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ŠAJĀ NUMURĀIr steidzīgais, skaistais un cerīgais Ziemassvētku un 
Jaunā gada gaidīšanas laiks. Sniegpārslas brīžiem cenšas 
noklāt zemi ar baltu segu. Baltā gaismā naktīs zvīļo 
zvaigznes. 
Svētā mīlā mūs debesīs sargā kāds! To pielūdzam ik 
dienu un Ziemassvētkos svinam viņa — Jēzus Kristus 
dzimšanas dienu. 
Deg baltas sveces baznīcās, māju logos, Adventes 
vainagos.  
Lai pats Dievs uzliek savu roku un sargā katru. Sirdis, lai 
atveras gaismai, un miers, lai ielīst dvēselēs. 
Sargāsim arī paši viens otru ar vārdiem, darbiem un 
attieksmi. Lai dvēsele staro dzīvojot un satiekot ar labiem 
cilvēkiem ikdienā. Lai balti visi darbi, ko šai dzīvē darām.  
Labu veselību, saticību un mīlestību ģimenēs. 

Svētīgas un baltas lai rit 2019. gada dienas katram no 
jums, mīļie Vārkavas novada iedzīvotāji.

Ar cieņu Anita Brakovska 

Lai mēs esam tik bagāti,
ka savā nabadzībā spējam vēl dot viens otram!
Lai mēs esam tik stipri,
ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi!
Lai mēs esam tik gaiši,
ka šajā tumšajā laikā gaismā starot varam.
                                   /Vēsma Kokle-Līviņa/

Lai katrā mājā un katrā sirdī ienāk Ziemassvētku gaisma 
un siltums! Jaunajā gadā reizē ar svētku prieku visur iemājo 
saticība, mīlestība, domu brīvība un apgaismība!

  Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja 
Skaidrīte Medne

Kad pasaule balta un gaiša kļūst,
Tu zini, ka pienācis Ziemsvētku laiks.
Tad spodrinam takas, kur ieraudzīt var,
Kā eņģelītis ceļu pie Tevis spēj rast.
Tad guntiņas dedzam, lai silti kļūst,
Visām raizēm šodien jāpalīdz zust.

                                                /M. Straupe/

Sirds siltus un mīļus svētkus!

Rožkalnu pagasta pārvaldes
vadītāja Mairita Stulpiņa

Ziemassvētku apsveikumi un kultūras 
pasākumi novadā

12Valsts svētku pasākums skolās un  
«Vakarēšana Vārkavā 2018»
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (20.11.2018.) tika izskatīti divi darba kārtības jautājumi: 

1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums:
1. Apstiprināt 2018. gada 5. novembrī notikušās nekustamo īpašumu:

1.1 “Maldoņi” ar  kadastra Nr.7664-003-0175, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7664-003-0175 (8,48 ha) nosacītā cena (pirmās 
izsoles sākuma cenu) 14 878,81 EURO (četrpadsmit  tūkstoši astoņi 
simti septiņdesmit astoņi euro un 81 euro cents). Nosolītā cena EUR 22 078,81 
(divdesmit divi tūkstoši septiņdesmit astoņi eiro un 81 eiro cents), ieguvējs z/s 
«PŪPOLIŅI» īpašnieks D. S.
1.2 “Vaivariņi” ar  kadastra Nr.7690-004-0065, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 7690-004-0175 (2,45 ha) un 7690-004-0172 (0,829 ha) nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma 
cenu) 3 739,75 EURO (trīs  tūkstoši septiņi simti trīsdesmit deviņi  euro un 75 euro centi). Nosolītā cena EUR 
3939,45 (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi eiro un 45 eiro centi), ieguvējs z/s “Šņepstu Jaunāres” 
pārstāvis P. Š 
1.3 “Muciņas” ar  kadastra Nr.7664-001-0115, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664-
001-0092 (4,94 ha) nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cenu) 9 214,43 EURO (deviņi  tūkstoši divi simti 
četrpadsmit euro un 43 euro centi). Nosolītā cena EUR 14 614,43 (četrpadsmit tūkstoši seši simti četrpadsmit 
eiro un 43 eiro centi), ieguvējs V. S.

    izsoles rezultātus.
2. Noslēgt līgumu ar zemnieku saimniecības “PŪPOLIŅI” īpašnieku D. S. par nekustamā īpašuma “Maldoņi” 
ar  kadastra Nr.7664-003-0175, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664-003-0175 (8,48 
ha), nosolītā cena EUR 22 078,81 (divdesmit divi tūkstoši septiņdesmit astoņi eiro un 81 eiro cents) pirkumu.
3. Noslēgt līgumu ar zemnieku saimniecības “Šņepstu Jaunāres” īpašnieci A. Š. par nekustamā īpašuma 
“Vaivariņi” ar  kadastra Nr.7690-004-0065, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7690-
004-0175 (2,45 ha) un 7690-004-0172 (0,829 ha, nosolītā cena EUR 3939,45 (trīs tūkstoši deviņi simti 
trīsdesmit deviņi eiro un 45 eiro centi) pirkumu.
4. Noslēgt līgumu ar V. S. par nekustamā īpašuma “Muciņas” ar  kadastra Nr.7664-001-0115, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664-001-0092 (4,94 ha) nosolītā cena EUR 14 614,43 (četrpadsmit 
tūkstoši seši simti četrpadsmit eiro un 43 eiro centi), pirkumu.

Lēmums: 
1. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala kadastra Nr 7694 002 0245, ar kopējo platību 
2,35  ha zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
1.1. par uzvarētāju atzīt M. L., ar izsolē piedāvāto augstāko cenu 23,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā; 
2. Uzdot Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atkārotu izsoli uz zemes gabaliem ar 
kadastra Nr.7690 001 0401, Nr.7690 001 0101 un Nr.7690 001 0407.
3. Uzdot zemes lietu speciālistam 10 (desmit) darba dienu laikā no nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, 
sagatavot zemes nomas līgumu starp Vārkavas novada domi un izsoles uzvarētāju M. L.
Lēmums: 
1.Apstiprināt 2018. gada 8. novembrī notikušās kustamās mantas:

1.1. Brūnas stiklotas plastmasas durvis- 2,08 x 128, sākumcena - EUR 65,79 (sešdesmit pieci euro 79 euro 
centi).Nosolītā cena 67,79 EUR (  sešdesmit septiņi eiro 79 eiro centi), ieguvējs E.N. izsoles rezultātus.

2. Atzīt 2018. gada 8. novembrī rīkoto pašvaldības kustamās mantas:
2.1. Plastmasas pakešu logs – 0,66x1.73, sākumcena– EUR 35,79 (trīsdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.2.Plastmasas pakešu logs – 2,11 x 2,03, sākumcena -  EUR 105,79 (viens simts pieci euro 79 euro centi;
2.3. Plastmasas pakešu logs – 1,48 x 2,01, sākumcena - EUR 75,79 ( septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.4. Plastmasas pakešu logs – 1,18 x 2,05, sākumcena - EUR 65,79 ( sešdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.5. Plastmasas pakešu logs – 2,27 x 2,06, sākumcena - EUR 115,79 ( viens simts piecpadsmit euro 79 euro centi);
2.6. Plastmasas pakešu logs – 3,01 x 2,01, sākumcena - EUR 135,79 (viens simts trīsdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.7. Plastmasas pakešu logs – 1,79 x 1,75, sākumcena -  EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.8. Plastmasas pakešu logs – 1,27 x 1,80, sākumcena -  EUR 65,79 (sešdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.9. Plastmasas pakešu logs – 1,79 x 1,76, sākumcena - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.10. Plastmasas pakešu logs –2,10 x 1,47, sākumcena - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.11. Plastmasas pakešu logs –2,04 x 1,49, sākumcena - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.12. Plastmasas pakešu logs – 2,05 x 1,42, sākumcena - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.13. Plastmasas pakešu logs –2,05 x 1,49, sākumcena - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.14. Brūnas metāla durvis –2,00 x 1,24, sākumcena - EUR 65,79 (sešdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.15. Pelēkas metāla durvis –2,10 x 1,00, sākumcena - EUR 55,79 (piecdesmit pieci euro 79 euro centi);

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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2.16. Oša koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm- 2,40x 0,72 un 2,40x 0,72, sākumcena - 
EUR 145,79 (viens simts četrdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.17. Priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm- 2,34 x 0,86 un 2,34 x 0,32, sākumcena 
- EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
2.18. Priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm-2,34 x 0,85 un 2,34x 0,34, sākumcena 
- EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi).
izsoli par nenotikušu.

3. Noslēgt līgumu ar E. N.par kustamās mantas Brūnas stiklotas plastmasas durvis- 2,08 x 128, sākumcena - 
EUR 65,79 (sešdesmit pieci euro 79 euro centi). Nosolītā cena 67,79 EUR (sešdesmit septiņi eiro 79 eiro centi), 
pirkumu.
4. Vārkavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

 4.1. Plastmasas pakešu logs – 0,66x1.73, atsavināt par brīvu cenu – EUR 35,79 (trīsdesmit pieci euro 79 euro centi);
 4.2. Plastmasas pakešu logs – 2,11 x 2,03, atsavināt par brīvu cenu -  EUR 105,79 (viens simts pieci euro 79 euro 
centi;
4.3.Plastmasas pakešu logs – 1,48 x 2,01, atsavināt par brīvu cenu - EUR 75,79 ( septiņdesmit pieci euro 79 euro 
centi);
4.4.Plastmasas pakešu logs – 1,18 x 2,05, atsavināt par brīvu cenu - EUR 65,79 ( sešdesmit pieci euro 79 euro centi);
4.5.Plastmasas pakešu logs – 2,27 x 2,06, atsavināt par brīvu cenu - EUR 115,79 ( viens simts piecpadsmit euro 79 
euro centi);
4.6.Plastmasas pakešu logs – 3,01 x 2,01, atsavināt par brīvu cenu - EUR 135,79 (viens simts trīsdesmit pieci euro 79 
euro centi);
4.7. Plastmasas pakešu logs – 1,79 x 1,75, atsavināt par brīvu cenu -  EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro 
centi);
4.8.Plastmasas pakešu logs – 1,27 x 1,80, atsavināt par brīvu cenu -  EUR 65,79 (sešdesmit pieci euro 79 euro centi);
4.9.Plastmasas pakešu logs – 1,79 x 1,76, atsavināt par brīvu cenu - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro 
centi);
4.10.Plastmasas pakešu logs –2,10 x 1,47, atsavināt par brīvu cenu - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro 
centi);
4.11.Plastmasas pakešu logs –2,04 x 1,49, atsavināt par brīvu cenu - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro 
centi);
4.12.Plastmasas pakešu logs – 2,05 x 1,42, atsavināt par brīvu cenu - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro 
centi);
4.13.Plastmasas pakešu logs –2,05 x 1,49, atsavināt par brīvu cenu - EUR 75,79  (septiņdesmit pieci euro 79 euro 
centi);
4.14.Brūnas metāla durvis –2,00 x 1,24, atsavināt par brīvu cenu - EUR 65,79   (sešdesmit pieci euro 79 euro centi);
4.15.Pelēkas metāla durvis –2,10 x 1,00, atsavināt par brīvu cenu - EUR 55,79 (piecdesmit pieci euro 79 euro centi);
4.16.Oša koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm- 2,40x 0,72 un 2,40x 0,72, atsavināt par 
brīvu cenu - EUR 145,79 (viens simts četrdesmit pieci euro 79 euro centi);
4.17.Priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm- 2,34 x 0,86 un 2,34 x 0,32, atsavināt 
par brīvu cenu - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);
4.18.Priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm-2,34 x 0,85 un 2,34x 0,34, atsavināt par 
brīvu cenu - EUR 75,79 (septiņdesmit pieci euro 79 euro centi);

5. Ievietot sludinājumu Vārkavas novada pašvaldības mājaslapā – www.varkava.lv, vietējā laikrakstā “Ozolupe” 
un interneta vietnē www.ss.lv.
6. Gadījumā, ja kustamā manta netiek atsavināta par lēmuma 4.punktā noteikto cenu, pilnvarot Īpašuma 
atsavināšanas komisiju, saskaņā ar tirgus vērtību noteikt logu un durvju brīvo cenu.

2. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā Vārkavas novada Vārkavas vidusskolā tiek organizēta 
„B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” 
apstiprināšanu.
Lēmums: 

Izdarīt 2017.gada 26.septembra noteikumos „Kārtība, kādā Vārkavas novada Vārkavas vidusskolā tiek 
organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības 
iegūšana” (apstiprināti ar Domes 26.09.2017. lēmumu Nr.154) šādus grozījumos:

1. Aizstāt noteikumu 11.punktā vārdus un skaitli “sākumam (ieskaitot 31.augustu)” ar skaitli un vārdu “10.
septembrim”.
2. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

“11.1 Ja skolēns kurš ieguvis “B” kategorijas vadītāja apliecību neturpina mācības Vārkavas vidusskolā, 
– vecāku pienākums ir atmaksāt pašvaldībai visus ar attiecīgā skolēna „B” kategorijas autovadītāja 
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teorētisko un praktisko apmācību saistītus izdevumus” .

3. Aizstāt noteikumu 24.punktā skaitli un vārdu “20.oktobri” ar skaitli un vārdu “20.novembri”.
4. Izteikt 3.pielikuma – līguma  3.4 punktu šādā redakcijā:

“3.4. Skolēna vecāki atmaksā Pašvaldībai visus ar attiecīgā skolēna „B” kategorijas autovadītāja teorētisko 
un praktisko apmācību saistītus izdevumus, ja skolēns kurš ieguvis “B” kategorijas vadītāja apliecību 
neturpina mācības Vārkavas vidusskolā.
3.5. Skolēna vecāki ir tiesīgi:
3.5.1. saņemt informāciju par „B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības procesu  
Vārkavas  vidusskolā; 
3.5.2. iesniegt Pašvaldībai rakstveida pretenziju par „B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās 
apmācības procesā konstatētajām neatbilstībām un nepilnībām.”   

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (27.11.2018.) tika izskatīti 13 darba kārtības jautājumi:
1. Par grozījumiem Vārkavas novada domes  saistošajos noteikumos Nr.135 “Par Vārkavas novada pašvaldības 
budžetu 2018.gadam”.
2. Par  grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības amatu sarakstā.
3. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 
4. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
5. Par pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē.
6. Par noteikumu “Sabiedrisko organizāciju atbalsta noteikumi” apstiprināšanu:
Lēmums: 

Apstiprināt noteikumus “Sabiedrisko organizāciju atbalsta noteikumi”. (Noteikumus, pieteikuma veidlapu un 
atskaišu veidlapu var atrast domes internetvietnē www.varkava.lv.)

7. Par grozījumiem 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 
„Vārkavas novada pašvaldības nolikums”.
8. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 29.08.2017. lēmumā Nr.144 „ Par zemes gabala sadalīšanu un zemes 
ierīcības projekta izstrādi”.
9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu:
Lēmums: 

Paredzēt Biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””, Vārkavas novada pašvaldības 2019.
gada budžetā finanšu līdzekļus EUR 200,66  apmērā, tūrisma attīstību veicinošu un mārketinga pasākumu 
īstenošanā Latgales reģionā.

11. Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas novada 
pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu””.
12. Izpilddirektora atskaite par Vārkavas novada pašvaldības budžeta 2018.gadam izpildi.
13. Par  zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (03.12.2018.) tika izskatīts viens darba kārtības jautājums: 
1. Par Vārkavas novada Sociālās aprūpes centra izveidošanu,
Lēmums: 
Izveidot Vārkavas novada pašvaldības iestādi – Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs “Vārkava”.

APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes

27.11.2018.sēdes lēmumu Nr.200
(protokols Nr.21,7.&)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.145
Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas 

novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma

«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 5.15. un 5.19. apakšpunktu;
1.2. Papildināt nolikumu ar 5.20. un 5.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.20. Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs;
  5.21. Vēlēšanu komisija”;
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1.3.Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 
iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas  komisijas:
10.1. administratīvo komisiju;
10.2. iepirkumu komisiju;
10.3. dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
10.4. dzīvokļu jautājumu komisija;
10.5. īpašuma atsavināšanas komisija;
10.6.  darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;
10.7. medību koordinācijas komisija.”

1.4.Papildināt nolikumu ar 13.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.19. apstiprina iekšējos normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, nolikumi, instrukcijas).”

1.5. Aizstāt 48.punktā vārdu “ceturtās” ar vārdu “pēdējās”.
1.6. Izteikt 79.punktu šādā redakcijā:

“79. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors ne retāk kā reizi mēnesī 
pieņem iedzīvotājus. Pieņemšanas laikus nosaka Domes priekšsēdētājs.”

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                                               A. Vilcāne

Paskaidrojuma raksts

Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.145
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Vārkavas novada 

pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Vārkavas novada domes 
2009.gada 9.julija saistošo noteikumu Nr.1 „Vārkavas novada 
pašvaldības nolikums” ir sagatavots, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 
ar mērķi  svītrot no nolikuma iestādes, kuras ir likvidētas, kā arī 
papildināt nolikumu ar izveidotajām komisijām. Precizēts domes 
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora 
pieņemšanas laiks.

2.Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā attiecīgi 
tiek precizēts pašvaldības iestāžu saraksts tā 5.punktā, domes 
komisiju sastāvs 10.punktā, papildināts domes priekšsēdētāja 
pilnvarojums apstiprināt iekšējos normatīvos aktus, 
Precizēts domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un 
izpilddirektora pieņemšanas laiks.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                                                 A. Vilcāne
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Poligona tarifa izmaiņas paaugstinās atkritumu apsaimniekošanas 
tarifu Vārkavas novadā no 2019. gada 1. janvāra 

Jau informējām, ka 
mainoties dabas 
resursu nodokļa (DRN) 
likmei, no 2019. gada 
1. janvāra visā Latvijā 

mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. 
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam 
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu 
noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un 
citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. DRN veido 
būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa «Clean R» 
pakalpojuma izmaksas.
2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus 
Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN 
pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 
2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī 
nodokļu likme būs 43,00 €/t.
Šī gada 3. decembrī saņēmām informāciju no SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācijas”, ka atkritumu poligonā 
“Cinīši”, kurā tiek noglabāti Vārkavas novadā savāktie 
atkritumi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padome ir apstiprinājusi jaunu sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu no 2019. 
gada 1. janvāra.

Tāpēc no 2019. gada 1. janvāra SIA “Clean R” paaugstinās  
iepriekš noteikto apsaimniekošanas maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. No 01.01.2019 tarifs 
par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Vārkavas novadā būs 21,38 €, t.sk. 
PVN (līdzšinējais tarifs 19,40 €) 
DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības 
politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, 
pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, 
ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides 
aizsardzības pasākumus.
Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu 
izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. 
Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši 
tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas 
nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. 
Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai 
dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu 
un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam 
tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts 
iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu 
izvešanas pakalpojumu.
Ja ir radušies jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā 
pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties 
ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 
67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv. 

Plašāka informācija: Kaspars Līcītis,
«Clean R» preses sekretārs

Tālrunis: +371 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

Vārkavas novada dome par brīvu cenu atsavina pašvaldībai piederošo kustamo mantu — logus un durvis. Mantu 
sarakstu un cenas skatīt izdevuma 3. lapas pusē. Kustamā manta atrodas Vārkavā, lai to apskatītu, zvaniet pa tālr.: 
26819701. Papildu informācija: 29446486.

 Vārkavas novada dome informē, ka saistībā ar darbu  pie Vārkavas novada attīstības programmas  2019.-2025. 
gadam izstrādes, iedzīvotāju sapulces notiks 2019. gada janvārī. Precīzāka informācija par  sapulču vietām un 
laikiem tiks sniegta. 

Vārkavas novada dome aicina būt iejūtīgiem un saprotošiem pret novada pastniekiem. Ja ir uzsnigusi lielāka sniega 
kārta, lūgums iztīrīt taciņas līdz savām pastkastītēm. Citādi, ievietojot presi vai vēstules jūsu pastkastēs, pastnieki 
ir spiesti brist dziļā sniegā un mārcēt kājas. 

Vārkavas novada dome aicina  novada iedzīvotājus atbildīgāk pieskatīt savus suņus. Pa novada ceļiem  regulāri 
klaiņojošie suņi  baida gājējus un riteņbraucējus.  Slideno ceļu dēļ, suņi arī autobraucējiem rada avārijas situācijas.  
Būsim atbildīgi viens pret otru! 
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Vārkavā notika radošās darbnīcas puzuru un sapņu ķērāju izgatavošanā
Biedrība “Ģimenes 
palīdzības centrs 
“Ligzda” sadarbībā 
ar Vārkavas novada 
Sociālo dienestu 
28. novembrī rīkoja 

tematisku nodarbību “Mana identitāte”, kuras laikā 
pasākuma apmeklētāji mācījās izgatavot puzurus 
un sapņu ķērājus. Attīstīt savas radošās prasmes un 
izgatavot skaistos telpu rotājumus, Vārkavas Tautas 
namā bija ieradies prāvs pulks interesentu.
Nodarbību laikā dalībnieki veidoja dažādus 
puzurus, tos rotājot ar krāsainām spalvām un dzijas 

pušķīšiem. Kad puzuru veidošanas māksla tika 
apgūta, dalībnieki mācījās veidot sapņu ķērājus. 
Radošo darbnīcu noslēgumā tika izveidota skaisto 
rotājumu izstāde.  Kā atzina darbnīcu dalībnieki, 
izveidot šos rotājumus neesot bijis tik vienkārši 
kā sākumā šķitis, jo ikdienā šādi smalki rokdarbi 
netiekot darināti. Nodarbību apmeklējums esot 
arī laba iespēja iziet no mājas, kur var satikt savus 
paziņas un, kopīgi darbojoties, iegūt labas emocijas.
“Šajā pirms svētku laikā ir svarīgi, apstāties, sakārtot 
domas un noskaņoties gaidāmajiem svētkiem — to 

visu var izdarīt nododoties dažādiem rokdarbiem. 
Puzuru un sapņu ķērāju veidošana ir interesanta 
nodarbe un izveidotos rotājumus darbnīcu 
apmeklētāji varēs izmanto savas mājas rotāšanai. 
Līdzīgi kā to darījuši mūsu senči.  Sapņu ķērāji 
no Amerikas indiāņiem pie mums ir atceļojuši 
salīdzinoši nesen, taču tie pēc savas būtības ir līdzīgi 
mūsu puzuriem — simbolizē saikni ar augstākiem 
spēkiem, labvēlīgi ietekmē vidi un cilvēku.” 
Pastāstīja nodarbības vadītāja Diāna Stubure.

Šāda veida pasākumus  Ģimenes palīdzības centrs 
un Sociālais dienests rīko regulāri — reizi ceturksnī, 
kuru laikā novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta 
iespēja mācīties, apgūt jaunas prasmes, kā arī 
doties izzinošos izbraucienos. Nākamā nodarbība 
notiks jaunā gada februārī, tā būs izglītojoša lekcija  
“Sadzīves ķīmija un mans mājoklis”.
Pasākumi tiek rīkoti ar  Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām atbalstu.

Vārkavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Dagnija Dudarjonoka

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros 22. novembrī Vārkavas 
vidusskolas 5. un 6. klase apmeklēja Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienību un 
Aglonas maizes muzeju.
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu 
struktūrvienībā atsaucīgās pasniedzējas un audzēkņi 
iepazīstināja skolēnus ar galda klāšanas un uzvedības 
kultūras gudrībām. Vārkavieši ar interesi vēroja 
jauno frizieru mācību kabinetus, neparastos uzskates 
materiālus. Turpmāk noteikti noderēs informācija par 
jauno frizieru, arī kafejnīcas pakalpojumu pieejamību.
Aglonas Maizes muzejā skolēni iepazinās ar maizes 

cepšanas procesu, paši veidoja savu maizes kukulīti 
un, gaidot, kamēr tas izcepsies, brīnišķīgās muzeja 
saimnieces Vijas vadībā izgāja grauda ceļu no rudens 
sējas līdz maizes kukulītim. Skolēni arī izmēģināja, cik 
smagas ir pilnas sētuves, cik vingrām jābūt labības 
pļāvējām, uzzināja, kā agrāk kūla labību, kā berza un 
mala graudus. Bērni baudīja arī zāļu tēju un rudzu maizi, 
kura šeit brīnumainā kārtā izrādījās garšīgāka nekā 
mājās. Garšoja arī baltās maizes rikas.
Beidzot katrs bija priecīgs samīļot un sasmaržot silto 
paša veidoto maizes kukulīti.

Vārkavas vidusskolas 5. klases audzinātāja
 Silvija Stankeviča

Vārkavas vidusskolas 5.-6. kl. izbraukums projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
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Pasākuma laikā uzstājās arī novada ģimenes. 
Fotogrāfijā Anita Zarāne ar krustmeitu Ilzi Cepurnieci

“Mūžīgi mūžos palikt mums te – šai saulē, šai zemē, 
šai pasaulē. Mūžīgi mūžos palikt mums te – Vārkavā, 
Latgalē, Latvijā.” — tieši ar šādiem patriotiskiem 
vārdiem ir izskanējis Latvijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadienai veltītais koncerts Rožkalnu Kultūras 
namā.
Šogad aizkustinošo un sirsnīgo Valsts svētku koncertu 
sniedza novada cilvēki — pašdarbības kolektīvi, 
jaunatne, bērni un ģimenes. Klātesošos valsts svētkos 
sveica Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita 
Brakovska.

Deju soļiem dimdot, koncertā uzstājās vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Vanagi”, deju grupa “Pašām patīk”, 
senioru deju kolektīvi “Odziņas” un “Dzīves virpulī”. Ar 
skaistām dziesmām koncerta apmeklētājus priecēja 
Vārkavas novada apvienoto ansambļu koris un Vārkavas 
vidusskolas zēnu ansamblis. Rimicānu pirmsskolas 
izglītības iestādes bērni lasīja dzejoļus un dziedāja 
dziesmas. Latviešu folkloras krātuvi vaļā vēra folkloras 
kopas “Dzeipurs” un “Vecvārkava”. Svētku koncertu ar 
saviem priekšnesumiem kuplināja Brakovsku un Zarānu 
ģimenes. Sirsnīgu sveicienu Latvijas svētkos bija 
sagatavojuši Vārkavas vidusskolas jaunieši, savukārt 
Vārkavas novada pašdarbības teātris “Kulda” 
demonstrēja montāžu par cilvēka dzīves ciklu.
Skaisto koncertu papildināja Goda rakstu un Atzinības 
rakstu saņēmēju sumināšana. Šogad augstāko novada 
apbalvojumu saņēma 15 novada iedzīvotāji, kas ar savu 
darbu vai sabiedrisko līdzdalību snieguši ieguldījumu 
Vārkavas novada attīstībā.
Šajā gadā Vārkavas novada dome ar Goda rakstiem 
apbalvoja: Viktoru Lazdānu – par ilggadēju un aktīvu darbu 
Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes vadīšanā; 
Jāni Šņepstu – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu 
Vārkavas novadā; Zitu Laizāni – par ilggadēju un atbildīgu 
ģimenes ārsta pienākumu veikšanu Vārkavas novadā; 
Janīnu Vilmani – par mūža ieguldījumu izglītībā, mutvārdu 
folkloras izpētē un saglabāšanā Vārkavas novadā; Ivetu 
Isajevu – par neatlaidīgu deju kopas “Vanagi” vadīšanu un 
ieguldīto darbu kolektīva sagatavošanā XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem; Andri Liepu – 

par fonda “Gloria Patri” sadarbību ar Vārkavas novadu, 
sniedzot nesavtīgu atbalstu bērniem un ģimenēm.
Atzinības rakstus saņēma: Pēteris Kuzminovs – par 
ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā 
un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā; Anna 
Kirilova – par aktīvu un radošu  iesaistīšanos novada 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē; Anfiza Čeirāne – par 
apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu  pirmsskolas 
izglītības iestādes struktūrvienībā “Cimdiņš”; Solvita 
Čaunāne – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu 
Vārkavas novadā;   Ivars Vaivods-Šulte – par  apzinīgu   
darbu  Vārkavas    vidusskolā  un    nesavtīgu  palīdzību 
līdzcilvēkiem; Armands Čeirāns – par ieguldīto 
darbu novada lauksaimniecības attīstībā un sekmīgu 
modernizācijas projektu īstenošanu saimniecībā; 
Ingrīda Ločmele – par apzinīgu darbu skolēnu 
izglītošanā un audzināšanā un veiksmīgu Ekoskolu 
programmas īstenošanu Vārkavas vidusskolā; Vita 

Stikāne – par apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu 
pirmsskolas izglītības iestādē; Helēna Lazdāne – par 
aktīvu iesaistīšanos senioru sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē.
Paldies visiem par sniegto ieguldījumu pasākuma 
norisē!

Kultūras centra vadītājs
Andris Lazdāns

Aizvadīts pasākums «Latvija — mana un tavējā»

Janīna  Vilmane  pēc Goda raksta saņemšanas kopā ar 
fokloras kopas «Vecvārkava» dziedātājām

Videjās paaudzes deju kolektīva «Vanagi» brašie vīri
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Gads aizskrējis vēja spārniem! Sveicu Jūs ar vēl vienu 
skaistu un skaisti nodzīvotu gadiņu Jūsu dzīvē! Ar 
ko 2018. gads iezīmēsies Jūsu gadu virtenē? Varbūt 
ar kādu veiksmes stāstu, varbūt ar pārdomām par 
bijušo, varbūt ar veselības uzlabošanos, varbūt 
ar draugu un kaimiņu sarunām, varbūt ar jauna 
bērniņa, mazbērniņa vai mazmazbērniņa dzimšanu, 
varbūt... Ir daudz piedzīvots un izjusts šajā gadā. Un 
nu — tas jau būs vēsture. Palaidiet to ar mīlestību 
un prieku sirdī, pavadiet to ar skaistām atmiņām 
un bez skumjām, sagaidiet Jauno 2019. gadu ar 
cerībām, patiesu mīlestību un gaišām domām.
Decembra mēnesis mūsu biedrībā iezīmējās kā 
labdarības un līdzcietības mēnesis. 17. un 19. 
decembrī mēs būsim pie Valsts sociālās aprūpes 
centra “Latgale” filiāles “Kalupe” un  Daugavpils 
novada pašvaldības sociālo pakalpojumu centra 
“Pīlādzis” cilvēkiem. Dāvinājumā būs saziedotās 
dāvanas un svētku koncerts, ko sniegs senioru 
deju kopa “Dzīves virpulī” un muzikālais ansamblis 
“Savādais pagrieziens” ar sveicieniem no mūsu 
novada. Izskanēja doma, kāpēc tieši uz Kalupi? Vai 
ir tik svarīgi uz kurieni dodamies? Ir taču svarīgāk, 
ka mēs  sagādājam prieku, dāvājam mīlestību un 
esam kādu mirkli kopā ar cilvēkiem, kuri mūs gaida 
un nav tik svarīgi kur.
Paldies mūsu biedrības valdei, senioru deju kopai 
“Dzīves virpulī” un muzikālajam ansamblim 
“Savādais pagrieziens” par atsaucību un vēlmi 
sagādāt prieku līdzcilvēkiem. 
29. decembrī dosimies visi uz Rožkalnu Kultūras 
namu, lai mirkli vēl 2018. gadā būtu kopā un 
svinētu svētkus. Nebūsim tik aizspriedumaini 
un nedomāsim, ka  “man to nevajag”. Varbūt 
tomēr vajag? Nav jau to svētku mums tik daudz, 
neierūsēsim, bet spoži mirdzēsim un baudīsim 
svētkus! Šoreiz izvēlēsimies saviem tērpiem ZILOS 
TOŅUS vai vienkārši uzliksim zilu šallīti vai zilu 
piespraudi. Tas vienos mūs visus svētku noskaņā. 
Pie mums ciemosies Ilūkstes pensionāru biedrība.
25. novembrī mūsu biedrības biedri piedalījās 
Vislatvijas pensionāru sapulcē Nacionālajā Sporta 
manēžā Rīgā. To organizēja Latvijas Pensionāru 
federācija. Vēlējos gan lielāku no Jums, cienījamie 
pensionāri, atbalstu, bet kā bija, tā bija. Reizēm 
man liekas, ka Jūs neinteresē nekas, kas notiek 
ar mums un negribat iesaistīties, lai vismaz ar 
savu klātbūtni atbalstītu un palīdzētu paust savu 

viedokli, palīdzētu rūpēties par sevi un citiem.  Ja 
neko nedarīsim, nekas arī nenotiks mums par labu. 
Sapulcē tika pieņemta rezolūcija Latvijas Saeimai, 
Ministru kabinetam ar pensionāru prasībām. 
Sapulcē bija ieradušies jaunievēlēto partiju pārstāvji 
un pauda savu viedokli attiecībā par pensijām un 
pensionāriem.  Ar rezolūciju var iepazīties LPF 
mājas lapā. 

5. oktobrī Rimicānos notika brīnišķīgs Vārkavas 
novada Kultūras centra rīkotais pasākums 
veltīts Starptautiskajai SENIORU dienai. Paldies 
organizatoriem, novada domei un visiem, kuri 
atrada laiku piedalīties!
Visu 2018. gadu biedrība organizēja akciju “NO 
PAAUDZES PAAUDZEI”, kuras ietvaros mūsu 
biedrība sveica novadā jaundzimušos bērniņus ar 
mūsu adītiem zābaciņiem.
Visu 2018. gadu strādājām pie Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) atbalstītā projekta realizēšanas, 
Paldies Elgai un Larijai par iniciatīvu un ieguldīto 
darbu pie projekta. 
Paldies visiem mūsu biedrības biedriem par atbalstu 
un dažādiem uzmundrinājuma vārdiem satiekoties, 
paldies par atsaucību, par sirsnību un  ticību tam, 
ko mēs visi darām. 
Jaunajā 2019.gadā turpināsim savu darbību, lai 
iesaistītu Jūs, cienījamie pensionāri, dažādās 
aktivitātēs. Esiet atsaucīgāki un atbalstiet mūs un 
paši sevi. Jūs esiet īsts brīnums uz pasaules, paldies 
Jums!
LAIMĪGU JUMS JAUNO 2019.GADU! Neaizmirstiet 
Ziemsvētkos “iet čigānos”, ziniet, ka esiet gaidīti! 

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri” valdes 
priekšsēdētāja Helēna Piziča

JUMS SENIORI UN PENSIONĀRI!

Vārkavas novada seniori pie Nacionālās Sporta manēžas 
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16. novembrī biedrība „Dzintars 2007” un 
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde 
valsts svētku kopīgā pasākumā „Latvijai 
100” pulcināja iestādes mazos ķipariņus, 
skolotājus un darbiniekus, bērnu vecākus, 
Vārkavas novada domes pārstāvjus, vietējos 
iedzīvotājus un biedrības biedrus. 
Paši vien veidojam savu Latviju, aktīvi 
darbojoties rotaļnodarbībās un priekšzīmīgi 
uzvedoties bērnudārzā, saimniekojot 
savās piemājas un zemnieku saimniecībās, 
darbojoties sabiedriskajās organizācijās. 
Tāpat pašu spēkiem un no pašu idejām top 
pasākumi. 

Tā tapa arī šis pasākums, lai Rimicānu PII 
grupiņu „Cālīši”, „Zīļuks” un „Sprīdītis” bērni ar 
visskaistākajām dziesmām un dzejoļiem, kā arī ejot 
rotaļās, sveiktu savu mīļo Latviju 100. dzimšanas 

dienā, iepriecinātu vecākus un vietējo sabiedrību, 
bet, savukārt, biedrības „Dzintars 2007” biedri ar 
saviem stāstījumiem varēja iepazīstināt klātesošos 
ar Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīciju 
un Seno mantu istabu. Astrīda Spuriņa pastāstīja 
par Rožkalnu ciemu un kolhozu „Dzintars”, Velta 
Ziemele sniedza ieskatu bijušās Rimicānu skolas 
vēsturē, par skolas atrašanās vietām, Iveta Some 
par Rožkalnu pagasta bibliotēku, Rožkalnu pagasta 
pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa – par Rožkalnu 
pagastu, bet z/s „Rožkalni” īpašniece Ināra Augšpūle 
sniedza informāciju par savas saimniecības darbību. 
Pasākuma noslēgumā visi tika lūgti uz svētku 
cienastu nogaršot Evitas Jaudzemas pašcepto maizi, 
cienāties ar siltu piparmētru tēju ar medu, svētku 
kliņģeri un citiem biedrības biedru sarūpētiem 
gardumiem.
Šajā pasākumā  mēs atkal pārliecinājāmies, ka 
mums visiem pati skaistākā, laimīgākā, drošākā un 
vienīgā zeme ir mūsu LATVIJA.

Velta Ziemele, 
biedrības „Dzintars 2007”  valdes priekšsēdētāja

„Ir tikai viena Latvija, 
Un citas nav nekur,
 Tā nāk no senču zemes dzīlēm   
Un debesīm, kas kopā tur.”  /A. Eglītis/

Latvijas 100. dzimšanas dienu Rimicānu pirmskolas  izglītības 
iestādes audzēkņi un biedrība «Dzintars 2007» svinējuši kopā

16. novembris skolā bija projekta “Valsts 
svētki” diena. Skolas telpās dominējošie bija 
sarkanbaltsarkanie toņi, jo mākslu jomas pulciņu 
dalībnieki bija parūpējušies par brīnišķīgiem telpu 
rotājumiem.
Dienas garumā klašu kolektīvos notika dažādas 
aktivitātes veltītas Latvijas simtgadei.
Īpaši sirsnīgs bija svētku koncerts “Latvijai 100”, 
kura laikā ar dziesmām, dzeju un dejām Latvija tika 
sveikta dzimšanas dienā. Svētku koncertā piedalījās 
pirmsskolas grupas ”Lācīši”audzēkņi, 1.-12.klašu 

skolēni.
Pēc koncerta visi klātesošie cienājās ar svētku torti.
Nedaudz vēlāk, valsts svētku noskaņās, skolā 
norisinājās svētkiem veltīta erudīcijas spēle “Es mīlu 
Tevi, Latvija”. Kā jau īstā raidījumā, neiztikt arī bez 
pazīstamajām spēlēm – dzimšanas dienas spēle, 
vecvārdu minēšana, dziesmu minēšana, protams, 
arī laimes rats, kurš izšķir gala rezultātu. 8. – 12. 
klašu skolēnu komandas pārbaudīja savas latviešu 
valodas un mūzikas zināšanas. Uzdevumos nācās 
parādīt savu erudīciju ģeogrāfiskos jautājumos, 

Latvijas 100. dzimšanas dienas svinēšana Vārkavas vidusskolā
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kultūras dzīvē, vēstures faktos, novada un skolas 
faktos. Erudītākā izrādījās 12. klases komanda. Par 
pasākuma gaisotni un pārbaudījumu sagatavošanu 
parūpējās 10. klases kolektīvs.
18. novembrī skolēni piedalījās akcijā “Izgaismosim 
Vārkavas novadu Valsts svētkos!”, kuras laikā ar 

svecītēm tika izgaismotas mūsu novada nozīmīgākās 
vietas. Vakarā mūsu skolas audzēkņi ar literāru 
uzvedumu sveica Vārkavas novada iedzīvotājus 
pasākumā ”Latvija- mana un tavējā.”

Vārkavas vidusskolas 10. klases skolniece
Rebeka Cimdiņa

„Laimiņa mums šūpulī ielikusi mīlestību uz savu zemi,  
ģimeni un tautasdziesmu. Tautasdziesma ir mūsu 
ģimenes mīlestības valoda un sirds gudrības pamats. 
Tā ir manas vecmāmiņas un manas mammas dziedāta 
dziesma. Tā ir uz mūžu mūsu apziņā, smaidā un valodā. 
Tautasdziesma ir ielikta šūpulī, iepīta matu pīnēs, 
ieausta un izrakstīta mūsu tautu tērpos, ”ar šādiem 
vārdiem tika sveikti visi ciemiņi,kuri bija ieradušies uz 
gadskārtējo pasākumu ”Vakarēšana Vārkavā”.
Šogad vakarēšana notika nedaudz savādākā gaisotnē, jo 
folkloras kopai “Volyudzeite” šī gada septembrī apritēja 
40 gadi. Vispirms pasākuma dalībnieki nedaudz tika 
iepazīstināti ar “Volyudzeites” laika rakstiem. 1978.
gada rudenī latviešu valodas skolotāja Janīna Vilmane 
un nu jau aizsaulē aizgājušais mūzikas skolotājs Viktors 
Lācis nodibināja 11.klases meiteņu folkloras ansambli. 
Meitenes dziedāja vietējo teicēju dziesmas, bet šī paša 
gada rudenī,Dzejas dienu pasākumā,tika dziedāta P. 
Jurciņa ”Vālodzīte”. Šī dziesma meitenēm tā iepatikās, 
ka folkloras ansamblis tika nosaukts par “Volyudzeiti”.
Pašreiz “Volyudzeites” dalībniekiem iemācīties 
dziesmas, rotaļas, anekdotes, pasakas un atgadījumus 
no dzīves palīdz mūzikas skolotājs Romualds Kairāns un 
skolotāja Helēna Ērgle.
“Volyudzeite” ir piedalījusies un piedalās dažādos 
vietējās un valsts nozīmes pasākumos, konkursos, 
Dziesmu un Deju svētkos. Piedaloties pasākumā ”Pulkā 
eimu, pulkā teku”, ir izbraukāti visi Latvijas novadi. Tālākie 
dziesmotie ceļi kopā ar draugu kopām ir aizvijušies 
uz Bulgāriju, Somiju, Melnkalni. Mēs varam būt lepni, 
ka “Volyudzeites” meitenes ir Dižās dziedātājas valstī 
un mums ir divi Stāstnieku ķēniņi. Tāpat kā bitītes, arī 
“vālodzēni” pa šiem gadiem savā stropā ir savākuši 
daudz dziesmu, atgadījumu un anekdošu rituļu, kurus 
vakara gaitā dāvāja citiem.
Vakarēšanas sākuma daļā visi klātesošie kopīgi 
nodziedāja dziesmu ”Vālodzīte”. Kopā ar folkloras kopu 
“Volyudzeite” pasākumā piedalījās daudzas folkloras 
kopas: ”Jumalāni” no Riebiņiem, “Dzeipureņš” no 
Salas, “Žibacteņa” no Aglonas, “Pelēcīši”no Pelēčiem, 
”Ceiruleits”no Līvāniem, kā arī vietējās folkloras kopas 
”Dzeipurs” un “Vecvārkava”. Sanākot visiem kopā, tika 
izdziedātas skaistākās dziesmas, izstāstīti joku stāsti, 
atgadījumi no dzīves. Īpašu vienotības sajūtu varēja 
izjust, piedaloties dažādās rotaļās.

Pasākuma dalībnieki mielojās ar zirņiem, pupām, pašu 
ceptiem pīrāgiem un cepumiem, kurus bija sagādājuši 
bērnu vecāki un sponsori. Kāzu saimniece Inese Plivda 
bija izcepusi ļoti lielu un garšīgu torti.
Pasākuma noslēgumā tika teikts paldies ilggadējām 
teicējām- B. Gavarei un V.Mačānei- un sponsoriem- 
Gavaru ģimenei, SIA ”Daugulis&Partneri”, I.Plivdai, 
M.Bitinas, D.Upeniecei, K.Lazdānei, L.Laganovskai, 
SIA”Leidzi”, Ziemeļu ģimenei, R.Bartusevičai-, visiem 
skolēnu vecākiem, skolas tehniskajam personālam, 
virtuves meitenēm,  J.Pastaram, kuri palīdzēja pasākuma 
organizēšanā. Īpaši liels paldies par atbalstu skolas 
direktorei I .Kivleniecei un Vārkavas novada domes 
priekšsēdētājai A.Brakovskai.
“Volyudzeites”dalībnieki bija priecīgi par kuplo ciemiņu 
pulku un mīļajiem sveicieniem svētkos.

Šāda veida pasākumi mums palīdz saglabāt nemateriālo 
kultūras mantojumu, veicina skolēnu saliedētību un 
popularizē folkloru skolēnu vidū. Ar tautasdziesmas 
vārdiem
„Lai bij labi, kur bij labi,
Tēva sētā, tur bij labi:
Dzīvo bites vieglumiņu,
Ābeļziedu baltumiņu”
teicām viens otram uz redzēšanos līdz nākamajam 
gadam.

Vārkavas vidusskolas 10.klases skolniece
Sigita Stivriška,  skolotāja H.Ērgle

Vakarēšana Vārkavā 2018
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Rosība Vārkavas vidusskolā novembrī un decembrī
Gada pēdējie divi mēneši ir bijuši dažādiem notikumiem 
un pasākumiem bagāti. Jau no novembra sākuma skolēni 
aktīvi iesaistījās projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēs. 10. - 12. 
klašu skolēni kopā ar karjeras konsultanti I.Patmalnieci 
piedalījās izglītojošā nodarbībā par karjeras iespējām. 
5. - 6. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienību un 
Aglonas Maizes muzeju. Skolotājs S.Stankevičs kopā ar 
skolēniem Rīgā apmeklēja pasākumu ”Īsteno sapni par 
savu biznesu”.
Novembrī īpaša gatavošanās bija Latvijas dzimšanas 
dienai. Skolas telpās dominējošā bija sarkanbaltsarkanā 
krāsa. Tēvzemes nedēļā tika atzīmēta Lāčplēša diena, 
kad notika Melnās kafijas vakars. Vakara noslēgumā bija 
iespēja noskatīties D.Sīmaņa spēlfilmu “Tēvs nakts”.
Vidusskolēni piedalījās Zemessardzes Patriotu sacensībās 
“Savas valsts patriots”.
16. novembris skolā bija projekta ”Valsts svētki” diena. 
Klašu kolektīvos notika dažādas aktivitātes par Latviju. Ar 
īpašu sirsnību visa skolēnu saime svētku koncertā sveica 
Latviju 100. dzimšanas dienā. Kā jau visās jubilejās, arī 
šoreiz bija liela jubilejas torte. Nedaudz vēlāk notika 10. 
klases organizētā spēle “Es mīlu tevi, Latvija!”.
18. novembrī, piedaloties Skolēnu parlamenta rīkotajā 
akcijā ”Izgaismosim Vārkavas novadu Valsts svētkos!”, 
tika izgaismotas novada nozīmīgākās vietas. Vakarā 
skolēni svētku koncertā sveica novada iedzīvotājus valsts 
svētkos.
Ar koncertu meiteņu un zēnu ansambļi valsts svētkos 
sveica arī Salenieku aprūpes centra iemītniekus.
Projekta ”Latvijas skolas soma” ietvaros 1.- 4. klašu skolēni 
apmeklēja Daugavpili. Skolēni iepazinās ar Daugavpils 
cietokšņa vēsturi, devās izbraucienā ar retro tramvaju, 
lai iepazītos ar Daugavpils nozīmīgākajām vietām. Savas 
prasmes un  zināšanas skolēni varēja pārbaudīt Zinoo 
centrā.
5.- 6. klašu skolēni šī paša projekta ietvaros dosies uz 
Valmieras teātra izrādi “Staburaga bērni” un Madonas 
muzeju.
Dažādas aktivitātes notika arī skolas bibliotēkā. Notika 
pasākums ”O. Vācietim - 85”, stāstnieku konkurss ”Teci, 
teci, valodiņa”. Labus rezultātus mūsu stāstnieki uzrādīja 
Dienvidlatgales stāstnieku konkursa pusfinālā. E. 
Vaivodam - Šultem 2. pakāpes diploms un tituls ”Lielais 
stāstnieks”, bet E. Laganovskim un M. Upeniekam 1. 
pakāpes diploms un tituls ”Dižais stāstnieks”. Ļoti labi 
Elvim un Mārtiņam veicās konkursa finālā Rīgā. Abiem 
stāstniekiem 1. pakāpes diploms un tituls ”Dižais 
stāstnieks”.
7. - 9. klašu skolēni apmeklēja fizikas un ķīmijas 
laboratorijas darbu nodarbības Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā. Savukārt sestdienās divi 10. klases skolēni 
dodas uz Rīgu, lai piedalītos A. Liepas Neklātienes 
matemātikas skolas LU Izlases nodarbībās. 
Skolēni apmeklēja starpnovadu pašpārvalžu līderu 

pieredzes apmaiņas semināru Aglonā, bet skolotāji 
kursus Rēzeknē un Rīgā. Klašu kolektīvos notikušas 
vecāku sapulces.
28.novembrī sākumskolas deju kolektīvs piedalījās 
starpnovadu deju kolektīvu koncertā ”Mēs Latvijai” 
Riebiņos.
Skolēniem, kuriem ir konstatētas stājas problēmas, ir 
iespēja apmeklēt koriģējošo vingrošanu. (Vingrošanas 
nodarbības tiek īstenotas projekta «Veselības 
veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai 
Vārkavas novadā» (proj. nr.  9.2.4.2/16/1/063) ietvaros). 
Savukārt vidusskolēniem ir sākušās autoskolas 
nodarbības.
30. novembrī skolēnu saimei tika dota iespēja noskatīties 
kādu no Latvijas simtgades filmām. Šoreiz tā bija “Bille”.
Ar kuplu draugu pulku 7. decembrī tika atzīmēta folkloras 
kopas “Volyudzeite” jubileja pasākumā ”Vakarēšana 
Vārkavā.” Pasākumā kopā ar ”Volyudzeiti” vēl piedalījās 
septiņas folkloras kopas.
Aktīvi sportojuši ir arī skolas sportisti, kuri piedalījušies 
dažādās sacensībās. “Mazās balvas” 1. kārtas starpnovadu 
sacensībās Markusam Somam 1. vieta augstlēkšanā, 2. 
vieta pildbumbas grūšanā, 3. vieta 60 m skrējienā; Rinaldam 
Božim 1. vieta pildbumbas grūšanā; Nellijai Ceplei 3. vieta 
pildbumbas grūšanā; Oliveram Šembelam 3. vieta 1000m 
skrējienā. 
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas skolēnu sporta 
spēlēs volejbolā zēnu komanda izcīnīja 1. vietu. Komandā 
spēlēja Uldis Gavars, Ralfs Vilcāns, Andis Briška, Jānis 
Rimants Cimdiņš, Dāvis Salcevičs, Iļja Kirilovs un Daniels 
Lazdāns. 
Ludzas atklātajās sacensībās vieglatlētikā Mārim Ceplim 
1. vieta augstlēkšanā, 2. vieta tāllēkšanā; Andim Briškam 
2. vieta 60 m barjerskrējienā, 3. vieta augstlēkšanā; Dāvim 
Salcevičam 2. vieta soļošanā; Valijai Vanagai 2. vieta 
augstlēkšanā; Sandim Rudzātam 3. vieta 800 m skrējienā.
Preiļu novada atklātajā čempionātā Mārim Ceplim 2. vieta 
vīriešu konkurencē tāllēkšanā, uzlabojot skolas rekordu – 6 
m 34 cm; Andim Briškam 1. vieta barjerskrējienā, 3. vieta 
tāllēkšanā; Valijai Vanagai 1. vieta augstlēkšanā; Laurim 
Pastaram 2. vieta 60 m skrējienā; Dāvim Salcevičam 2. 
vieta soļošanā.
Jauno vieglatlētu sacensībās Oliveram Šembelam 1. vieta 
un Ērikai Somei 3. vieta sprinta daudzcīņā.
Pavisam negaidīti nāca uzaicinājums mūsu skolas 
zēniem Tomam Sprindžam, Ervīnam Brakovskim, Dāvim 
Sparānam un Ernestam Lazdānam piedalīties režisores 
Jūlijas Timoškinas īsfilmas “Acis man zilas un zaļas” 
filmēšanā. Tā noteikti bija interesanta pieredze.
Pašreiz skola pamazām sāk ietērpties Ziemassvētku 
rotās, jo, it kā nemanot, bet straujiem soļiem, tuvojas 
gada visbaltākie svētki. Viena pēc otras Adventes vainagā 
tiek aizdegtas svecītes. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir 
sācies...

                                                                        Atbildīgās par 
audzināšanas darbu skolā - H. Ērgle, S. Stankeviča
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Apsveicu Jūs ar gaidāmajiem 
Ziemassvētkiem un Jauno 
2019. gadu!

Vēlu stipru veselību, pozitīvas domas 
un cēlus mērķus!

Mīliet sevi, sapņojiet, biežāk 
tiekaties ar saviem tuvajiem un 
draugiem, kā arī, neaizmirstiet atrast 
laiku atpūtai Jaunajā gadā!
Esiet laimīgi!

                   IAC «Vanagi»  vadītāja 
Janīna Praņevska

 

 

 

.

 

Visi laipni gaidīti! 
Īpašie viesi: 

Ilūkstes 
pensionāru 

biedrība 

VISI ZILOS TOŅOS! 

IEEJA: SMAIDI, LABS GARASTĀVOKLIS, ĪPAŠIE PRIECIŅI SEV UN DRAUGIEM! 

 

 

 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU 
JAUNO 2019.GADU! 

Mīļie seniori, pensionāri un visi iedzīvotāji! 

LAI KATRA JAUNĀ GADA DIENA PIEPILDĀS AR 
MĪLESTĪBU, LAIMI un GANDARĪJUMA SAJŪTU PAR 

SEVI UN JŪSU MĪĻAJIEM ĢIMENĒ! 

 

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri” valde 

No 20. decembra 
Vārkavas novada 
Kultūras centra 
zālē (Skolas ielā 5, 
Vecvārkavā), būs 
apskatāma fotogrāfiju 
izstāde «Pastkastes 
stāsts». Izstādi veido 
25 novada pastakstīšu 
fotogrāfijas  ar 
Vārkavas vidusskolas 
audzēkņu veidotiem 
a p r a k s t i e m . 

Fotogrāfiju autore ir Dagnija Dudarjonoka.  
Izstādi rīko biedrība «Ģimenes palīdzības 
centrs «Ligzda»» sadarbībā ar Vārkavas 
novada domi un Vārkavas vidusskolu. 
Izstāde Kultūras centra zālē būs apskatāma 
visu janvāri. 

Varbūt, ka zvaniņš skan,
Varbūt tā tikai liekas,
Bet sirdī mīt
Tāds svētku brīža prieks,
Ka gribas novēlēt,
Lai visiem,kas virs zemes,
Slīd pāri pieskāriens,
Kas svēts
Un laimes pilns!
             /B. Žurovska/

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un 
Jaunā gada cerībām!

Vārkavas vidusskolas kolektīvs  



OZOLUPE PASĀKUMI

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,  
reģistrācijas numurs 000740194. 

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija. 
Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,  
Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.: 65329632, mob. tālr. 

28239646. E-pasta adrese:  
dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv. 

Izdevumu  sagatavoja  Vārkavas  novada  pašvaldības  sabiedrisko  
attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka, mob.tālr.: 20385972; 

E-pasta adrese: info@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.

Klausies Vārkavas novada aktualitātes 
Latgales radio, katru otrdienu 
plkst. 9:05, ar atkārtojumu 
piektdien plkst. 18:30! 

Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties 
mājaslapā: www. varkava.lv
Seko līdzi Vārkavas novada lapām sociālajos tīklos! 

      Draugiem.lv novada lapa «Vārkavas novads» 
    www. draugiem.lv/varkavasnov/
    Facebook.com novada lapa «Vārkavas novads»
  www.facebook.com/varkavasnovads/

No 16. līdz 31. decembrim 
IAC “Vanagi” skatāma 
tradicionālā rokdarbu izstāde 

Iepriecini sevi vai kādu 
citu Ziemassvētkos! 


