestdienās vai svētdienās. Izvērtējot
esošo sabiedriskā transporta nodrošinājumu Vārkavas novadā, kā arī pārvadātāja SIA „Jēkabpils autobusu parks” sniegto informāciju par pasažieru skaitu un nepieciešamo papildus finansējumu, atklājot 2
reisus, Valsts SIA „Autotransporta direkcija” neatbalstīja priekšlikumu par jaunu reisu sestdienās vai
svētdienās atklāšanu maršrutā Nr. 6958 Preiļi – Upmala – Vanagi – Līvāni.
Dome, izvērtējot reālo situāciju, neatbalstīja nevienu SIA „Jēkabpils autobusu parks” maršrutu tīklu
optimizēšanas priekšlikumu, kā arī ieteica atsevišķus
maršruta Nr. 6982 reisus pagarināt līdz Kalupei.
FINANSIĀLI ATBALSTA PIEDALĪŠANOS
LATGALES NOVADA SENIORU DZIESMU
UN DEJU SVĒTKOS
Vārkavas novada dome izskatīja biedrības
„Vārkavas novada pensionāri” 2015. gada 17. marta
iesniegumu par finansiālu atbalstu dalībai Latgales
novada XIV senioru Dziesmu un deju svētku festivālā „Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!”, kas notiks
2015. gada 20. jūnijā Dagdā. Dome nolēma atbalstīt
šo lūgumu un piešķīra 84 EUR no Vārkavas novada
pašvaldības 2015.gada budžeta sadaļas – līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem. Minētā summa nepieciešama dalības maksas un ēdināšanas izdevumu
segšanai. Uz festivālu dosies novada senioru deju
kopas „Dzīves virpulī” un „Odziņas”.

VIENĀ ELPĀ AR LATVIJU
LIELĀ TALKA 2015 - 25. APRĪLĪ! VISĀ
LATVIJĀ!
Uz avīzes tapšanas brīdi
Vārkavas novadā bija pieteiktas 2 talkas:
 Vanagos talcinieku grupa
„Vanadzēni” Lauras Cepurnieces vadībā vēlas sakopt
Vanagu lepnuma - Sv. Annas Romas katoļu
baznīcas – apkārtni: izcirst aizaugušos krūmus,
iztīrīt baznīcai piederošo mežu no atkritumiem, atjaunot soliņus, un sastādīt skaistas
puķu dobes. Pēc labi padarīta darba katrs talcinieks varēs sasildīties ar zāļu tēju un iestiprināties ar rausīšiem!


Otro talkas vietu ir pieteicis Andris Brakovskis. Talcinieki vēlas sakopt pašvaldības
autoceļu Vecvārkava – Brokavski - KaļviMežarejas-Vecvārkava malas, kā arī vecās māju
vietas Čukuros un Brokavskos.

Atgādinām, ka talku vietas var pieteikt jebkurš talkotgribētājs mājaslapā www.talkas.lv,
kā arī vienlaikus noteikti jāsazinās ar Vārkavas novada pašvaldības darbinieci Jolantu
Smilgu (tālr. 27016344), kuras rīcībā būs talkas maisi, kā arī informācija par to, kā un
kad savāktie atkritumi tiks izvesti.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APMAKSAI AICINA IZMANTOT PORTĀLA
WWW.EPAKALPOJUMI IESPĒJAS
"Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli", nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi
veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai
arī reizi gadā - avansa veidā. Aicinām izmantot
portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un
pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS)."
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AKTUĀLI
Aizvadītajā gadā kopumā reģistrēti 4187 kūlas
ugunsgrēki, kas ir par 42% vairāk nekā 2013. gadā.
Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeguši 6818 hektāri
Latvijas teritorijas, cietuši seši cilvēki, gājuši bojā 2
cilvēki un nodegušas 88 ēkas.
Ja 2013. gadā visvairāk kūlas ugunsgrēku reģistrēts
Rīgas reģionā, tad 2014.gadā – Latgales reģionā
(1266 ugunsgrēki). Salīdzinot ar 2013.gadu, pagājušajā gadā kūlas ugunsgrēku skaits Latgalē pieaudzis
3,5 reizes. Kopumā izdegusi gandrīz 4000 hektāri
Latgales teritorijas, kas ir 2/3 no kopējās izdegušās
platības. Vienīgais reģions, kur samazinājies kūlas
ugunsgrēku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir
Kurzeme.
No republikas pilsētām visvairāk kūlas ugunsgrēku
bija Daugavpils pilsētā – 354. 2014.gadā no republikas pilsētām visvairāk kūlas ugunsgrēku bija Daugavpils pilsētā. Salīdzinot ar 2013.gadu, kūlas ugunsgrēku skaits Daugavpilī ir divkāršojies. Kopumā izdeguši 274 ha pilsētas teritorijas.
2014.gadā novados visvairāk kūlas ugunsgrēku bija
Daugavpils novadā – 246, Rēzeknes novadā – 163
un Gulbenes novadā – 143. 2014.gadā vislielākās
izdegušo teritoriju platības bija Daugavpils novadā –
1095 hektāri, Rēzeknes novadā – 641 hektārs un
Ludzas novadā – 515 hektāri. Mērsraga novads ir
vienīgais, kurā 2014.gadā nav bijis neviena kūlas
ugunsgrēka.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumu, veselību un
dzīvību.
Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un
citu apstākļu ietekmē, degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz
ēkām utt. Cilvēki neapzinās, ka, jo garāka zāle, jo
lielākas liesmas un līdz ar to nekontrolējamāks
ugunsgrēks.
Pirmie kūlas ugunsgrēki norit nelielās platībās, zemei un pērnā gada zālei kļūstot sausākai, uguns izplatība paātrinās un degšanas platības strauji pieaug.
Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav
sakopts un rudenī nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana
- tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un
nesakoptās teritorijas. Turklāt neapsaimniekoti ir
ne vien lauki, bet daudzviet nesakoptas ir pilsētu
teritorijas. Piemēram, Liepājā pēc tam, kad sāka sakopt Kara ostas teritoriju, ir samazinājies kūlas
ugunsgrēku skaits.
Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un
cilvēku apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri
izaug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku
2015. gada 15. aprīlī

„sezona" nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav lietus
un ir vēss vai silts, pērnā gada zāle kļūst aizvien
sausāka, kūlas ugunsgrēku skaits un platības pieaug un kūlas ugunsgrēkus izraisa ne vien ļaunprātīgi dedzinātāji, bet arī nevīžīgi autobraucēji, kuri,
braucot pa ceļu, izmet pa logu nenodzēstus cigarešu izsmēķus, kas aizdedzina sauso zāli.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (LAPK) 179.panta 4.daļu par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām
no 280 līdz 700 eiro apmērā. Savukārt atbilstoši
LAPK 51.panta 2.daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu,
lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro.
Vienlaicīgi VUGD informē, ka atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem zemes īpašniekiem jāveic
nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu VUGD atbilstoši LAPK 179.panta 1.daļai
piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 30
līdz 280 eiro apmērā, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 eiro.
VUGD katru gadu iesniedz informāciju Lauku atbalsta dienestam par vietām, kur degusi
kūla. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiks
samazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk
labvēlīgo apvidu maksājums.

5
PAR ZIŅOJUMA IESNIEGŠANAS
TERMIŅIEM
Atgādinām, ka ziņas par visiem notikumiem ar
lauksaimniecības dzīvniekiem (pārvietošana,
atnešanās, aborts, apzīmēšana, likvidēšana novietnē, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšana, kastrēšana, sēklošana) ir jāiesniedz 7 dienu laikā pēc
notikuma. Tāpat ziņo arī datus par lecināšanas
perioda sākumu.
Ganāmpulku īpašnieki, kuri noslēguši līgumu
par datu ievadi, pārvietošanu ziņo elektroniski.
GAIDĀM TEVI ZEMESSARDZES 35. NODROŠINĀJUMA BATALJONĀ PREIĻOS!

Apgūsti iespējas – pilnveido sevi! Varbūt šī būs
iespēja paaugstināt savu dzīves kvalitāti. Gaidām
Tevi Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonā
Preiļos! Nevilcinies, pievienojies mūsu saimei! Ja
Tu esi vecumā no 18 līdz 55 gadiem un esi
Latvijas Valsts pilsonis, tad Tev jāvēršas Zemessardzes bataljonā, līdzi ņemot pasi un izglītību apliecinošus dokumentus, tad: bataljonā raksti iesniegumu par uzņemšanu Zemessardzē;
bataljons pieprasa informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, ka neesi sodīts par
tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem; Tev sākas
pirms zvēresta apmācība, kurā ietilpst: ierindas
mācība un reglamenti; fiziskās sagatavotības pārbaude. Izej medicīnisko komisiju, kur saņem
atzinumu “Derīgs dienestam Zemessardzē”; sekmīgi nokārtojot visas pārbaudes, Tev jādod Zemessarga zvērests.
Zemessardze Tev nodrošinās, 30 apmaksātas
dienas gadā (30 EUR par mācību vai dienesta
uzdevumu izpildes dienu), formastērpu un ekipējumu, medicīniskās pārbaudes un vakcināciju,
atbilstošu apmācību, atraktīvus kolēģus un zinošus instruktorus.
Kontakti: Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV 5301. Tālr.nr. 65307066; mob.
28312554; 29192759; e-pasts: 35bn@mil.lv.

ATGĀDINĀJUMI UN AICINĀJUMI

JOPROJĀM AICINĀM PIEDALĪTIES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANĀ
UN
SLĒGT LĪGUMUS PAR TO IZVEŠANU.
PRETĒJĀ GADĪJUMĀ DRAUD SODS
Vārkavas novada domes 2013.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana
Vārkavas novadā” 17.1.apakšpunkts nosaka, ka
„Nekustamā īpašuma īpašniekam, apsaimniekotājam
vai valdītājam ir pienākums iekļauties novada kopējā
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuru normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā ir izvēlējusies pašvaldība”.
Savukārt Noteikumu 62.punkts nosaka, ka
„Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam vai valdītājam - līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par
atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošās
teritorijas jānoslēdz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no
šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā, un viena mēneša laikā pēc īpašuma vai īres tiesību iegūšanas”.
Noteikumu 58.punkts nosaka, ka „par šo Saistošo
noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā”, un proti,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
75.panta otrā daļa nosaka, ka „Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš
četrsimt euro ”.
Tādejādi ņemot vērā norādīto, aicinām pēc iespējas
tuvākā laikā noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ.Nr.47703001720,
pretējā gadījumā personas, kuras nebūs noslēgušas
līgumu, tiks sauktas pie administratīvās atbildības.
Vienlaikus arī norādām, ka par norādīto pārkāpumu
tāds soda veids kā brīdinājums nav paredzēts un
minimālais naudas sods fiziskajām personām ir
70,00 EUR (septiņdesmit eiro), bet juridiskajām
430,00 (četri simti trīsdesmit eiro).
 Fiziskās personas individuālo līgumu var noslēgt,
griežoties pie SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītājas Vinetas Igolnieces, Preiļos, Rīgas ielā 4, tel. 29420721. Ar
juridiskām personām līgumus slēdz SIA „Preiļu
saimnieks” juriste Līga Bruzgule, Preiļos, Liepu
ielā 2, tel. 26595354.
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DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE AICINA PIETEIKT
PĀRBAUDEI BIOLOĢISKI VĒRTĪGUS ZĀLĀJUS

LAUKSAIMNIEKIEM
JĀPIESAKA PLĒVJU
IZVEŠANA

No nākamā gada līdz
2019. gada rudenim visā
Latvijā tiks veikta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana – eksperti dosies dabā
un inventarizēs mežus,
purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai obligāti apmeklējamās platībās iekļautu zālājus, kuru
atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ) statusam
līdz šim nekad nav pārbaudīta, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju
īpašniekus līdz š.g. 15. maijam pieteikt šādas teritorijas pārbaudei.
Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt kartēšanai tikai tādus zālājus, kas
pēc īpašnieka domām atbilst vismaz vienai no turpmāk uzskaitītajām
pazīmēm:
- zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganība un nav uzarts vismaz
30 – 40 gadus, ticis pļauts ar siena novākšanu un/vai ganīts, nav katru
gadu lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu, kas lielāka par 50 kg/ha;
- zālāja zelmeni veido liels skaits dažādu savvaļas ziedaugu sugu un tajā
nedominē viena vai vairākas no uzskaitītajām sugām: ložņu vārpata,
dziedniecības pienene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, lielā nātre,
podagras gārsa, meža suņburkšķis, daudzgadīgā airene;
- visā zālāja platībā bieži sastopamas vismaz piecas dabisko zālāju indikatorsugas. Pazīstamākās no tām ir gaiļbiksīte, dzirkstelīte jeb savvaļas
neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņsmilga, Eiropas saulpurene, ziepenīte,
spradzene, vidējā ceļteka u. c.
Pārbaudes netiks veiktas zālājos, kas bija pieteikti BVZ noteikšanai
2013. gadā, bet netika atzīti par bioloģiski vērtīgiem.
Kartēšanai Latvija būs sadalīta 12,5 x 12,5 km lielos kvadrātos. Katrā no
tiem eksperts obligāti apmeklēs tos zālājus, kas ir noteikti kā bioloģiski
vērtīgie zālāji līdz 2013. gadam (2013. un 2014. gadā pārbaudītie zālāji
netiks apmeklēti). Pārējās zālāju platības eksperts apmeklēs izlases veidā,
ņemot vērā zālāja novietojumu reljefā un ja pēc dažādu kartogrāfisko
materiālu analīzes pastāvēs liela varbūtība, ka zālājs varētu būt bioloģiski
vērtīgs.
Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti un paziņoti pakāpeniski atbilstoši
paveiktajiem darbiem 2016., 2017. un 2018. gadā. Informāciju par lauku
bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt
Lauku atbalsta ienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs un dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols".
Papildus informācija, pieteikuma anketa un paraugs pievienojamai kartei
atrodami
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
interneta
vietnē
www.daba.gov.lv-> Aktualitātes-> BVZ pārbaude.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece aicina
Preiļu un Vārkavas novada
lauksaimniekus pieteikt lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanu. Tā ir iespēja no plēvēm atbrīvoties videi draudzīgā veidā,
jo galvenais ir neizgāzt tās mežos un nededzināt.
Otrreizējai pārstrādei var nodot
skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves
ar atšķirotiem sietiem un šņorēm, tām jābūt vizuāli tīrām bez
skābbarības, salmu, kūdras,
mēslu u. c. piejaukumiem. Pārstrādei nederēs arī plēves, kas
izmirkušas dubļos, sajauktas ar
minerālmēsliem vai ko citu –
šādas plēves tiek ierindotas parasto sadzīves atkritumu grupā,
tādēļ to izvešana ir maksas pakalpojums.
Atgādinām, ka plēves un citus
otrreizējai pārstrādei derīgus
sadzīves atkritumus ikviens var
atvest uz Atkritumu šķirošanas
laukumu Rīgas ielā 4, Preiļos,
kur par to nodošanu nav papildus jāmaksā, un mūsu darbinieki palīdzēs izkraut. Plēvju izvešanu var pieteikt pa tālr.
29420721.

Papildu informācija: Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības
departamenta vadītāja Gita Strode, mob. tel.:29455010

2015. gada 15. aprīlī
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Uz skati jābūt traktortehnikai un šādiem dokumentiem: traktortehnikas reģistrācijas apliecība; traktortehnikas vadītāja apliecība; spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.
Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē: traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate – 16,25 EURO; piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate – 12,13 EURO; speciālās traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate – 24,08 EURO.
Papildus tehniskās apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu - 0.57 EUR par 1 km.
Uzziņas pa tālruni 65322033 vai mobilo 28621858.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa Preiļos
FOTOKONKURSS „MANAS ĢIMENES CEĻŠ” (darbi jāiesūta līdz 30. aprīlim)
No 1.aprīļa Labklājības ministrija (LM),
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija,
SIA "Apgāds Zvaigzne ABC", VAS
„Latvijas Valsts ceļi” - Latvijas Ceļu muzejs un A/S "Latvijas Valsts meži" kopā ar
portālu www.mammamuntetiem.lv aicina
ikvienu piedalīties fotokonkursā „Manas
ģimenes ceļš”. Rosinām iesūtīt fotogrāfijas, kurās ir iemūžināts ceļš, kas caurvij kādas ģimenes dzīvi vai raisa asociācijas ar
ģimenes tēmu pozitīvās emocijās. Savu fotogrāfiju dalībai konkursā no 2015.gada 1.
aprīļa līdz 2015.gada 30.aprīlim jāsūta uz
portāla www.mammamuntetiem.lv epastu redakcija@mammam.lv vai jāpublicē
saitē. Nolikums un papildu informācija
www.varkava.lv/Jaunumi.

PROJEKTU KONKURSI UN KONKURSI
Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"
izsludina mazo grantu projektu konkursu
"Iedzīvotāji veido savu vidi” - konkursa nolikums un veidlapa www.varkava.lv/Jaunumi. Pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 22. aprīlim.

Fotokonkursa 2015 “Gadalaiki” nolikums www.varkava.lv /
Jaunumi
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KONKURSS 6.-7.
KLAŠU SKOLĒNIEM,
DARBI JĀIESNIEDZ LĪDZ
22. APRĪLIM
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu nodaļa sadarbībā ar
Zivsaimniecības tīklu rīko konkursu „Gada balva
zivsaimniecībā” skolu 6.-7. klašu skolēniem. Konkursa nolikums – www.varkava.lv/ Jaunumi.

Finanšu piesaistes iespēju NVO apkopojums atrodams pašvaldības interneta vietnē
Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru ir
sagatavojis jaunākās ziņas Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām par iespējām piesaistīt finansējumu savām darbībām. Šī informācija
atrodama www.varkava.lv/Jaunumi.

NOVADĀ
E-PRASMJU NEDĒĻAS NORISE UPMALAS BIBLIOTĒKĀ
Latvijā no 23.līdz 27.martam notika E -prasmju nedēļā. Tās ietvaros
iedzīvotāji varēja apgūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
sniegtās iespējas. Tās izmantojuši 23 584 iedzīvotāji visā Latvijā, līdz ar
to Latvija jau sesto gadu pēc kārtas ir viena no aktīvākajām nedēļas dalībniecēm Eiropā.

Arī Vārkavas novada bibliotēkas aktīvi piedalījās e-prasmju nedēļas pasākumos. Vārkavas novada iedzīvotāji varēja gūt ieskatu jautājumos, kā
ietaupīt laiku un naudu un nokārtot dažādus lietišķus jautājumus un formalitātes, neizejot no mājām.
Vārkavas novada Upmalas bibliotēkā varēja papildināt prasmes: internetbankas lietošanas apmācības; norēķini e-vidē; e-resursi un to pieejamība bibliotēkā; informācijas meklēšana un rakstu atvēršana laikrakstu
portālā www.news.lv; valsts un pašvaldības e – pakalpojumu izmantošanas iespējas; portāla www.latvija.lv pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem; e
-pakalpojumu piedāvājums Lauksaimniecības datu centra mājas lapā.
Vislielāko atsaucību iedzīvotāju vidū Upmalas bibliotēkā guva konsultācijas pasākumā „E-pakalpojumu piedāvājums Lauksaimniecības datu
centra mājas lapā”. Konsultācijas sniedza Lauku datu centra speciāliste
Terēzija Jaunromāne (attēlā 1. no labās), kurai jāsaka liels paldies par laipnību un atsaucību, sniedzot padomus Vārkavas novada zemniekiem.
Ar e-prasmju nedēļas pasākumu norises gaitu varat iepazīties arī Valsts
lauku tīkla mājas lapā, kur savu aprakstu ievietojusi LLKC Preiļu nodaļas Vārkavas novada lauku attīstības konsultante Ilga Ušacka. Ar aprakstu varat iepazīties http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/
raksti.
Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece

2015. gada 15. aprīlī

JAUNĀKAIS ARENDOLES BIBLIOTĒKĀ

Literatūras izstādes veltītas mūsu novadniekiem
– jubilāriem:
5. martā dekānam Aleksandram Madelānam –
90;

4. aprīlī literatūrzinātniecei Ilonai Salcevičai – 75,
izstāde „Kur dvēsele
redz tāli un dziļi”;
6. aprīlī valodniekam, filoloģijas doktoram, LR
vēstniekam Albertam
Sarkanim – 55, izstāde
„Es esmu bagāts ar visu,
kas ar mani noticis”;
5. aprīlī Lieldienu pasākums „Glabāsim Lieldienu saulīti sirdī” – folkloras kopa „Dzeipurs” svinēja kopā ar Dubnas KN
folkloras kopu „Atzola”.
Arendoles bibliotēkas
vadītāja Marija Salceviča
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PAVASARA AKTIVITĀTES IAC „VANAGI”
Būsim fiziski aktīvi!
IAC esam iecienījuši fiziskās aktivitātes – īpaši vingrošanu. Pirmdienās mūzikas pavadījumā Ivetas Isajevas vadībā notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības. Pārējās dienās vingrojam patstāvīgi. Otrdienās un
piektdienās nūjošana. Trešdienās (sākot ar 8. aprīli) notiks izbraucieni ar velosipēdiem. Ceturtdienās
braucam uz Vārkavas novada sporta skolu, kur spēlējam volejbolu, novusu, tenisu.
Ielūdzam uz izstādi
„Mēs esam un būsim!”
Izstāde skatāma visu aprīli
darbdienās, var arī brīvdienās, iepriekš sazinoties pa
tālruni 28450919. Ar šo izstādi mēs gribam atgādināt:
„Mēs, godu saimnieces,
esam un būsim, jo senču
gars mūsos vēl dzīvs!”
Izstādes atklāšana.

Daži no izstādes eksponātiem.

Nāc talkā ar ideju!
2015. gada augustā Vanagos svinēsim skolas 95 gadu jubileju, tāpēc IAC „Vanagi” aicina
vietējos iedzīvotājus, skolas absolventus, bijušos pedagogus un darbiniekus nākt talkā ar idejām! Ne tikai par pasākuma organizēšanu, bet sakopsim skaistāku ciemu un skolas apkārtni!
Kādu soliņu – atpūtas vietas stūrīti u.tml. Dāvāsim – ziedosim Vanagiem kaut ko paliekošu!
Godu saimnieču saiets Vanagos
Smēlāmies idejas visu marta mēnesi. Tika uzklausīti un saklausīti vecie, labie padomi saimniekošanai
virtuvē. Īpaša vieta tika atvēlēta
gavēnim un gavēņa ēdieniem. Aktīva piedalīšanās 4 radošās nodarbībās deva dzīvīgu spirgtumu arī
gados vecākām kundzēm. Ir vajadzīga zināma pārmaiņu deva, lai
neiegrimtu rutīnā un pelēcībā. Tas
ir brīnišķīgi, ka cilvēks gados var
būt aktīvs, iepazīt kaut ko jaunu,
dalīties savās zināšanās, prasmēs
vai vienkārši pabūt kopā ar citiem.
Nonācām arī pie secinājuma, ka aizmirstais labais vecais iet rokrokā ar jauno.
Tikāmies ar brīnišķīgiem cilvēkiem –
mūsu novadniekiem, kas strādā ēdināšanas uzņēmumos. Kūku dienā tikāmies
ar Kristapu Ušacki (1. attēlā 1. no labās),
kurš strādā par vecāko šefpavāru Rīgas
restorānā „Valdemārs”, cepumu dienā
ar pārtikas tehnoloģi Dzidru Celmiņu
(2. attēlā 1. no labās) – arī no Rīgas, un
Turpinājums 10. lpp.
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siera dienā ar Inu Brici (attēlā centrā), kura strādā ražošanā „Preiļu siers” nu jau 40 gadus. Uz Lieldienām
skatītājiem nodevām izstādi „Mēs esam un būsim!”.
Mums ir jaunas ieceres: aprīļa beigās tiksimies ar mūsu
novada mājražotājiem un esam saņēmušas ielūgumu
no biedrības „Siera klubs” jūlijā piedalīties konkursā
„Siera un maizes svētku sāļā torte”.
IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska
Visu 4 radošo nodarbību fotoreportāža ir aplūkojama pašvaldības interneta vietnē www.varkava.lv /Fotogalerijas.

MARTS VĀRKAVAS PAMATSKOLĀ Marts iesākās ar zobu higiēnista apmeklējumu Preiļos. 3.,4. un
5.martā pirmsskolas grupas „Bitītes” bērniem un 1.-9.klašu
skolēniem tika veikta zobu higiēniskā aprūpe.
3.martā 8.klases skolēni pildīja diagnostikas darbu matemātikā.
12.martā Liliāna Surgunte, Līva Vaivode Šulte un Rita Plone
piedalījās Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadu vizuālās
mākslas olimpiādē. 3.vietu ieguva 2.klases skolniece Līva Vaivode-Šulte (sagatavoja skolotāja Astrīda Spūle).
12.martā pirmo reizi piedalījāmies Neaizmērstulei veltītajā Latgales lauku skolu 10. jaunrades darbu konkursā „Muns spūžais gaismas stors” Aglonas vidusskolā. Savus
darbus konkursam bija iesūtījušas 9.klases skolnieces Ieva Boļšakova un Ieva Butlere. Priecājāmies par
Ievas Boļšakovas panākumiem, jo viņa saņēma divas balvas - 2.pakāpes diplomu 8.-9.klašu grupā no konkursa žūrijas un atzinības rakstu par iegūto 1.vietu no Daugavpils Universitātes. Pateicība skolotājai Kristīnei Pauniņai par ieteikumiem darbu veidošanā.
13.martā skolas zālē notika modes skate „No veca top jauns”. To organizēja Vārkavas pagasta bibliotēka
sadarbībā ar skolu.
14.martā”Vārkavas balvas” izcīņā vieglatlētikas trīscīņā Edgars Nikiforovs ieguva pirmo vietu un kausu,
Viktorija Kosnikovska 1.vietu un Tatjana Furtikova 2.vietu.
21.martā pirmsskolas grupiņas ‘’Bitītes” audzēkne Evita Vagale piedalījās konkursā „Cālis” Preiļos un ieguva titulu ”Skatuviskākais cālis”, bet 6.aprīlī konkursā Daugavpilī guva atzinību. Evita darbojas Preiļu
bērnu popgrupā „Mazās Lāsītes”.
25.martā izteiksmīgas runas pulciņa skolēni un skolotāja D.Stubure piedalījās politiski represētajiem veltītajā pasākumā.
27.martā visi skolas skolēni piedalījās Novadu 14.grāmatu svētkos Preiļos. Svētku ietvaros notika izteiksmīgās runas konkurss „Saules un mēness gaismā”. Konkursā piedalījās 3.skolēni. Edgars Nikiforovs ieguva 1.vietu, Ieva Butlere 3.vietu un Līva Vaivode-Šulte atzinību. Konkursam skolēnus sagatavoja skolotājas
D.Stubure un S.Medne.
Martā skolā notika „Plašā apvāršņa konkurss jaunajiem lasītājiem: 2015 Raiņa un Aspazijas gads”. To organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka. Konkursā piedalījās visi skolas skolēni. 1.-4.klašu skolēni zīmēja bilžu
grāmatiņas Raiņa un Aspazijas dzejoļiem, 5.-7.klašu skolēni rakstīja pārdomu darbu par interesantu tēlu
Raiņa un Aspazijas dzejoļos, bet 8.un 9.klases skolēni uzlika uz papīra pārdomas par aizraujošāko ideju
Raiņa un Aspazijas darbos. Skolēni zīmēja Aspazijas un Raiņa karogus, komentēja tajos attēloto. Konkursa uzvarētāji - Līva Vaivode-Šulte, Sindija Edīte Upeniece un Ieva Boļšakova 10. aprīlī dosies uz Latgales
reģionālo konkursu Balvos.
No 23.marta līdz 1.aprīlim skolā notika mācību priekšmetu pasākumi. 23.martā 5.-6.klasei notika nodarbība uzturs, kuru vadīja skolotājas Skaidrīte Medne un Astrīda Spūle. Šajā pašā dienā E-prasmju nedēļas ietvaros 5.klase kopā ar S.Medni devās uz Vārkavas bibliotēku, kur sadarbībā ar bibliotekāri S.Trafimovu
notika nodarbība „E-prasmes”. 24.marts bija angļu valodas diena, kura noslēdzās ar skolotājas Birutas
Freimanes organizētu muzikālu pēcpusdienu. Tajā visas klases dziedāja angļu valodas stundās
2015. gada 15. aprīlī
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iemācītās dziesmas. 25.marts bija veltīts krievu valodai. Skolotāja Faina Timošenko 6.-9.klasei bija sagatavojusi interesantus uzdevumus. 6.-7.klase devās arī uz E-prasmju nodarbību Vārkavas bibliotēkā.
26.martā 5.-6.klasei A.Spūle un S.Medne noorganizēja nodarbību „Attiecības”. Diena noslēdzās ar matemātikas pēcpusdienu, kurā D.Stubures un T.Volkovas vadībā visi skolēni sacentās jauktās komandās atjautīgu matemātikas uzdevumu risināšanā. 31.marts bija dabaszinātņu diena, ko organizēja skolotāja
D.Skutele. 1.-6.klase pildīja uzdevumus, kuru atbildes bija jāmeklē skolas gaiteņos esošajās kartēs un plakātos. Pēc stundām notika pasākums, kurā 2.-9.klases skolēni demonstrēja dažādus eksperimentus, bet 7.9.klases labākie karšu zinātāji cīnījās „Karšu duelī”. Mācību priekšmetu nedēļa noslēdzās Joku dienā, kurā
mājturības skolotāji D.Stubure un M.Bitinas bija noorganizējuši spageti tiltu būves sacensības starp klasēm. Par labāko tika atzīts 7.-8.klases „Zvaigžņu tilts”.
Informāciju sagatavoja S.Medne un D.Skutele
MARTS VĀRKAVAS VIDUSSKOLĀ
Gan ar gājputnu,
gan ar skolas bērnu
skanīgajām
dziesmām ir izskanējis marts –
pirmais pavasara
mēnesis.
Vairāki mūsu skolas ansambļi ar labiem rezultātiem
startēja starpnovadu vokālās mūzikas konkursā
„Balsis 2015”. 5.-9. klašu meiteņu vokālajam ansamblim, zēnu vokālajam ansamblim, vokālajam tercetam – 2. pakāpes diplomi, bet vidusskolas meiteņu
vokālajam ansamblim – 1. pakāpes diploms un ceļazīme uz Latgales novada vokālās mūzikas konkursu
„Balsis 2015”.
13. martā, piedaloties konkursā Rēzeknē ARPC
„Zeimuļs”, meiteņu ansamblis saņēma atzinības rakstu.
Dienvidlatgales novada tradicionālās dziedāšanas
konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” Sigita Stivriška (6.kl.) saņēma 2. pakāpes diplomu, bet Daina
Gailuma (4. kl.), Rebeka Cimdiņa (6. kl.) un Marita
Ērgle (11. kl.) – 1. pakāpēs diplomu.
Kuplā skaitā tika apmeklēts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasītveicināšanas
projekta „Bērnu žūrija” noslēguma pasākums. Bibliotekāres Melita Pastare un Alda Upeniece pasniedza balvas čaklajiem lasītājiem. Prieks, ka šajā projektā aktīvi bija iesaistījušies arī skolēnu vecāki – M.
Praņevska, I. Stivriška, E. Brakovska, I. Cauna, S.
Apšinieks, I. Pujiņš, E. Smolenska, I. Lazdāne, K.
Plote.
2.,3.,4.klases skolēni 27. martā devās mācību ekskursijā uz novadu 14. Grāmatu svētkiem. Skolēni darbojās skaistumnoslēpumu praktiskajās nodarbībās
un pavāru radošajās darbnīcās.
Tika apmeklēta trīsdimensionālā printera prezentācija. Par zemessardzes un jaunsardzes jaunumiem
stāstīja zemessargi. Svētku dalībnieki spēkus atjaunot
varēja baudot spēcinošo spēka putru.
Skolas labākie daiļlasītāji piedalījās Aspazijas un Rai -

ņa 150 – gadei veltītajā skatuves runas konkursā
„Saules un Mēness gaisma”. Sandrai Brakovskai (3.
kl.) , Ilvijai Caunai (6. kl.) – atzinība, Amandai Spūlei (10. kl.) – 2. vieta.
Grāmatu svētku laikā notika arī tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku.
Pavasara brīvdienu laikā skolotāji apmeklēja pedagogu profesionālās pilnveides kursus un devās
pieredzes apmaiņas braucienā pie citu novadu pedagogiem.
12. klases skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu
svešvalodās (angļu un krievu valodā), tādēļ viņiem
brīvdienas bija vienu nedēļu vēlāk.
27. martā notika pasākums „Putnu dienas”, bet 30.
martā noslēdzās akcija „Skaistākais putnu būrītis”.
37 putnu būrīšus skolēni nogādāja Vārkavas novada domē, kur tikās ar domes priekšsēdētāju A. Brakovsku. Kultūras centra vadītājs M. Rukmanis ar
saldumiem pateicās centīgajiem būrīšu meistariem.
Cerams, ka jaunās mājvietas putni sev atradīs dažādās novada vietās.
Skolas labākie zīmētāji piedalījās starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, kura bija veltīta Raiņa un
Aspazijas daiļradei. 3. klases skolniece Sandra Brakovska ieguva 2. vietu.
2.- 11. klašu skolēni, kopskaitā 20, piedalījās starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”. Kā
mūsu skolēniem būs veicies, to uzzināsim tikai vēlāk, bet piedaloties starpnovadu kombinētājā olimpiādē 4. klasei, Vineta Macuļēviča izcīnīja 3. vietu.
Atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Rīgā
– Dainis Vanags (8.kl) ieguva atzinību un bez iestājeksāmeniem tiek uzņemts Rīgas amatniecības vidusskolā.
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
Normundam Ušackim (9. kl.) – atzinība.
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē Andrejam
Ločam (6.kl.) – 2. vieta.
1.aprīlī skolas labākie stāstnieki piedalījās valsts
stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2015”.
Raitis Domuļevs izcīnīja Dižā smīdinātāja titulu,
bet Kristians Plots – Ekselentā smīdinātāja titulu.
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Marta mēnesī aktīvi sportoja arī mūsu
skolas sportisti.14. martā notika novada
čempionāts novusā, kur Raitis Spuriņš
(7.kl.) un Alvis Bulatovs (10.kl.) ieguva
2. vietu. 21. martā norisinājās Latvijas
finālsacensības „Lāse”. Vecākās grupas
jaunieši piedalījās sacensībās Rīgā.
Īsi pirms Lieldienām izrotājām skolas
apkārtni un veidojām mācību kabinetu
durvju dekorējumus.
Kopā darbojoties, mēs esam sagaidījuši
un pavadījuši Lieldienas un ceram, ka
siltais laiks pavisam drīz atnāks pa izdekorēto liepiņu aleju.

02.05.2015. plkst.19.00 Vārkavas tautas namā
Vārkavas pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākums.
Plkst. 21.00 bijušo absolventu un darbinieku tikšanās pa klasēm un balle Vārkavas pamatskolā.
2015. gada 11. maijā plkst. 11.00 Vārkavas stadionā norisināsies Vārkavas novada Sporta skolas organizētās Latgales
reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā „Vidusskolas
kauss” un „Jauno vieglatlētu kauss”. Sacensību nolikums un
pieteikumu paraugi - www.varkava.lv/ Jaunumi/ Notikumu
kalendārs.

Helēna Ērgle -Vārkavas vidusskolas skolotāja

17. aprīlī plkst. 10.00 Rožkalnu pagasta Lazdānu
kapu sakopšanas talka.

KULTŪRAS CENTRA ZIŅAS
24. aprīlī plkst. 22.00 Rožkalnu KN
šlāgermūzikas balle kopā ar grupu
‘’APVEDCEĻŠ’’. Starpbrīžos izklaidēs DJ
GUNCHS ar populārāko latviešu deju mūziku un 80. un 90. gadu hītiem. Ballē būs
pieejami galdiņi. Ieeja EUR 4.
Vārkavas novada kultūras centrs aicina pieteikties visus pārdot gribētājus pavasara
gadatirgum, kas šogad norisināsies 9. maijā plkst. 10.00 stāvlaukumā pie Vārkavas
muižas pils. Pieteikšanās pie Mārča Rukmaņa līdz 5.maijam pa tālr. 20004979 vai epastu: marcis.rukmanis@inbox.lv.

2015. gada 15. aprīlī

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632,
mob. tālr. 28239646. Reģistrācijas apliecības Nr.
000740194.
Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību
speciāliste Maija Praņevska
(mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts:
varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv).
Datorsalikums
Maija Praņevska.
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.
Bezmaksas izdevums. Par publicētajiem faktiem un
skaitļiem atbild rakstu autori.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Izdevumā izmantotas: G. Vilcāna, K. Ušacka, Z.Lāces,
A.Upenieces, M.Praņevskas fotogrāfijas.

