3 (94) 21. 05. 2015.
VANAGU BIBLIOTĒKA NOSVINĒJA 60
GADU JUBILEJU
1.maija pēcpusdienā informācijas un atbalsta centra „Vanagi” zālē noritēja Vanagu bibliotēkas 60
gadu jubilejas svinības. Tā bija ļoti nozīmīga diena
arī bibliotēkas vadītājas Anastasijas Vaivodes
mūžā, jo viņa šajā amatā strādā jau 50 gadus.
8. lpp.
RADOŠAJAI UN DARBĪGAJAI VĀRKAVAS
PAMATSKOLAI - 170
Vārkavas novada skolām atkal ir pienācis jubileju un
absolventu salidojumu gads. 5 gadi ir paskrējuši nemanot, un salidojumu sezonu 2. maijā uzsāka Vārkavas pamatskola, kas svinēja 170. jubileju.
9. lpp.

NOVADĀ IZVEIDOTI 3 JAUNI UN
PILNVEIDOTI 3 ESOŠIE PUBLISKIE
INTERNETA PIEEJAS PUNKTI
3. lpp.
NORIT EIROPAS ATBALSTA FONDA
VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM
2014 - 2020 AKTIVITĀTES
4. lpp.
TOP ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS
PUNKTI
Novadā tiek veidoti pieci dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti: Saules ielā 14, Rimicānos; Skolas ielā 3 un Padomes ielā 49, Vecvārkavā; Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā, un Upmalas pagasta Vanagos. Drīzumā atkritumu
šķirošana būs pieejama ikvienam Vārkavas
novada iedzīvotājam.
7. lpp.

LUTERĀŅU DIEVNAMS JAUNĀS KRĀSĀS
UN 23. MAIJĀ AICINA UZ VASARSVĒTKU
MISI
Gājēju un braucēju skatienus piesaista baltā luterāņu baznīca mežmalā ar jauno, sarkanīgo jumtu.
Pēdējo astoņu gadu laikā dievnams ir pieredzējis
vislielākās pārmaiņas.
11. lpp.
KAPUSVĒTKI VĀRKAVAS NOVADA
KATOĻU UN LUTERĀŅU DRAUDŽU KAPOS
2015. GADĀ
16. lpp.
FOLKLORAS KOPA „DZEIPURS” 29. MAIJĀ
SVINĒS 20 GADU JUBILEJU
16. lpp.
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DOMES LĒMUMI 2015. GADA APRĪLĪ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)
Aprīlī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (21. aprīlī) un domes kārtējā sēde (28. aprīlī).

28. aprīļa domes sēdē: pašvaldības izpilddirektors atskaitījās par darbu 2015. gada 1. ceturksnī; lēma: par Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma un attīstības programmas apstiprināšanu; par zemes iznomāšanu; par
zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par sadarbības līguma noslēgšanu; par
pamatlīdzekļu norakstīšanu; par kustamās mantas atsavināšanu; par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju apstiprināšanu; par nekustamā
īpašuma Bērzu ielā 2B, Vārkavā, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai; par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2015.gadam
iedalīšanu; par adreses maiņu; par grozījumu
Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra
lēmumā „Par grozījumiem noteikumos „Maksas
pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldībā”; par
finansējuma piešķiršanu; par Vārkavas novada
pašvaldības 2014. gada finanšu pārskata apstiprināšanu; par satiksmes ierobežojumu atcelšanu
uz pašvaldības autoceļiem; izskatīja R.Š. iesniegumu.
NOSLĒDZA SADARBĪBAS LĪGUMU PAR
PATVERSMES/ATSKURBŠANAS TELPU
IZMANTOŠANU
Vārkavas novada domes sēdē tika izskatīta Preiļu
novada domes vēstule ar piedāvājumu sniegt patversmes/atskurbšanas telpu pakalpojumu Vārkavas novada iedzīvotāju vajadzībām. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 27.
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.
panta pirmo daļu, kas noteic, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus,
Vārkavas
novada
saistošos
noteikumus
„Vārkavas novada pašvaldības nolikums”, deputāti pieņēma lēmumu noslēgt līgumu ar Preiļu
novada domi par patversmes/atskurbšanas telpu
pakalpojumu izmantošanu.
CEĻU, KUR VEICAMI IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI, SARAKSTU PAPILDINĀJA AR VĒL VIENU CEĻA POSMU
Izskatot kādas personas iesniegumu, kurā lūgts
veikt ceļa O.Steiko mājas – Gavariški sakārtošanas darbus, nolemts iepirkumā „Vārkavas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2015. gadā” iekļaut ceļa posma „O.Streiko mājas
– P.Lauska mājas” un ceļa posma „P.Lauska mājas – Gavariški” remontu.

ATSAVINA KUSTAMO MANTU
Pieņemts lēmums Vārkavas novada pašvaldībai
piederošo kustamo mantu atsavināt par brīvu cenu, jo izsole ir bijusi neveiksmīga. Līdz ar to par
brīvu cenu tiek pārdota kustamā manta:
 MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs
BV 632, - 330 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro,
t.sk. PVN);
 CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, - 510 EUR (pieci simti desmit
eiro, t.sk. PVN);
 MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs
EH 5152, - 330 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro,
t.sk. PVN).
Pieteikties uz šo kustamo mantu var līdz
š.g. 15. jūlijam. Tālrunis uzziņām 29446486
(pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).
GROZĪJUMI NOTEIKUMOS PAR MAKSAS
PAKALPOJUMIEM
2015.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā
“Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, nosakot, ka vēlētājiem
par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu jānodrošina
iespēja parakstīties un apliecināt paraksta īstumu
dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā un pie
pašvaldības pārvalžu vadītājiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par
tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas
pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, 25.5 trešo
daļu, dome nolēma veikt grozījumus Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra lēmumā „Par grozījumiem noteikumos „Maksas pakalpojumi Vārkavas
novada pašvaldībā”, papildinot lēmumu ar III. nodaļu šādā redakcijā: „III. Paraksta īstuma apliecināšana, kur pakalpojuma veids ir paraksta īstuma apliecināšana saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Tika nolemts, ka Vārkavas novada pašvaldībā vēlētāji par paraksta īstuma apliecināšanu
maksās 0,50 eiro (ar PVN).
APSTIPRINĀTS FINANŠU PĀRSKATS
Domes deputāti sēdē apstiprināja Vārkavas novada
pašvaldības 2014. gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību 3 337 945 eiro.
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NOVADA ATTĪSTĪBA
NOSLĒDZIES VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
REALIZĒTAIS PROJEKTS PAR PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU
IZVEIDOŠANU UN JAU ESOŠO PILNVEIDOŠANU

Vārkavas novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2014. gada 27. oktobrī noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/039
“Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vārkavas novadā” realizāciju.
Projekta ietvaros iedzīvotājiem tika radītas iespējas piekļuvei publiskās pārvaldes, novada un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem
pakalpojumiem un informācijai. Šobrīd projekts
jau ir īstenots un projektu vadītāja gatavo projekta
atskaites.
Projekta rezultātā novada iedzīvotājiem un viesiem ir izveidoti trīs publiskie interneta pieejas
punkti ar bezvada interneta pieejas zonu un ar
pieeju datortehnikai un biroja tehnikai.
Publiskie interneta pieejas punkti, kas ir pielāgoti
arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tagad atrodas
katrā Vārkavas novada pagastā. Vārkavas pagasta
tautas namā ir izveidots bezvada interneta pieejas
zona un pieeja datortehnikai un biroja tehnikai.

Upmalas pagasta IAC
“Vanagi” un novada domes telpās ir pieeja biroja
tehnikai, bet pie Vārkavas
vidusskolas ir bezvada
interneta pieejas zona.
Rožkalnu pagasta pārvaldē ir pieeja biroja tehnikai, bet pie Rimicānu
pirmskolas iestādes ir
bezvada interneta pieejas
zona.
Publiskajos interneta pieejas punktos bez maksas
ir pieejams bezvadu internets un datortehnika ar
atbilstošu programmatūru, kā arī multifunkcionālā iekārta (attēlā), kas nodrošina informācijas izdrukas, skenēšanas un kopēšanas iespējas uz A3
un A4 formāta lapām. Skenēšanas pakalpojums
būs bezmaksas, bet drukāšanai un kopēšanai iedzīvotāji aicināti izmantot savu papīru.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastādīja
15890,00 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalsts 13506,50 eiro, valsts budžeta dotācija – 595,87 eiro un pašvaldības līdzfinansējums
– 1787,63 eiro.
Vārkavas novada pašvaldības
projektu vadītāja Lilita Gavare

NOSLĒDZIES VĀRKAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS REALIZĒTAIS PROJEKTS PAR
TAUTAS TĒRPU IEGĀDI

Noslēdzies Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes šī gada sākumā apstiprinātais Vārkavas novada domes projekts ”Tērpu iegāde folkloras kopai „Volyudzeite””Nr. 14
-03-LL12-L413201-000005 pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietē-jo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Šobrīd projekts jau ir īstenots un projektu vadītāja gatavo projekta atskaites.
Projekta ietvaros bērnu folkloras kopai “Volyudzeite” ir iegādāti skatuves tērpi: austi meiteņu brunči,
meiteņu linu blūzes, priekšauti, tamborētas meiteņu zeķes līdz celim, meiteņu kurpes, pastalas, zēnu
bikses, linu krekli zēniem, austas celu jostas, zēniem lakatiņi un saktas.
Projekta realizācijas laiks no 13.02.2015. – 31.05.2015. Kopējās projekta izmaksas sastāda 5 776,72
EUR, no kurām 4 774,15 EUR ir ELFLA finansējums; 1002,57 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 4.rīcības „Atbalsts lauku cilvēku spēju
attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai” ietvaros.
Vārkavas novada pašvaldības projektu vadītāja Lilita Gavare

2015. gada 21. maijā
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EIROPAS ATBALSTA FONDS
VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM
2014 - 2020

SOCIĀLĀ DIENESTA
INFORMĀCIJA

2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes
2014.gada 11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu
vistrūcīgākajām personām, ar kuru izveido Eiropas Atbalsta fondu
vistrūcīgākajām personām.
Tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda pārtikas palīdzību, kā arī
piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Ārkārtas situācija
( ugunsgrēks, plūdi vai cita stihiska nelaime).
Izziņu par trūcīgās personas vai ģimenes statusu vai nonākšanu krīzes situācijā izsniedz
pašvaldības Sociālais dienests.
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam
vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt
tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par
iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).
Pārtikas preču komplektu izdale trūcīgajām ģimenēm (personām), kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušam ģimenēm (personām) tiks uzsākta 2015. gada maija beigās. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015.
gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015. gada vasarā.
Pārtikas pakas (1 pakas vērtība - 7,99 EUR ) saturs: pilnpiena pulveris – 0,4 kg, makaroni –
1 kg, rīsi – 0,4 kg, griķi – 0,4 kg, manna – 0,5 kg, kviešu milti – 0,5 kg, gaļas konservi (sautēta cūkgaļa) – 0,25 kg, auzu pārslas – 0,5 kg, rapšu eļļa – 0,5 kg, cukurs – 0,25 kg. Higiēnas pakas (1 pakas vērtība - 3.84 EUR) saturs: ziepes, šampūns, zobu pasta, zobu birste, veļas mazgāšanas līdzeklis, trauku mazgāšanas līdzeklis. Mācību piederumu pakas (1 pakas vērtība - 17,40
EUR) saturs: mācību piederumi (klades, burtnīcas, nošu burtnīcas, zīmēšanas papīrs, aplikācijas
papīrs, kartons, pildspalva, zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, otas, šķēres, lineāls, transportieris, līme, akvareļu, guaša krāsas u.c.), skolas soma.
Vārkavas novadā atbalsta komplektu izdales vieta - Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts,
Vārkavas novads - katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena no 9.00 - 15.00.
Vārkavas novadā atbalsta komplektus trūcīgajām ģimenēm (personām), kā arī ārkārtas vai krīzes
situācijā nonākušam ģimenēm (personām) piegādās tuvāk dzīvesvietai Sociālā dienesta pieņemšanas dienās:
Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5 - pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00; piektdienās no plkst. 9.00 -12.00;
Rimicānos - Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - mēneša 1. un 3. ceturtdienā
no plkst. 12.00 - 14.00;
Vanagos - IAC "Vanagi" - mēneša 1. un 3. ceturtdienā no plkst.9.00 - 11.00;
Piliškās – Pilišku saieta namā - mēneša 1. un 3. otrdienā no plkst.10.00 - 12.00;
Arendolē - Arendoles bibliotēkā - mēneša 1. trešdienā no plkst.9.00 - 11.00.
Lai saņemtu pārtikas pakas, trūcīgās personas obligāti piedalās papildpasākumos- biedrības ģimenes palīdzības centra „Ligzda” rīkotajos semināros reizi ceturksnī.
Eiropas Savienības fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas
personas.
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PAR UN AP LAUKSAIMNIECĪBU
LAUKSAIMNIEKIEM
LĪDZ Š. G. 25. MAIJAM
JĀPIESAKA
PLĒVJU
IZVEŠANA

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.

LAD INFORMĒ - NOTIEK PIETEIKŠANĀS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM 2015. GADAM
Lauku atbalsta dienests (LAD)informē, ka līdz 2015.gada 22.maijam (bez atbalsta apjoma samazinājuma), izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu
(EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams pieteikties Platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu 2015.gadā.
Vienotajiem iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2015.gada 22.maija, bet ne vēlāk kā
15.jūnijā (ieskaitot), atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu. Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks noraidīti, izņemot gadījumu, ja iesniegumu līdz 2015.gada 15.jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas
apstākļu dēļ.
Lai 2015.gadā platību maksājumus saņemtu pilnā apjomā, ir jāievēro Zaļināšanas prasības. Saimniecībām ar aramzemi 10 ha un vairāk 2015.gadā Vienotais
iesniegums ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot LAD EPS.
EPS ir iespējams kopēt iepriekšējā perioda Iesniegumu, iezīmēt laukus kartē,
ievadīt kultūras, kuras tiek audzētas saimniecībā, pieteikties atbilstošajiem atbalsta veidiem. EPS tiks noteikts, vai Zaļināšanas prasības saimniecībā ir izpildītas, un, nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgās platības, Iesniegumam būs iespējams pievienot arī ainavu elementus.
Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot saiti - http://karte.lad.gov.lv/.
EPS lietotājiem visas darbības, kuras saistītas ar Vienotā iesnieguma datu izmaiņām, jāveic elektroniski.
Pirms Iesnieguma aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Informatīvo materiālu platību
maksājumu saņemšanai 2015.gadā un Rokasgrāmatu Vienotā iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot EPS.
Ja vēlaties saņemt apliecinājumu par izaudzēto kultūru, ja tās tiek izmantotas
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, atbilstību ilgtspējas kritērijiem (IK) 2015.gadā, tad IK iesniegums 2015.gadam ir jāiesniedz
līdz 15.maijam, tikai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Tas ir izdarāms uzreiz pēc Vienotā iesnieguma 2015.gadam iesniegšanas, ja tas ir
iesniegts izmantojot LADEPS.
PAR ZEMES LIETOŠANAS UN ZEMES APAUGUMA VEIDU STATISTISKO APSEKOJUMU VĀRKAVAS NOVADĀ

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2015. gada
maija līdz oktobrim (projekts LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview).
Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfiski punkti, kuri var atrasties
jebkuros zemes apauguma veidos (lauksaimniecības zeme, zālāji, meža zemes,
apbūvētas teritorijas, transporta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma
un lietošanas veidu, redzamu meliorācijas sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus.
Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu situāciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā no katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiks analizēts laboratorijā un izmantots ar vides
faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organisko vielu satura noteikšanai
augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs faktors.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikai un tā neatIr paredzēts, ka plēvju spoguļos nekādus personiskas dabas datus vai datus par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontroizvešana notiks maija lei, pie tam tie arī nav piemēroti šādam mērķim.

pēdējā nedēļā.

Ivars Pavasars, SIA Vides eksperti valdes loceklis
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SKOLĒNI IEPAZINA MĀJRAŽOŠANAS NOZARI

Kādas ir iespējas strādāt laukos? Arvien biežāk
iedzīvotāju vidū rodas šāds jautājums. Ja pilsētas
vide nesaista, bet laukos uzsākt tradicionālo lauksaimniecību ir dārgi un zemes trūkuma dēļ varbūt
neiespējami, tad pastāv iespēja nodarboties ar
mājražošanu. Izrādās, laukos var ražot daudz un
dažādus produktus, kuros ielikts roku darbs,
vietējās izejvielas un reģiona gatavošanas tradīcijas.
Šī tēma šķita interesanta arī Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas vadītājai Aldai Upeniecei un
Vārkavas vidusskolas bibliotekārei Melitai Pastarei, kuras sadarbībā ar lauku attīstības konsultanti Ilgu Ušacku nolēma iepazīstināt ar šo tēmu tuvāk arī Vārkavas vidusskolas 5.-7.klašu skolēnus.
Ar ražošanu mājas apstākļos iepazīstināja lauku
uzņēmējdarbības konsultante Jolanta Augšpūle.
Jolantas prezentācijā uzskatāmi tika parādīts, ka
darba iespējas ir dažādas, jāprot tikai izdomāt

produktu un realizēt saražoto. Ar savu personīgo
pieredzi dalījās mājražotājas Ilze Sola un Aļona
Karnicka. Viņu ražoto produkciju turpat varēja
arī degustēt. Arī paši skolēni nodeva pagaršošanai
no mājām atvestos sierus. Garšu konkursā uzvarēja Vārkavas novada priekšsēdētāja Anita Brakovska, kura, neskatoties uz lielo aizņemtību, ne
tikai piedalījās pasākumā, bet arī atbalstīja ar savu produkciju.
Pasākuma galvenais mērķis bija parādīt skolēniem iespēju darboties laukos. Mājražošana lauku
vidē kļūst arvien populārāka, savukārt Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir izdevis
materiālu mājražotājiem „Ceļvedis mājražošanā”,
kas ir praktisks palīgs likumdošanā, turklāt dod
ierosmi izvēlēties ražot
kādu
no
p rodukta
veidiem.
Attēlā: Mājražotāja Aļona Karņicka no Vārkavas novada Rožkalnu
pagasta gatavo un pircējiem piedāvā sierus ar
piedevām, kūpinātus un
kausētus sierus, iebiezinātu pienu, konfektes,
saldo biezpiena masu.

Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece

SENIORIEM
„LATVIJAS APTIEKA” TAVAI
VESELĪBAI - SVARĪGA
INFORMĀCIJA PENSIONĀRIEM

Latvijas aptieka allaž gādā, lai
rūpes par savu veselību būtu
prioritāte. Sadarbībā ar Pensionāru federāciju Latvijas aptieka
2014. gada 19. maijā parakstīja
vienošanos, kas paredz seniorus informēt par veselības saglabāšanu un kā izdevīgāk iepirkties Latvijas aptiekas tīkla
aptiekās. Čeku grāmatiņu saņēma 20 tūkstoši senioru. Čeku
grāmatiņas paredzētas pensionāriem, invalīdiem, kā arī cilvēkiem, kuriem ir liels zāļu
patēriņš. Čeku grāmatiņu var
iedot ģimenes loceklim, aprūpes personālam vai personai,
kurai uzticas, lai tā veic preču

iegādi.
Katrai čeku grāmatiņai ir 22
kuponi, kas ērti izplēšami.
Katrs kupons paredzēts produkta iegādei uz speciāliem
noteikumiem. Izmantotais kupons paliek aptiekā. Viena pirkuma laikā iespējams iegādāties vairākus produktus, kas
norādīti kuponā, bet tas ir jāizdara viena pirkuma reizē.
Čeku grāmatiņas izsniedz uz 3
mēnešiem.
Vārkavas novada pensionāru
biedrība sadarbībā ar Latvijas
aptieku ir saņēmusi 250 čeku
grāmatiņas (skaits ierobežots).
Čeku grāmatiņas tiks izsniegtas, biedrības vadītājai izbraucot pa novada ciemiem: Vārkava, Vanagi, Upmala, Rimicāni, Arendole. Pie grāmatiņu

saņemšanas tiks sniegta sīkāka
informācija un tās tiks izsniegtas, parakstoties par saņemšanu.
Čeku grāmatiņas šoreiz varēs
atprečot tikai Daugavpilī, Kandavas ielā 4 (iepretī Centrālajam tirgum, līdz 2015. gada 31.
maijam). Citās Latvijas aptieku
filiālēs nevarēs atprečot. Nākošās grāmatiņas izsniegšanas
laiku ziņosim, tās tiks piegādātas visiem, kuri tās vēlēsies
saņemt.
Piesakieties pagastos vai zvanot biedrības vadītājai pa tel.
20330657. Centīsimies izsniegt
un saņemt pēc iespējas ātrāk.
Datumus paziņosim.
Vārkavas novada pensionāru
biedrības vad. J. Ancāne
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SVARĪGI
TOP ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS PUNKTI
Vārkavas novadā tiek veidoti pieci dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti: Saules ielā 14, Rimicānos, Skolas ielā 3 un Padomes ielā 49, Vecvārkavā, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā, un Upmalas pagasta Vanagos. Drīzumā atkritumu šķirošana būs pieejama ikvienam Vārkavas
novada iedzīvotājam.
Atkritumu šķirošanas mērķis ir to nodošana otrreizējai
pārstrādei.
Vārkavas novadā esošajos
dalīto atkritumu vākšanas
laukumos ir triju krāsu
atkritumu konteineri: konteineros AR DZELTENAJIEM VĀKIEM jāmet
visu veidu papīrs (avīzes,
žurnāli, grāmatas, kartona
iepakojums), plastmasa
(PET dzēriena pudeles,
plēves iepakojums, polietilēna maisiņi), izskalotas
un saplacinātas sulas un
piena tetrapakas, skārdenes un konservu bundžas,
šampūna un citas līdzīgas
cietās plastmasas pudeles
(HDPE); konteineros ar
ZAĻAJIEM
VĀKIEM
jāmet tikai stikla pudeles
un stikla burkas; parastajos konteineros jāmet
visi pārējie nešķirotie sadzīves atkritumi. Savukārt,
lai atbrīvotos no celtniecības un lielgabarīta atkritumiem (piemēram, vecām
mēbelēm), jāsazinās ar
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu
Igolnieci pa tālr. 29420721
un jāpiesaka transports
izvešanai (šis ir maksas
pakalpojums).
Atkritumu šķirošana ir
moderna, veselīga un videi
draudzīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa. Šķirošana ir veids, kā ietaupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti tiek ražotas izejvielas un produkti.
Atkritumi, kurus iedzīvotāji ir sašķirojuši, attiecīgi tos metot atkritumu šķirošanai paredzētajos
konteineros ar dzeltenajiem vai zaļajiem vākiem, tiks nogādāti SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu
šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, kur tie vēlreiz tiek pāršķiroti un pēc tam sapresēti ķīpās,
lai nodotu otrreizējai pārstrādei.
Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

2015. gada 21. maijā
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NOVADĀ
VANAGU BIBLIOTĒKA NOSVINĒJA 60 dalībniece. Neklātienē pabeigusi Rīgas kultūras un
izglītības darbinieku tehnikumu. Bibliotēka vaiGADU JUBILEJU

Attēlā: bibliotēkas vadītāja pateicas čaklākajiem lasītājiem, atbalstītājiem un draugiem. Pateicības
raksts tiek pasniegts novadpētniekam Jānim Vaivodam.

1.maija pēcpusdienā informācijas un atbalsta centra „Vanagi” zālē noritēja Vanagu bibliotēkas 60
gadu jubilejas svinības. Tā bija ļoti nozīmīga diena
arī bibliotēkas vadītājas Anastasijas Vaivodes
mūžā, jo viņa šajā amatā strādā jau 50 gadus. Bibliotēkas vēstures līkločus ir izpētījis vietējais novadpētnieks Jānis Vaivods. Viņš savā grāmatā
„Vanagu vēstures lappuses” raksta, ka „Latvijas
brīvvalsts gados, 1931. gadā, ar Kultūras fonda atbalstu tiek atvērta Vanagu skolas bibliotēka.
1935.gadā bibliotēka, pateicoties K. Ulmaņa Draudzīgajam aicinājumam, papildinās ar jaunām grāmatām. Skolā darbojas Latvijas Katoļu jaunatnes
biedrības Vanagu nodaļas bibliotēka. 1940. gada
skolas ugunsgrēkā abas bibliotēkas iet bojā. Pēc
Otrā pasaules kara bibliotēkas tiek atvērtas ciema
padomēs. Sākumā vanadzieši izmanto Rožupes
ciema, vēlāk Kursiešu ciema bibliotēku pakalpojumus. 1955. gada 3. novembrī ar Rožupes ciema
padomes atbalstu Vanagos, Izidora Vaivoda mājās, tiek atvērta Vanagu bibliotēka. Pirmā bibliotēkas vadītāja Lidija Vaivode (dzim. Stikāne). Bibliotēkas grāmatas tiek iegādātas par Rožupes ciema padomes līdzekļiem. Bibliotēka tiek papildināta ar vietējā kolhoza šefu rūpnīcas „Furnieris” dāvātajām grāmatām. Bibliotekāre veic un organizē
dažādus pašdarbības pasākumus. 1959.gada 5. augustā L. Vaivode no Vanagiem aiziet. No
1960.gada līdz 1965.gada oktobrim Vanagu bibliotēkas vadītāja ir Dzintra Galviņa. 1961.gadā bibliotēka tiek pārvietota uz Vanagu draudzes māju.
1965.gada oktobrī Vanagu bibliotēkā darbu sāk
Anastasija Vaivode. 1986. gadā bibliotēka tiek pārvietota uz Vanagu ambulanci. Bibliotekāre A. Vaivode ir daudzu kultūras pasākumu organizētāja un

rākkārt apbalvota ar republikas un rajona kultūras
iestāžu goda rakstiem. Bibliotēkai piešķirts teicama darba nosaukums. Bibliotēkā uzskatāmi atspoguļoti notikumi republikā, rajonā un vietējā pašvaldībā. 2015. gadā bibliotēkā ir 3444 vienības
(2984 grāmatas, 451 seriālizdevumi, 7 audiovizuālie dokumenti, 2 elektroniskie dokumenti, bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir 3 datori, multifunkcionāla iekārta. Grāmatu iegādi finansē Vārkavas novada dome, dažu žurnālu abonementus dāvā vietējie iedzīvotāji. Interesants ir arī fakts, ka no 1969.
gada līdz 1990. gadam A. Vaivode, strādādama
bibliotēkā, vienlaikus vada Preiļu rajona sadzīves
pakalpojumu kombināta Vanagu punktu. Ar Vanagu punkta starpniecību tiek veikti sekojoši pakalpojumi: apavu un pulksteņu remonts, audumu
krāsošana, vilnas apmaiņa pret dziju, pakalpojumu kombināta izstrādājumu iegāde, drēbju ķīmiskā tīrīšana, sadzīves tehnikas remonts un noma.”
2008. gadā projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros ir
tapusi scenāristes Kristas Vāveres un režisores
Dainas Rašenbaumas dokumentālā filma
„Anastasija” par Anastasiju Vaivodi – viņas darba
mūžu bez nevienas nokavētas darbdienas un nomaļās lauku bibliotēkas ikdienu.
2014. gada nogalē Vanagu bibliotēka no ambulances tiek pārvietota uz bijušās Vanagu pamatskolas
ēkas, pašlaik informācijas un atbalsta centra
„Vanagi”, 1. stāvu. Bibliotēkas telpām tiek pielāgotas 2 mācību klases, pirms tam veicot pamatīgu
remontu – siena starp klasēm tika daļēji nojaukta
un izveidota arka, grīdai mainīti siju gali un daļēji
mainīts grīdas segums, nokrāsoti logu rāmji,
veikts kosmētiskais remonts. Iepriekš jau bija sagādātas jaunas mēbeles, grāmatu plaukti, tā ka
bibliotēka sagaida savus lasītājus gaišās, plašās,
ērtās un omulīgās telpās.

Attēlā: vanadziešus svētkos sveic Vārkavas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja Anita Brakovska
un izpilddirektors Elmārs Sparāns.
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Attēlā: uzstājas Daugavpils novada Kultūras
centra jauktais koris „Latgale”.

Skatītāji bija sajūsmināti par jubilejas koncertu,
kurā uzstājās Daugavpils novada Kultūras centra
jauktais koris „Latgale”, Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopa
„Svātra” un Vanagu pašdarbības kolektīvi – vidējās paaudzes deju kopa „Vanagi” un sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi!”. Anastasijas lielākie palīgi ikdienā un svētkos un bagātība, protams, ir viņas ģimene - pasākumu vadīja bibliotekāres mazmeita, studente Laura Cepurniece.
Mazmeita Ilze Cepurniece korī dziedāja solo, Jāņa Vaivoda apsveikumā trio. Liels atbalsts un
palīgs ir arī Anastasijas dzīvesbiedrs Leonīds. Arī
par tik izcilu Latgales mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu viesošanos Vanagos jāpateicas radniecības saitēm - kora „Latgale” diriģente Anita
Zarāne ir Anastasijas meita, kā arī Anita kopā ar
dzīvesbiedru ir „Svātras” dalībnieki.
Pasākuma laikā Anastasija Vaivode pateicās bibliotēkas čaklākajiem lasītājiem un palīgiem: Aijai
Vilcānei, Andrejam Isajevam, Anelei Ručevskai,
Annai Blūmanei, Annai Klindžānei, Annai Kursītei, Annai Romānei, Annai Zarānei, Ārijai Vaivodei, Eleonorai Onckulei, Elitai Seilei, Elizabetei
Lācei, Genovefai Zarānei, Ilgai Ušackai, Inārai
Purviņai, Irēnai Bartusevičai, Janīnai Vilcānei,
Jānim Grīgam, Jānim Isajevam, Jānim Praņevskim, Jānim Vaivodam, Jurim Praņevskim (no
„Divkles”), Jurim Seilim, Jurim Solam, Kasparam Īvulim, Lidijai Grīgai, Lidijai Kļavinskai,
Martai Čuriškai, Marutai Korsišai, Monikai
Cakulei, Olgai Vilcānei, Oļģertam Daugulim, PēRADOŠAJAI UN DARBĪGAJAI
VĀRKAVAS PAMATSKOLAI - 170
Vārkavas novada skolām atkal ir pienācis jubileju un absolventu salidojumu gads. 5 gadi ir
paskrējuši nemanot, un salidojumu sezonu 2.
maijā uzsāka Vārkavas pamatskola, kas svinēja
170. jubileju. Ievērojamās jubilejas svinību
programma bija plaša: piecos pēcpusdienā
Vārkavas Romas katoļu draudzes baznīcā

2015. gada 21. maijā

terim Seilim, Valdim Čuriškam, Verai Babrei, kā
arī ikvienam, kas palīdzēja rīkot jubilejas pasākumu un atbalsta bibliotēku arī ikdienā.
Bibliotēka saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu,
ziedu, dāvanu un laba vēlējumu. Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Anita Brakovska savā uzrunā uzsvēra, ka „šodien vislielākos svētkus svin vanadzieši, kas lasa grāmatas. Ir
tāds domu grauds, ka cilvēks, kas nelasa grāmatas, izdzīvo tikai vienu dzīvi, bet cilvēks, kas lasa
– tūkstošiem. Bibliotēkas grāmatu plauktos ir
bijušas un ir daudz skaistu un vērtīgu grāmatu,
taču bibliotēkas sienās un Vanagos jau ilgus gadus top kāda brīnišķīga grāmata, kas sastāv no
daudzām nodaļām un ko var dēvēt „Panākumi
un sasniegumi”, un šī grāmata ir par Anastasiju
– tajā var atrast milzum daudz atbilžu, tā ir padomdevēja jaunajai paaudzei; tajā figurē tādi jēdzieni kā sirsnīgi un mīļi vārdi, padomi, kritika,
dzīves gudrība, drosme, degsme, ģimenes spēks,
bērnu un mazbērnu audzināšana, atbalsts”. Sveicēju pulkā bija arī Preiļu Galvenās bibliotēkas
vadītāja Sigita Trūpa kopā ar vairākiem kolēģiem, Vārkavas novada bibliotēku vadītājas, Vārkavas, Rožkalnu un Rožupes pagastu pārvalžu
vadītāji, novada pašvaldības domes deputāte un
vanadziete Helēna Ērgle un viņas tēvs, novadpētnieks Jānis Vaivods, bijusī Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Astrīda Spuriņa, IAC
„Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska, Vārkavas
novada Kultūras centra vadītājs Mārcis Rukmanis, lasītāja un ziedotāja Anna Zarāne, kaimiņu
Vilcānu ģimene, pašdarbības kolektīvi un daudzi
vietējie iedzīvotāji.
Pasākuma noslēgumā, ievērojot Latgales labākās
tradīcijas, ciemiņi tika aicināti pie bagātīgi klātiem galdiem, kā arī ikviens varēja izdejoties
„dzīvās mūzikas” pavadījumā. Svētki ir sirsnīgi
nosvinēti, taču atslābt nebūs vaļas, jo šogad bibliotēkai ir paredzēta akreditācija, kurai, tāpat kā
itin visam, bibliotekāre rūpīgi un apzinīgi gatavosies.
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Maija Praņevska
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tika noturēta Svētā
mise par mūžībā
aizgājušajiem skolas darbiniekiem un
audzēkņiem, stundu vēlāk absolventi
darbojās skolas pagalmā, kur puķu
dobēs pie skolas
galvenās ieejas stādīja peoniju dārzu
(attēlā). Katra absolventu klase bija
sarūpējusi pa peoniju stādam, un šīs
puķes tika izvēlētas
tādēļ, ka tās zied
mācību gada beigās
un ap izlaiduma
laiku. Šīs jaukās
idejas autore ir skolas direktore Skaidrīte Medne, kura šī ideja ir urdījusi
jau vairākus gadus, līdz beidzot ir īstenota. Peoniju
skaistums priecē augu gadu – vispirms ar ziediem,
tad ar krāšņajām lapām. Kopumā tika iestādīti 40 peoniju krūmi, tās ir labi ieaugušas un agrās šķirnes jau
gatavojas ziedēšanai. Viena peonija šajā dārzā ir ļoti
īpaša – skolas absolvente Irēna Leikuča iestādīja peon i j u ,
k u r a
i r
atšķelta no krūma, kas savulaik ir nācis no skolas ilggadējās un ļoti cienījamās vācu valodas skolotājas Solomejas Tievgales dārza. Tālāk viesi devās uz Vārkavas
tautas namu, kur noklausījās Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra priekšnesumu, kā arī pašreizējo skolas audzēkņu sarūpēto svētku koncertu
„Atmiņu un sapņu pogas”. Pēc koncerta ceļš atkal vijās
uz pamatskolu, kur notika tikšanās pa klasēm, fotogrāfiju, pildspalvu (tā ir absolventes Irēnas Leikučas
kolekcija, kas sastāv no 1030 eksemplāriem), rokdarbu izstāžu apskate un balle.
Par godu jubilejai bija izdots skolas avīzes speciālizdevums (rotāts ar koka pogu), kurā tika izklāstīta skolas
vēsture, kā arī būtiskākie skolas pēdējo 5 gadu sasniegumi. Avīze tapa labu laiku pirms skolas salidojuma –
šī mācību gada projektu nedēļas tēma bija „Vārkavas
pamatskolai 170”. Tās laikā skolēni sadarbībā ar skolotājiem - konsultantiem pētīja skolas arhīva un Vārkavas novadpētniecības muzeja materiālus, lasīja publikācijas laikrakstos, meklēja informāciju internetā,
intervēja skolas absolventus un sabiedrības pārstāvjus. Rezultātā tapa avīze, kas salidojuma dienā tika
nodota vērtēšanai. Skolēni, veidojot to, guva ļoti labu
ieskatu savas dzimtās skolas vēsturē (izdevums šobrīd
ir lasāms arī novada pašvaldības interneta vietnē
www.varkava.lv jaunumu sadaļā). Tuvojoties salidojumam, tika godināta arī skolas dibinātāju – brāļu Upenieku – piemiņa: skolnieces Sindijas Edītes Upenieces
ģimene sakopa viņu atdusas vietu, kas atrodas Preiļu
novada Seiļu kapos. Skolas 150. jubilejā skola saviem
pamatlicējiem uzlika kapu pieminekli.
Avīzes ievadrakstā Vārkavas pamatskolas direktore
Skaidrīte Medne saka, ka „mēs visi esam bagāti cilvēki. Bagāti ar atmiņām un krāsainiem mirkļiem. Vārkavas pamatskola ir bagāta ar 170 piepildītiem, darbīgā

solī pavadītiem gadiem. Ar bērnu smiekliem, skolotāju čalām, vecāku gādību un sabiedrības atbalstu”. Atmiņas un visam cilvēka mūžam raksturīgie sapņi, kurā
vecumā lielāki, kurā mazāki, tika nodēvēti par
„atmiņu un sapņu pogām”, un šī tēma bija pasākuma
vadmotīvs: „mūsu mājas ir Vārkava, Vārkavas pagasts
un mana Vārkavas pamatskola, es jūtos šai vietai piederīgs kā poga kreklā, kurai ir sava vieta, un es zinu viss ir kārtībā; šai vietai es esmu saistīts ar kādiem
neredzamiem pavedieniem - tie ir mīlestības un piederības pavedieni”. Pasākumu vadīja triju paaudžu vadītāju pāri: Ieva Butlere, Edgars Nikiforovs, Ilga Pokšāne, Raitis Stuburs, Skaidrīte Trafimova un Bonifācijs
Vaivods. Koncertā muzikālus, dejiskus un dzejiskus
priekšnesumus sniedza skolas pirmsskolas grupas
audzēkņi, jaunāko klašu meiteņu šova deju grupa,
meiteņu vokālais ansamblis, Ievas Butleres, Ievas Boļšakovas, Santas Jukšas ģitāru un vokālais trio, Sindija
Edīte Upeniece, Jānis Jukšs, Evita Vagale un Raitis
Stuburs.
Pasākuma laikā pamatskolas direktore Skaidrīte Medne pasniedza Atzinības rakstus skolas ilggadējiem darbiniekiem: Solvitai Deidulei, Mindaugam Bitinam,
Astrīdai Spūlei, Lidijai Ozolai, Anfizai Čeirānei, Valentīnai Grigorjevai, kā arī vienam vecākam - Marutai
Raudziņai. Atzinības rakstus pamatskolas pedagogiem
– Diāna Stuburei, Fainai Timošenko, Dagmārai Skutelei un Kristīnei Pauniņai - par skolēnu rezultatīvu sagatavošanu mācību olimpiādēm un konkursiem - pasniedza Preiļu novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Sveicēju pulkā bija Vārkavas
novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, Vārkavas novada sporta skolas direktors Edgars Vaivods,

Attēlā: absolventi labprāt izmantoja izdevību
nofotografēties speciāli izveidotā fotostūrītī.
Vārkavas vidusskolas pārstāvis Ivars Vaivods – Šulte,
Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa, dažādu
gadagājumu absolventi, vārkavieša, dzejnieka Alberta
Spoģa dēls Gregors Spoģis, kas dāvāja katram absolventam dzejas krājumu „Gaismas brīži”. Salidojuma
vadmotīvu un skolas radošumu lieliski papildināja un
apliecināja visiem sadarbības partneriem dāvātās skolēnu radītās ļoti glītas un gaumīgas brošas, kas bija
veidotas no papīra un dažādām pogām.
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste
Maija Praņevska
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LUTERĀŅU DIEVNAMS JAUNĀS KRĀSĀS UN 23. MAIJĀ AICINA UZ
VASARSVĒTKU MISI
Gājēju un braucēju skatienus piesaista baltā luterāņu baznīca mežmalā ar jauno, sarkanīgo
jumtu. Pēdējo astoņu gadu laikā dievnams ir
pieredzējis vislielākās pārmaiņas: pirms dažiem
gadiem draudze piedalījās Nīderlandes fonda
KNHM un Vārkavas novada pašvaldības mazo
grantu projektā: pateicoties piešķirtajiem līdzekļiem, celtnei tika noņemta vecā krāsa, un baznīca nokrāsota baltā krāsā - to veica draudzes locekļi. Kad dievnama ārpuse bija ieguvusi atjaunotu ārējo veidolu, tad sabirzušie un nolietojušies ieejas pakāpieni ļoti bojāja kopējo izskatu.
Draudzes valde nolēma nobruģēt lievenīti un
izveidot jaunus pakāpienus. Pašiem par savu
paveikto bija liels prieks un gandarījums. Saņēmām ļoti daudzas uzslavas un pateicības, pat no
bīskapa Eināra Alpes. Labie vārdi deva iedvesmu darboties tālāk. Pagājušajā gadā celtniecības
firma baznīcai uzlika jaunu metāla jumtu. Kad
šis darbs bija galā, tad nākamie plāni arī bija
skaidri redzami: dievnama ārpuse dikti kontrastēja ar iekštelpām. Vecais, caurais jumts bija pamatīgi sagandējis telpu izskatu, tāpēc kārtējā
baznīcas vadības apspriedē tika pieņemts lēmums veikt 100% kosmētisko remontu baznīcas
iekšienē. Paveiktais darbs izdevās labāk, nekā

Kalupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kas
atrodas Rožkalnu pagasta Izdegās, norit
iekštelpu kosmētiskais remonts.

bija plānots.
Kalupes evaņģēliski luteriskā draudze Vasarsvētkus svinēs sakoptā dievnamā. Vasarsvētku dievkalpojums notiks 23. maijā
plkst. 10.00, to vadīs Daugavpils iecirkņa prāvests Andis Lenšs, dievkalpojumā piedalīsies
bīskaps Einārs Alpe un mūsu bijušie draudzes
mācītāji Ēvalds Bērziņš un Gunārs Vaniņš.
Draudzes vadība izsaka pateicību visiem, kuri
piedalījās baznīcas remontdarbos, sakopšanā un
sapošanā.
Kalupes evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudze Rimicānos

SKOLU VĒSTIS

Nemanot tuvojas 2014./2015.
mācību gada beigas. Kā tad
mums ir veicies šajos divos
pēdējos mēnešos?
15. aprīlī skolā notika konkurss
„NVO erudīts”, kura laikā vidusskolēniem vajadzēja parādīt savas zināšanas par Latviju.
16. aprīlī sākumskolas skolēni
piedalījās ikgadējā starpnovadu
skolēnu koncertā Aglonā.
Uzzinot daudz jaunu ideju par
piena pārstrādi un siera ražošanu, 5.-8. klašu skolēni Vārkavas
novada domē apmeklēja pasāku-

mu „Siera ceļš”. Iepriekš skolēni cītīgi zīmēja zīmējumus
konkursam un pasākuma laikā
saņēma balvas. Visjaukākais
šajā pasākumā, protams, bija
sieru, mājās gatavoto konfekšu
degustācija.
Atzīmējot rakstnieka M. Runguļa 65. dzimšanas dienu, 1.-4.
klašu skolēni piedalījās pasākumā „Belibula mīklupanti”. Kā
jau īstā dzimšanas dienā visi klātesošie varēja baudīt svētku torti.
23. aprīlī folkloras kopa
„Volyudzeite” piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku Dienvidlatgales
novada bērnu un jauniešu folkloras kopu pasākumā – skatē
Līvānos, kur izcīnīja 1. pakāpes
diplomu un tiesības 5 dienu garumā piedalīties Dziesmu un
deju svētkos Rīgā. Paldies Vārkavas novada domei par atbalstu

2015. gada 21. maijā

jaunu tērpu iegādei!
Šova deju dejotāji savu prasmi
rādīja deju festivālā Preiļos.
24. aprīlī notika Jura dienas gadatirgus, kur ar savām
„īpašajām” precēm tirgoties bija
ieradušies Jolanta Smilga un
Mārtiņš Cepurnieks. Gadatirgū
bija plašs preču klāsts: gan ēdamas lietas, gan saimniecībā noderīgi priekšmeti, gan dažādi
stādi un zāļu tējas. Cerams, ka
pirkt un pārdot gribētāju pulks
arī turpmāk būs tikpat liels.
Mūsu skolas skolēni piedalījās
arī Lielajā talkā, sakopjot skolas
puķu dobes, kā arī talkojot dažādās novada vietās.
Pie skolas tika papildināts publiskais augļu dārzs ar plūmju un
ogu krūmu stādiem.
28. aprīlī 8. -12. klašu skolēni
rosījās Vārkavas apkaimes jauniešu darbnīcā novada domē, kur
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Vārkavas vidusskolas folkloras kopa „Volyudzeite” jaunajos
tērpos uzstājas skolas Jura dienas gadatirgū.

apzināja jauniešu vēlmes, vajadzības, noskaidroja, kas tās varētu īstenot.
30. aprīlī notika Krāsu nedēļas
par godu LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienai noslēguma pasākums
„Raibais pavasaris 2015”, kura
laikā katra klase iestādīja pa atraitnītei skolas puķu dobē, lai
Latvija un reizē arī Vārkava būtu krāsaināka.
„Bērnu žūrijas” jaunākās un vecākās grupas dalībnieki devās
ekskursijā uz Kalupes evaņģēliski luterisko baznīcu, z/s „Egles”Valentīna Kukļa senlietu privātkolekciju „Zemnieka dvēseles
prieks” un Skrindu dzimtas muzeju.
Maijs ir ekskursiju un pārgājienu laiks. 1. maijā 6. -9. klašu
skolēni izmantoja iespēju paplašināt zināšanas kosmosa tehnoloģiju izmantošanu Eiropas kosmosa izstādē Rīgā. Skolēni arī
apmeklēja Aviācijas muzeju Rīgā, atpūtās atrakciju kompleksā
„Lido” un iegriezās Likteņdārzā.
21. maijā sākumskolēni dosies
ekskursijā uz Rēzekni, Ludzu,
Rāznas ezeru, Mākoņkalnu.
8. maijā pirmsskolas grupiņa
„Lācīši” un sākumskolēni ar jaukām dāvaniņām, ziediem un
priekšnesumiem sveica savas
māmiņas un vecmāmiņas pasākumā „Mana balta māmuliņa”,
bet vēlāk notika skolas gada atskaites koncerts veltīts Mātes un

Starptautiskajai ģimenes dienai.
Koncerta laikā skolēni savus mīļos iepriecināja ar dziesmām,
dejām, dzeju, ar kuru piedalījušies dažādos konkursos, skatēs,
pasākumos mācību gada garumā.
16. maijā folkloras kopa
„Volyudzeite” būs starp tām 39
kopām (745 dalībnieki) no Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Sēlijas, Vidzemes augstienes un Tālās Gaujmalas, kura piedalīsies
folkloras programmas „Riti raiti” modelēšanas sarīkojumā
Līvānos.
Īpaši aktīvi šajos mēnešos ir bijuši mūsu skolas sportisti.
Mūsu sportistu rezultāti Starpnovadu vieglatlētikas sacensībās
06.- 07.05.2015: Mairim Ormanim – trīs 1. vietas, Laurim Gavaram – divas 1. vietas un 2. vieta, Austrim Vanagam – divas 1.
vietas un 3. vieta, Agrim Vilcānam – 1. vieta, Zanei Lācei –
divas 1. vietas un 3. vieta, Diānai
Bartusevičai - 1. vieta un 3. vieta, Valijai Vanagai divas 1. vietas
un 3. vieta, Ērikam Pūgam 1.
vieta un 3. vieta, Laurai Vaivodei Šultei – 1. vieta, Valdim Melderim – 1. vieta, Andim Briškam
– divas 2. vietas, Dināram Gavaram – 2. vieta un 3. vieta, Egonam Zalānam – 2. vieta un 3.
vieta, Elgai Vaivodei - 2. vieta,
Sigitai Stivriškai - 2. vieta, Rebekai Cimdiņai -2. vieta, Viktorijai
Pujiņai - 2. vieta, Melisai Va-

nagai -2. vieta, Uldim Gavaram
– 2. vieta, Maritai Ērglei – trīs
3. vietas, Arvim Vilcānam – divas 3. vietas, Kristapam Pavlovam divas 3. vietas, Evijai Vaivodei – 3. vieta, Simonai Līnai
Liepiņai – 3. vieta, Aurēlijai Pujiņai – 3. vieta, Asnātei Pujiņai
– 3. vieta, Kristiānai Trafimovai
– 3. vieta, Laimai Spūlei – 3.
vieta, Nikam Plotam – 3. vieta,
Normundam Ušackim – 3. vieta, Mārim Ceplim – 3. vieta,
Sandrim Vaivodam – 3. vieta.
Latgales skolu kausa izcīņā vieglatlētikā: Laurim Gavaram - 2.
vieta, Maritai Ērglei – 3. vieta,
Mairim Ormanim – 3. vieta,
Austrim Vanagam – 3. vieta,
Diānai Skarbauskai – 3. vieta,
Egonam Zalānam – 3. vieta.
Mairim Ormanim jauns skolas
rekords 100 m – 11,3.
Visi esam priecīgi, ka skola ir
saņēmusi IKVD lēmumu par
izglītības iestādes un realizējamo programmu akreditāciju uz
6 gadiem.
Pēc pāris dienām, 15. maijā,
9.,12. klašu skolēniem izskanēs
pēdējais zvans uz mācību stundām, jo ar 18. maiju sāksies eksāmenu laiks. Vēlēsim viņiem
veiksmi eksāmenos!
Helēna Ērgle, Silvija Stankeviča - atbildīgās par audzināšanas darbu Vārkavas vidusskolā
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APRĪLIS VĀRKAVAS PAMATSKOLĀ
Aprīlis iesākās ar Lieldienu svinēšanu. 7.aprīlī
pēcpusdienā Vārkavas
tautas namā kopā ar senioru
deju
kopu
„Odziņas” izdejojām,
izdziedājām un izspēlējām Lieldienas.
13.-15.aprīlim 3.klases skolēniem bija iespēja
paust savu redzējumu par atļautā braukšanas
ātruma ievērošanas nosacījumiem vizuālās mākslas konkursā ar devīzi “Zīmējam koši – braucam droši”. Darbi tika nosūtīti konkursa organizatoriem Valsts policijai.
6.-7.klašu skolēni piedalījās konkursā „Gada balva zivsaimniecībā”. Sindija Edīte Upeniece un
Edgars Nikiforovs kā balvu ieguva iespēju
4.jūnijā doties ekskursijā uz zivju audzētavu
„Dole”, kur gūs priekšstatu par zivju un zivju
mazuļu audzēšanu.
Sindija Edīte Upeniece ar telpisku objektu origami tehnikā „Munu jaunu dīnu saule” ieguva
atzinību vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
darbu konkursā ”Zelta sietiņš”, ko organizēja
Raiņa muzejs Jasmuiža.
22.aprīlī skolas komanda 10 sportistu sastāvā ar
labiem rezultātiem startēja pavasara krosā Aglonā. Edgars Nikiforovs 2001.-2002.g.dzim. zēnu
grupā izcīnīja 1.vietu, Rīners Matīss Armans
starp 2003.g.dzim. un jaunākiem zēniem bija
trešais. Skolai godam izcīnīta 3.vieta desmit skolu konkurencē.
24.aprīlī pie skolas papildinājām (attēlā) publisko augļu dārzu ar 3 sarkanajām lielaugļu laz-

dām, ābeli, ķirsi, bumbieri un aroniju. Projektu
finansēja biedrība ”Kulturys studeja ‘’Speiga””.
Pēc koku stādīšanas ar prieku un lielu darba sparu darbojāmies augsnes pārvietošanā uz skolas
pagalmu, kur 2.maijā tapa peoniju dārzs. Paldies
visiem skolēniem par lielo entuziasmu un pozitīvismu. Paldies vecmāmiņai Valentīnai Surguntei
par ļoti aktīvu piedalīšanos talkā.
No 27.līdz 30.maijam skolā norisinājās projektu
nedēļa „Vārkavas pamatskolai 170!”, kuras laikā
tapa informatīvais izdevums, koncerts, pogu
brošas, rotājumi skolas jubilejas pasākumam un
absolventu salidojumam.
9.klases skolniece Ieva Boļšakova piedalījās
starptautiskajā radošās mākslas konkursā
«Билингва» un ir iekļuvusi finālā. 3.un 4.jūnijā
Maskavā notiks konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana. Ceļa un sadzīves izdevumus
uzvarētājiem sedz organizatori.
Informāciju sagatavoja direktore Skaidrīte
Medne

BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Kalupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā lielākā
daļa skolēnu bija pirmoreiz, tādēļ apmeklējums
izvērtās ļoti aizraujošs.

Aprīļa pēdējās dienās Vārkavas vidusskolas
„Bērnu žūrijas” projekta dalībnieki - 5. -11. klases skolēni - devās izziņas ekskursijā. Brauciena
laikā skolēni apmeklēja Kalupes evaņģēliski luterisko baznīcu. Baznīcā noritēja remonts, un tā
bērni varēja vērot, kā baznīca, sagaidot savu 75.
gadskārtu, iegūst jaunas krāsas. Bija iespēja uz2015. gada 21. maijā

kāpt baznīcas tornī un vērot apkārtni, bet par Kalupes luterāņu baznīcas celšanas gaitu un tās vēsturi stāstīja draudzes locekle Emīlija Kancāne.
Paciemojušies baznīcā, „Bērnu žūrijas” dalībnieki
devās tālāk. Pie Nīcgales akmens tika paēstas
pusdienas un tad jau ceļš veda uz z/s „Egles”, kur
varēja iepazīties ar Valentīna Kukļa senlietu privātkolekciju „Zemnieka dvēseles prieks”. Saimnieks laipni uzņēma viesus un izrādīja savu laika
gaitā sakrāto seno lietu krājumu un arī pirmās
mehanizētās iekārtas. Ļoti grūti bija uzminēt dažu seno darbarīku pielietojumu un daudzkārt radās apbrīna par mūsu senčiem, kas spēja ar šiem
darbarīkiem apstrādāt zemi un veikt dažādus citus saimniecībā veicamus darbus. „Egļu” saimnieks arī atradis pielietojumu interesanti veidotiem kokiem, kas tapuši dažādos tēlos, kas rotā
mājas apkārtni.
Tālāk ceļš veda uz brāļu Skrindu muzeju Vabolē,
kur mūs sagaidīja muzeja vadītāja Anna Lazdāne.
Muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem tautas atmo-

das darbiniekiem brāļiem Skrindām: Benediktam (1869–1947), Kazimiram (1875–1919) un
Antonam (1881–1918). Šeit var iepazīties ar 20.
sākuma grāmatām un laikrakstiem. Muzeja ekspozīcijā atrodas fotogrāfijas, kas ataino novada
vēsturi un savdabību.
Brāļu Skrindu muzejā varēja ne tikai iepazīties
ar izcilākajiem Latgales kultūras darbinieku dzīves gājumu, kas ir piedzīvojumiem bagāts, kā
arī uzdrīkstēšanās un uzņēmības pilns. Muzeja
telpās izvietoti arī Daugavpils Saules skolas audzēkņu darbi un Silvas Linartes gleznu izstāde.
Šī ekskursija deva iespēju iepazīt dzimto pusi, Attēlā: „Egļu” māju saimnieks Valentīns
tās pievilcību, ļāva iepazīt entuziasma pilnus Kuklis izrāda savu plašo senlietu kolekciju.
interesantus cilvēkus, kas nenogurstoši kopj un
pilnveido savu apkārtni. Savukārt brāļu Skrin- nizēja Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upedu muzeja apmeklējums mācīja, ka dzīvē var niece un Vārkavas vidusskolas bibliotekāre Meizdarīt ļoti daudz, ja vien netlaidīgi virzās uz sa- lita Pastare.
vu mērķi. Mājas lapas www.varkava.lv fotogaleUpmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece
rijā varat tuvāk iepazīties ar „Bērnu žūrijas” dalībnieku ekskursijā pieredzēto. Ekskursiju orgaJAUNĀS GRĀMATAS
ROŽKALNU BIBLIOTĒKĀ
Reizi ceturksnī bibliotēkas krājums tiek papildināts ar jaunām
grāmatām. Maija sākumā tika
veikts otrais iepirkums šogad.
Tika iegādātas 20 jaunas grāmatas, no tām trīs grāmatas ir latviešu oriģinālliteratūra, dzejas
cienītājiem – trīs dzejoļu grāmatas, 5 grāmatiņas bērniem un
pārējās ir tulkotā daiļliteratūra.
Daces Judinas detektīvromāns
„Siers otrajai pelītei” turpina
sēriju Izmeklē Anna Elizabete.
Šis ir jau piektais romāns šajā
sērijā, lasītājus gaida tikšanās ar
jau iemīļotajiem varoņiem - Annu Elizabeti un majoru Miku
Kaķīti. Daces Judinas darbi ierauj lasītāju savā varā jau ar
pirmajiem teikumiem. Kā par šo
romānu raksta šīs grāmatas redaktore Gundega Sēja: „Izlasīju,
nē, izrāvu cauri neatskatīdamās”.
No sērijas Lata romāns pieejamas divas grāmatas Monikas
Zīles jaunais romāns „Dullā
dzeguze” un Ingas Puriņas
„Sirds valoda”.
Ģimens sāgu mīļotājiem patiks
vācu rakstnieces Sāras Larkas
grāmatas „Maoru zelts” un
„Kauri koka ēnā”. Romāna
darbība aizsākas mazā, nabadzīgā Īrijas ciematā un turpinās
Jaunzēlandē, kas 19. gadsimta

bada laikos bija daudzu izceļotāju galamērķis un arī cerība uz
labāku dzīvi. Aizraujošs un sirsnīgs romāns ar daudziem negaidītiem sižeta pavērsieniem
par sievietēm, kam nākas daudz
ciest un kas tomēr nenolaiž rokas un nezaudē cīņas sparu, par
vaļu medībām, aitkopību un zelta drudzi – eksotiski un valdzinoši. Triloģijas trešā grāmata
pagaidām vēl nav iznākusi.
Džūdas
Devero romāna
„Nakts pieder mīlētājiem”
darbība notiek jau iepriekšējās
grāmatās iepazītajā Edilīnas pilsētā un šoreiz tā galvenais varonis ir pilsētas ārsts Tristans. Lasītāju vērtēšanai tiek piedāvātas
arī īru rakstnieces Ketijas Kellijas jaunā grāmata „Medus
karaliene” Erikas Džeimsas
romāns „Atmiņu ezers” un
Kārenas Vaitas romāns ar intriģējošu nosaukumu „Kad pudeļkokā dzied vējš”. Jauns
romāns ir arī jau iemīļotajai
Kristīnai Dodai.
Angļu rakstnieces Džodžo Moja „Pēdējā vēstule no mīļotā” ir apbrīnojami romantisks
stāsts par zaudētu un atgūtu mīlestību.
Pītera
Svonsona romāns „Līdz nāve mūs
šķirs” patiks trillera cienītājiem. Divi svešinieki – vīrietis un
sieviete – nejauši sastopas lidostas bārā. Nosprieduši, ka satie-
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kas pirmo un pēdējo reizi dzīvē,
viņi atklāj viens otram vairāk,
nekā jebkad uzdrīkstētos…
Mazie lasītāji varēs ceļot kopā ar
Nilsu un meža zosīm pa Selmas
Lāgerlēvas grāmatas „Nilsa
Holgersona
brīnumainais
ceļojums” lappusēm. Šis ir romāna pārstāsts saīsinātā veidā,
kas varbūt ierosinās izlasīt visu
darbu.
Latviešu autores Lindas Kukares - Aldersones darbā bērniem „Piedzīvojumi lielmežā” lasītājs sastaps gan Vāverīti
Dženiju un Trusīti Eniju, gan
Zaķi Razbainieku, Klibo Āpsi un
vēl daudzus citus meža iemītniekus. Gadalaiki nomainīs viens
otru, kopā tiks veikti pavasara
darbi, svinēti vasaras saulgrieži,
pārdzīvots rudens sēņu neprāts
un pat dzītas pēdas ziemai.
Kā dāvinājums tika saņemta
Valda Zatlera grāmata „Kas
es esmu”. Cerams, ikviens spēs
atrast sev piemērotu lasāmvielu
no šeit piedāvātā vai arī no tā,
kas jau atrodas bibliotēkas
plauktos.
Skaistus un siltus Vasarsvētkus vēlot, Rožkalnu bibliotēkas
vadītāja Iveta Some.
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VANAGOS PRIECĒJA NARCIŠU UN
PRĪMULU SKAISTUMS
IAC „Vanagi” no 11. – 15. maijam bija organizēta pavasara ziedu izstāde „Narcišu
un prīmulu skaistums”. Izstādē bija pārstāvētas 42 narcišu (attēlā daļa no izstādē
aplūkojamām narcisēm) un 31 prīmulu
šķirne.
Ar saviem izaudzētajiem ziediem mūs
priecēja: Monika Livdāne, Anna Vaivode,
Zane Praņevska, Ināra Kļavinska, Anna
Stare, Anna Rusiņa, Valērija Praņevska,
Jolanta Pūga, Janīna Vilcāne, Anna Klindžāne.
AICINA UZ FOTOIZSTĀDI IAC "Vanagi" skatāma 2012. gada Vanagu pamatskolas absolventes Zanes Lāces fotoizstāde "Mirkļa pieskāriens". Fotoizstāde būs aplūkojama visu maija
mēnesi.
IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska
STĀDĪSIM SALDOS ĶIRŠUS, ARĪ
LATGALĒ TAS IR IESPĒJAMS!
Sākot attīstīties komercaugļkopībai Latvijā, saldo
ķiršu dārzi tika stādīti arī Latgalē. Nu jau vairākās
Latgales saimniecībās ir izaudzēti kupli, veselīgi
saldo ķiršu koki, tiek iegūtas labas saldo ķiršu ražas. Saldo ķiršu dārzi ir piemēroti arī tūristu
„pievilināšanai”.
Nepieciešamie nosacījumi kārtīga ķiršu dārza izaudzēšanai ir – piemērotas vietas atrašana dārzam, ziemcietīgu šķirņu izvēle, kopšana un vainaga veidošana.
Dārza vietas un augsnes izvēlei ir liela nozīme.
Nogāzes lejasdaļas, ieplakas, smagas mālainas vai
pārmērīgi mitras augsnes– tie ir galvenie iemesli,
kāpēc saldie ķirši slikti aug vai nelabvēlīgās ziemās izsalst, it īpaši, ja ķirši acoti uz potcelma
P.mahaleb, kas nepacieš smagas, mitras, gaisu
necaurlaidīgas augsnes.
Dārziem dienvidrietumu piekalnēs rodas saldajiem ķiršiem raksturīgie, tā sauktie saules apdegumi, kad ziemas beigās krasu diennakts temperatūru svārstību rezultātā stumbra miza pārplīst
un parādās plaisas. Šeit stumbrus vajag kaļķot vai
citādi pasargāt (ar speciālām „jostām”, noēnojumu) no šiem bojājumiem.
Saldajiem ķiršiem labi piemērotas ir gaisa caurlaidīgas, ielabotas augsnes līdzenās vietās, lēzenāku nogāžu augšdaļās un nogāžu vidusdaļās.
Audzētāju pieredze liecina, ka Latgalē labi aug un
ražo LVAI šķirne ‘Aija’. No Krievijas šķirnēm plašāk audzētās ir ‘Iputj’ un ‘Brjanskaja Rozovaja’,
no Igaunijas šķirnēm – ‘Meelika’.
‘Iputj’ - augļi lieli, saldi, tumši sarkani, blīvi, lietainā laikā plaisā. Agrs ienākšanās laiks.
‘Aija’ - augļi gaišsarkani, ēnas pusē var būt dzelteni, sulīgi, izteikti saldi, maz plaisā. Vidēji agrs ienākšanās laiks. ‘Meelika’ – augļi tumši sarkani,
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maz plaisā, vidēji agrs ienākšanās laiks.
‘Brjanskaja Rozovaja’ – augļi gaišsarkani, ēnas
pusē dzelteni, blīvi, maz plaisā, vidēji vēls ienākšanās laiks.
Arī vairākām citām Igaunijas un Krievijas šķirnēm ir novērota laba ziemcietība, bet tās mazāk
pārbaudītas tieši Latgalē.
Perspektīvākās šķirnes no Igaunijas:
‘Arthur’ (tumši sarkani augļi, vidēji agrs ienākšanās laiks) un ‘Tiki’ (tumši sarkani augļi, agrs ienākšanās laiks).
Perspektīvākās šķirnes no Krievijas:
‘Radica’ (tumši sarkani augļi, agrs ienākšanās
laiks), Brjanskas 3-36 (tumši sarkani, blīvi augļi,
vidēji agrs ienākšanās laiks), ‘Tjutčevka’ (tumši
sarkani, blīvi augļi, vidēji vēls ienākšanās laiks).
Dārzā saldie ķirši jāstāda pavasarī.
Šogad labs saldo ķiršu šķirņu piedāvājums un labi
pārziemojuši stādi joprojām lielā daudzumā ir
Latvijas Valsts Augļkopības institūta stādaudzētavā Dobelē, Graudu ielā 1, telefons 29126471.
Informāciju sagatavoja LVAI Dr.agr. Silvija
Ruisa, Dr.agr. Daina Feldmane
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Kapusvētki Vārkavas novada katoļu un luterāņu draudžu kapos 2015. gadā
 Borbaļu kapos sestdien, 6. jūnijā plkst. 11.00;
 Augšmuktu kapos svētdien, 21. jūnijā plkst. 15.00;
 Lazdānu kapos sestdien, 11. jūlijā plkst. 12.00;
 Strodu kapos sestdien, 11. jūlijā plkst. 14.00;
 Pilišku kapos sestdien, 18. jūlijā plkst. 12.00;
 Vārkavas baznīcā sestdien, 25. jūlijā plkst. 11.00 Svētā mise, plkst. 12.00 aizlūgums Vārkavas kapos;
 Āpšu kapos sestdien, 25. jūlijā plkst. 15.00;
 Vanagu baznīcā svētdien, 26. jūlijā plkst. 13.00 Svētā mise, kapusvētku procesija Vanagu
kapos.
KULTŪRAS CENTRA TUVĀKIE PASĀKUMI
29.maijā plkst.19.00 Rožkalnu kultūras namā f/k „Dzeipurs’’ 20 gadu jubilejas pasākums, turpinājumā balle kopā ar Dimu. Ieeja koncertā un ballē - bez maksas.
30.maijā plkst.22.00 Vecvārkavas estrādē – estrādes sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu
‘”VELVET’’, ieeja – EUR 3.
5. jūnijā Vārkavas estrādē sezonas atklāšanas pasākums, balle. Ieeja - bez maksas.
7. jūnijā plkst.11.00 Rožkalnu kultūras namā Bērnības svētki. Šogad Bērnības svētkus svinēs:
Amanda Agleniece, Jāzeps Babris, Murats Beinarovičs, Nikita Beinarovičs, Everita Brūdere, Lilita
Linda Ceple, Laime Gavare, Aleksandrs Kirilovs, Elīna Kuzņecova, Elza Lazdāne, Rēzija Lazdāne,
Jēkabs Leikučs, Evija Lozda, Arnita Neiceniece, Denīze Stikāne, Ričards Suneps, Tīna Vuškāne.

Sok,mameņ,man dzīsmeņis,
Tu dzīsmeņu daudz zynojiPar darbeņu, par maizeiti,
Par gudrū padūmeņu.
(T.dz.)
Sanākam, sadziedam, sasadancojam kopā
Rožkalnu kultūras namā 2015.gada 29.maijā
plkst.19.00 mūsu kolektīva 20 gadu jubilejas
koncertā „Dziedot dzimu, dziedot augu”.
Labai omai līdzi ņemt jautru noskaņojumu un
mazu „groziņu”.
Folkloras kopa "Dzeipurs"

APSVEIKUMS
Mammīt! Sirds dziļums nav izmērāms vārdos un lietās, to tikai sajust
Tu vari, no sevis atdodot gaismu kā
starus.
Sirsnīgi sveicam Mariju Ziemeli
Mātes dienā!
Bērni Evita, Lolita un Andris
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Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 12. marta līdz 15. maijam
reģistrēti 3 mūžībā aizgājušie:
Vitālijs Lazdāns (30.06.1941 –
13.04.2015), Marija Beinaroviča
(15.05.1940 – 12.05.2015) un Velta Stikāne (08.08.1950 – 14.05.2015). Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome,
tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.
Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja
sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska
(mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts:
varkavas.novads@inbox.lv vai
maija.pranevska@varkava.lv).
Datorsalikums
Maija Praņevska.
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,
A.Upenieces, S.Mednes, M.Praņevskas
fotogrāfijas.

