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Tikšanās notiks Vārkavas vidusskolas svētku zālē!

Radošā darbnīca vistrūcīgākajām personām
Mūsdienu sabiedrība ir pārpludināta ar preču klāstu, daudzumu un
iegādes iespējam. Ir liels prieks savam tuvākajam sagatavot kādu
mazu pārsteigumu, kas neprasa lielus ieguldījumus, bet ir praktisks
un noderīgs. Pārsteiguma apmērs ne vienmēr ir izmērāms naudas
maciņa biezumā, bet gan sirds siltumā, ko mēs ieliekam, gatavojot
pārsteigumu savam tuviniekam.
Radošo darbnīcu “Ziemassvētku rūķīša zābaciņš” organizēja ģimenes
palīdzības centrs “Ligzda” un tās vadītāja Elvīra Āboliņa sadarbībā ar
Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Šajā reizē īpaša
uzmanība tika pievērsta apkārtējai videi
un ekoloģijai, uzsvaru liekot uz iepirkumu
maisiņiem - to lietderību, pieejamību
un ietekmi uz vidi. Nodarbības laikā
tika pārrunāts par iepirkšanās kultūru,
iesaiņojumiem un to nodarīto kaitējumu
apkārējai videi, iepirkšanās ieradumiem un mūsu attieksmi pret
vienreizējiem iepirkumu maisiņiem, kā arī iespēju ietaupīt, atsakoties
katrā veikalā iegādāties maisiņu, bet paņemot līdzi no mājām
pašgatavotu, izturīgu maisiņu, kurā salikt savus pirkumus.
Nodarbības laikā pēc iepriekš sagatavotas piegrieztnes tika piegriezts
un sašūts iepirkumu maisiņš. Atvērtā un nepiespiestā atmosfērā
darbnīcas dalībnieces dalījās ar iespaidiem un baudīja zāļu tēju ar
piparkūkām.
Vārkavas novada Sociālais dienests
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (17.12.2019.) tika izskatīti 3 darba
DOMES
SĒŽU PROT
kartības jautājumi.
OKOLIEM,
LĒMUMIEM
UN
1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. PIELIKUM
IEM VAR IE
PAZĪTIES
Lēmums.
NOVADA M
ĀJASLAPĀ (W
WW.
Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas VARKAVA.LV) LAB
A
JĀ
P
U
SĒ,
SADAĻĀ «D
izstrādāto un piedāvāto pašvaldību administratīvi teritoriālās
OMES SĒŽU
PROTOKOLI
reformas modeli, kurā Vārkavas novadu plānots apvienot ar Preiļu
»
novadu.
2. Par grozījumu 26.11.2019. lēmumā Nr.198 “Par zemes gabala
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
Lēmums.
Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kadiķi” zemes vienību 4,0 ha platībā, nosakot zemes lietošanas
mērķi: zeme uz, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība kods 0101.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Lēmums.
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Gavarišķu Leiči”, zemes vienību 0,5 ha platībā (platība var
tikt precizēta izdarot instrumentālo uzmērīšanu), piešķirot tam jaunu nosaukumu „Ziemeļu
stūris” un nosakot zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība kods 0101.
2. Atlikušajām zemes vienībām 10,8 ha platībā un 17,3 ha platībā atstāt nosaukumu “Gavarišķu
Leiči”, piešķirot zemes lietošanas mērķi mežsaimniecība, kods 0201.
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (23.12.2019.) tika izskatīti 9 darba kartības jautājumi.
1. Par zemes iznomāšanu.
Lēmums.
1. Slēgt jaunu zemes nomas līgumu ar J. L., par zemes vienības Upmalas pagastā, Vārkavas
novadā (7,2 ha) nomu uz 5 gadiem, ar mērķi lauksaimnieciskā darbība
2. Slēgt jaunu zemes nomas līgumu ar J. L., par zemes vienības Upmalas pagastā, Vārkavas
novadā (1,7 ha) nomu uz 5 gadiem ar mērķi lauksaimnieciskā darbība.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar T. T. par 0,26 ha zemes iznomāšanu Vārkavas pagastā,
Vārkavas novadā ēku un būvju uzturēšanai uz 5 gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 50 euro gadā par 1,00 ha zemes, plus PVN, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā.
2. Par sadarbības līguma pagarināšanu.
Lēmums.
1. Pagarināt līgumu ar Preiļu novada domi, reģistrācijas Nr.90000065720 par sadarbību Preiļu
novada domes Bērnu un jauniešu sporta skolas funkciju veikšanā un finansēšanā.
2. Lēmuma 1. punkta norādītā līguma finansēšanai līdzekļus paredzēt Vārkavas novada
pašvaldības 2020. gada budžetā.
3. Par Vārkavas novada pašvaldības īstermiņa mērķu 2020. gadam apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības īstermiņa mērķus 2020. gadam.
4. Par 2019. gada pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada
domes iestādēm.
Lēmums.
1. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumus, saskaņā ar pielikumu:
1.1. Apstiprināt Vārkavas novada Kultūras centra, Sociālā dienesta, Vārkavas novada
administratīvās struktūrvienības Sociālie pabalsti, Vārkavas novada administratīvās
struktūrvienības Mājokļa pabalsts, Vārkavas novada pašvaldības neparedzēto izdevumu,
Vārkavas novada komunālās saimniecības, Vārkavas novada administrācijas, Vārkavas
novadaadministratīvās struktūrvienības lauksaimniecība, Vārkavas novada Rožkalnu pagasta
pārvaldes, Vārkavas novada sociālās aprūpes centra, Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes
pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumus 2019. gadam.
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1.2.
Apstiprināt Vārkavas novada ESF projekta Veselības veicināšanas un profilakses
pasākumu izdevumu tāmes grozījumus 2019. gadam, saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt speciālā budžeta izdevumu tāmes grozījumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Vārkavas novada domes grāmatvedībai 1.1., 1.2. punktā izdarītos grozījumus iekļaut
Vārkavas novada pašvaldības budžetā 2019. gadam.
5. Par zemes vienību atsavināšanu.
Lēmums.
1.
Nodot zemes vienību 0,352 ha platībā atsavināšanai.
2.
Uzdot Īpašuma atsavināšanas komisijai zemes vienību 0,352 ha platībā ierakstīt
Zemesgrāmatā un veikt nekustamā īpašuma, novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un
iesniegt Domei nosacīto cenu apstiprināšanai.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā,
novērtēšanu, segt no 2020. gada budžeta līdzekļiem.
6. Par 26.03.2019. lēmuma Nr.35 “Par zemes iznomāšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Lēmums.
Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2019. gada 26. marta lēmumu Nr.35 “Par
zemes iznomāšanu”.
7. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Lēmums.
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Līgas”, zemes vienību 4,9 ha platībā, piešķirot tai jaunu
nosaukumu „Purvājs” un nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība kods 0201.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Līgas”, zemes vienību 10,0 ha platībā, piešķirot tai jaunu
nosaukumu „Šempeļa kalns” un nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība kods 0101.
3. Atlikušajām zemes vienībām 0,2 ha platībā un 0,786 ha platībā atstāt nosaukumu “Līgas”
un zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība kods 0101.
8. Par adreses piešķiršanu būvju nekustamajam īpašumam.
Lēmums.
Uz zemes vienības esošajām būvēm piešķirt adresi: “Bāzes stacija”, Mazie Klapari, Vārkavas pag.,
Vārkavas nov.
9. Nodibinājuma “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšana.
Lēmums.
Nesniegt nodibinājumam “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds ‘‘Sibīrijas
bērni’’” finansiālu atbalstu.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (09.01.2020.) tika izskatīti 3 darba kartības jautājumi.
1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu.
Lēmums.
Noteikt parakstu vākšanas vietu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā: Vārkavas novada
dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads.
2. Par sadarbības līguma “Par Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas
izmantošanu” slēgšanu.
Lēmums.
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Zemkopības ministriju par pieeju valsts informācijas sistēmai
„Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”.
2. Noteikt, ka par zvejas atļauju (licenču) zvejai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos izsniegšanu Vārkavas novada pašvaldībā atbildīga
ir Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa.
3. Noteikt, ka Mairita Stulpiņa ir tiesīga parakstīt ar atļauju (licenču) izsniegšanu saistīto
dokumentāciju, t.sk., zvejas tiesību nomas līgumus un to ikgadējos protokolus, zvejas atļaujas
(licences).
3. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem.
Lēmums.
1.Apstiprināt avārijas stāvoklī esošo Vārkavas novada pašvaldības ceļu sarakstu.
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2. Pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšanu un veikt
ārkārtas uzturēšanas darbus, ņemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus uz
neatliekamu saimniecisko darbu veikšanas laiku, pamatojoties uz ieinteresētās personas
iesniegumu, ja ceļa klātnes stāvoklis un klimatiskie apstākļi atļauj šo darbu veikšanu,
nenodarot ceļam bojājumus.
4. Publicēt paziņojumu par avārijas stāvokļa noteikšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Ozolupe” un tīmekļa vietnē www.varkava.lv.
5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
1.pielikums
APSTIPRINĀTS
Vārkavas novada pašvaldības domes
2020. gada 9. janvāra sēdē
(protokols Nr.1, 3.§)
Avārijas stāvoklī esošie Vārkavas novada pašvaldības ceļi
(spēkā no 01.01.2020.)
Vārkavas pagasts
Ceļa Nr.
41
69
66
42
56
59
54
53
59
73
72
55

Kopējais
garums

Nosaukums
Brišķi – Aizpurieši
Borkavas kalte – Bondoji
Šķilteri – Dzeņi
Onckuļi – Kandrišovka
Stabuļnīki-Dolgais Bors
Zibergova – Pūtkas – Klapari
Borbaļu karjers – ceļš Onckuļi- Kandrišovka
Vēverauka – Šustas upe
Stivrenieki – Spūļu ezers
Ančkini – Kraujas
Vārkava – Znotiņi
Aizpurieši – Kaziņi

1,42
1,20
1,02
2,11
1,90
3,48
2,03
1,13
0,93
0,63
0,42
1,37

Avārijas posms
no km
1,06
0,00
0,24
1,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

līdz km
1,42
1,20
0,53
2,11
1,90
3,48
2,03
1,13
0,93
0,63
0,42
1,37

Posma
garums
0,36
1,20
0,29
0,65
1,90
3,48
2,03
1,13
0,93
0,63
0,42
1,37

Upmalas pagasts
Ceļa Nr.
3
5
6
8
10
12
13
4

Nosaukums
Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbiški
Svaļbiški – Mazkursīši
Lielkursīši – Dambīši
Vepri - Kazēri
Pūgas – Pūgas
Timenova – Lauski
Čukuri – Čukuri

Kopējais
garums
4,20
3,64
1,42
3,75
1,05
0,85
0,84

Avārijas posms
no km
2,10
0,00
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00

līdz km
3,10
2,80
1,42
3,31
1,05
0,85
0,84

Posma
garums
1,00
2,80
0,77
3,31
1,05
0,85
0,84
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Rožkalnu pagasts
Ceļa
Nr.

Nosaukums

Kopējais
garums

21

Brieži – Lapsas

1,34

68

Andiņi – Zibergi

1,90

23
Līdumnieki – Luterāņu baznīca
27
Lozdas –Mizovski
24
Dubenca – Dubencas kapi
64
Andiņi – Gadzāni
71
Līdums – Ķīvītes
70
Lūziņi – Lozdas
		
Domes priekšsēdētāja

1,75
1,00
0,91
3,65
1,14
1,20

Avārijas posms
no km
0,81
0,00
0,81
1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

līdz km
1,16
0,23
1,90
1,75
1,00
0,91
3,65
1,14
1,20

Posma
garums
0,35
0,23
1,09
0,68
1,00
0,91
3,65
1,14
1,20

A.Brakovska

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (28.01.2020.) tika izskatīti 10 darba kartības jautājumi.
1. Par Vārkavas novada pašvaldības amatu saraksta 2020.gadam apstiprināšanu.
Lēmums:
Apstiprināt Vārkavas novada domes padotībā esošo iestāžu un administrācijas darbinieku
amata sarakstus saskaņā ar 1 - 19 pielikumiem.
2. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2017. gada 21. decembra lēmumā Nr.216 “Par būvniecības
procesa tiesiskuma deleģēšanu Riebiņu novada pašvaldībai”.
Lēmums:
Grozīt Vārkavas novada domes 2017. gada 21. decembra lēmuma Nr.216 “Par būvniecības
procesa tiesiskuma deleģēšanu Riebiņu novada pašvaldībai” 2. punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
“2. Paredzēt Vārkavas novada pašvaldības 2020. gada budžetā finanšu līdzekļus EUR 11
000,00 (vienpadsmit tūkstoši eiro 00 eiro centi ) apmērā, Riebiņu novada būvvaldei deleģēto
uzdevumu izpildes nodrošināšanai.”
3. Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2020. gadam iedalīšanu.
Lēmums:
1. Iedalīt komerciālajai zvejai Zemnieku saimniecībai «LAPSAS», Lielajā Kalupes ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – zivju tīklus 150 (viens simts piecdesmit) metru garumā un divus zivju
murdus ar sētu 30 (trīsdesmit) metru garumā.
2. Pilnvarot Vārkavas novada Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāju Mairitu Stulpiņu sastādīt
un parakstīt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu 2020. gadam komerciālajai
zvejai Lielajā Kalupes ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020. gadā EUR 85,50 par zivju tīkliem
un EUR 19,92 par zivju murdiem, kopā EUR 105,42 (viens simts pieci euro un četrdesmit divi
centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020. gada 30. jūnijam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā
Kalupes ezerā 2020. gadam iedalīšanu.
Lēmums:
1. Nodot nomā A. G., rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā
2020.gadā.
2. Iedalīt A. G., 2020. gadā zvejas limitu pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā – vienu zivju
murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
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5. Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas
novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu””.
Lēmums:
Grozīt Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumu Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas
novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu”” un izteikt lēmuma pielikuma
2.punktu aizstājot burtus un skaitļus “JV 8208” ar burtiem un skaitļiem “KP 2278”.
6. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Lēmums:
1. Pagarināt uz 2 (diviem) gadiem ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «TU LAUKI» 2019.
gada 10. janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.13-4/19/1 par Saules ielā 16,
Rimicānos, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., kadastra Nr. 7664 003 0163, kultūras nama (kadastra
apzīmējums 7664 003 0163 001) sastāvā esošo divu neapdzīvojamo telpu 38,3 m2 platībā
(telpu numuri saskaņā ar esošo ēkas stāva plānu Nr. 15 un Nr. 16), nosakot nomas maksu EUR
2,35 par 1 m2 mēnesī.
2. Domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.
7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums:
1.1. Apstiprināt 2020. gada 15. janvārī notikušās nekustamā īpašuma “Krājumi”, Vārkavas
pagasts, Vārkavas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7694-004-0180 (6,36
ha) izsole, nosacītā cena noteikta EUR 7197,51 (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit
septiņi euro piecdesmit viens cents). Nosolītā cena EUR 7 597,51 (septiņi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit septiņi euro piecdesmit viens cents) ieguvējs SIA ‘‘Dižozols investments’’, izsoles
rezultātus.
1.2.Noslēgt līgumu ar SIA ‘‘Dižozols investments’’ par nekustamā īpašuma “Krājumi”, Vārkavas
pagasts, Vārkavas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7694-004-0180 (6,36 ha),
nosolītā cena EUR 7 597,51 (septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro piecdesmit
viens cents) pirkumu.
2.1. Apstiprināt 2020. gada 15. janvārī notikušās nekustamā īpašuma „Borbaļīši”, Vārkavas
pagasts, Vārkavas novads ar kadastra apzīmējumu 7694 002 0298, kas sastāv no zemes
vienības ar kopējo platību 3,1 ha izsole, nosacītā cena noteikta EUR 3 234,31 (trīs tūkstoši divi
simti trīsdesmit četri euro trīsdesmit viens cents). Nosolītā cena EUR 3 434,31 (trīs tūkstoši
četri simti trīsdesmit četri euro trīsdesmit viens cents) ieguvējs Rožkalnu pagasta zemnieku
saimniecība ‘‘ŠŅEPSTU JAUNĀRES’’, izsoles rezultātus.
2.2. Noslēgt līgumu ar Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība ‘‘ŠŅEPSTU JAUNĀRES’’, par
nekustamā īpašuma „Borbaļīši”, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads ar kadastra apzīmējumu
7694 002 0298, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,1 ha nosolītā cena EUR 3
434,31 (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro trīsdesmit viens cents) pirkumu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.156 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”
apstiprināšanu.
Lēmums:
Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.156 “Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
9. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 26.11.2019. lēmumā Nr.204 Par līdzfinansējumu
biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””.
Lēmums:
Grozīt Vārkavas novada domes 26.11.2019. lēmuma Nr.204 Par līdzfinansējumu biedrībai
“Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”” 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1. Piešķirt Biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””, finansējumu EUR 2
109,00 (divi tūkstoši viens simts deviņi euro nulle centi) apmērā, tajā skaitā līdzfinansējumu
EUR 421,80 (četri simti divdesmit viens euro astoņdesmit centi) apmērā un priekšfinansējumu
EUR 1 687,20 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit septiņi euro divdesmit centi) apmērā
projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”.”
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10. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 20.11.2019. lēmumā Nr.196 „ Par pašvaldības
autoceļu slēgšanu”.
Lēmums:
Grozīt Vārkavas novada domes 20.11.2019. lēmuma Nr.196 „ Par pašvaldības autoceļu
slēgšanu” 1.pielikumu un papildināt to ar 19.1 un 19.2 punktu šādā redakcijā:
Nr.p.k. Ceļa nosaukums un ceļa numurs pēc teritoriālā Ceļa garums
plānojuma kartes
(km)
“19.1 Gateris-Kaļvi (Nr.33)
2,99
19.2 Akmens-Ančkini (Nr.34)
6,37”

Apstiprināti ar
Vārkavas novada domes
2020.gada 28.janvāra lēmumu Nr.12 (protokols Nr.2.,8&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.156
„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada domes 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu,
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus
un atbildību.
2. Apstiprināt Vārkavas novada domes pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2 238 470 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 2 500 007 euro,
2.3. finansēšana – 261 537 euro.
3. Apstiprināt Vārkavas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2020. gadam šādā
apmērā:
3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 0 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 3104 euro,
3.3. finansēšana – 3104 euro.
4. Apstiprināt Vārkavas novada domes aizņēmumu neatmaksāto summu uz 2020. gada 1. janvāri
šādā apmērā – EUR 672 846,16.
5. Vārkavas novada dome lemj par grozījumiem Vārkavas novada domes 2020. gada budžeta
ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
6. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem
gadījumiem Euro 15 000 apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Vārkavas novada pašvaldības
budžeta grozījumiem Vārkavas novada dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Visus piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā
gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus apstiprina ar Vārkavas novada domes lēmumu.
7. Vārkavas novada dome 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu
66 058,03 euro apmērā un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
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8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz
attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un
funkcionālajām kategorijām.
9. Apstiprināt Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksa uz 1 audzēkni 2020. gadā
par vienu mēnesi Vārkavas vidusskolā euro 94,84, Rimicānu PII euro 221,05.
10. Noteikt, ka programmas „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” un programmas
„Mērķdotācijas pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, dotācijas mācību līdzekļu iegādei, dotācijas 1.-4.
klašu izglītojamajiem (produktu iegādes izdevumus 0,14 eiro dienā ) brīvpusdienām, izpildītājs ir
Vārkavas novada domes administrācija.
10. Apstiprināt Vārkavas novada sociālās aprūpes centra uzturēšanas izmaksas 2020. gadā vienai
personai vienā dienā euro 17,12.
11. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes,
administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – Vārkavas novada domes
administrācija.
12. Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu izdevumus atļauts veikt, ja Vārkavas novada dome pieņem lēmumu par
projekta realizēšanu un apstiprina projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru atbilstoši 2020.
gadā plānotajam apjomam iekļauj budžeta grozījumos.
13. Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus
atbilstoši ieņēmumiem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā
apstiprinātajiem ieņēmumiem. Veicot izdevumus un uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāžu
vadītājiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no 2020.gada apstiprinātā budžeta apjoma iestādei.
14. Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas novada pamatizglītības un vispārējās
izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēnus līdz 2020. gada 31. decembrim.
15. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti ar
attiecīgās iestādes budžetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību par nepilnīgu
nodokļa nomaksu tiks ieturētas no attiecīgo iestāžu vadītāju atalgojuma likumā noteiktajā kārtībā.
16. Iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
17. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un
finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza.
18. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu,
ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju.
19. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem
jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
portālā www.varkava.lv internetā.
Domes priekšsēdētāja						
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Paskaidrojuma raksts
2020. gada Vārkavas novada pašvaldības budžetam
Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. 1891 iedzīvotāji ( 2019. gadā -1938 iedzīvotāji).
Rožkalnu pagastā – 690 iedzīvotāji / 2019. gadā - 700.
Upmalas pagastā – 658 iedzīvotāji / 2019. gadā – 685.
Vārkavas pagastā – 543 iedzīvotāji / 2019. gadā – 553 .
Bērnu un jauniešu skaits (līdz darbaspējas vecumam) 223 iedzīvotājs / 2019. gadā - 231.
Darbaspējas iedzīvotāju skaits – 1241 iedzīvotājs /2019. gadā - 1265.
Virs darbaspējas vecuma – 427 iedzīvotāji / 2019. gadā – 442.
Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Vārkavas novada pašvaldībā un valstī kopumā ir iedzīvotāju
skaita samazināšanās un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba
līmeņa rādītāji ir mazinājušies:
2019.gada decembrī – 6,2 %,
2019.gada janvārī – 6,9 %,
2018.gada janvārī – 6,9% Vārkavas novadā.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības
autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā
arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Vārkavas novada domes budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un
dāvinājumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi
vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu
uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana,
kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta
Vārkavas novada domes saistošo noteikumu „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam” 1. un 2.pielikumā (Pielikumi publicēti internetvietnē www.varkava.lv. sadaļā pašvaldības
budžets).

Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 238 470 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu
ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi,
kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un
paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai
un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu un skaidras naudas atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija EUR
327 597
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 527 996 par EUR 138 291 mazāk, nekā 2019.
gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 122 350, par ēkām un inženierbūvēm
– EUR 20 017, par mājokļiem – EUR 3 227.
Saņemamais finansējums no pašvaldību izlīdzināšanas fonda EUR 778 744.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām līdz 2020. gada 31. augustam ir plānota EUR 174 558 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 52 020 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un
sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 217 780 apmērā veido pašvaldības īpašuma
iznomāšanas maksas, kustamās mantas realizācijas, maksas par telpu nomu, biļešu realizāciju un
dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, maksa par sociālās aprūpes centra pakalpojumiem
u.c.
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Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2 500 007 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu
pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 486 606 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• Pašvaldības administrācija EUR 239 233;
• Vārkavas pagasta pārvalde EUR 81 630;
• Rožkalnu pagasta pārvalde EUR 77 726;
• Informācijas atbalsta centrs Vanagi EUR 25 239;
• deputātu atlīdzībai EUR 32 350;
• komisiju darba atalgojumam EUR 12 628;
• aizņēmuma kredīta procentu un apkalpošanas maksa EUR 2 800.
Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 15 000.
Vispārējā kārtība un drošība EUR 11 000.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 449 935. t.sk.:
• Transporta nodaļa EUR 105 440;
• Lauksaimnieku atbalstam EUR 18 128;
• ELFLA projekts ceļa būvniecība EUR 187 358;
• Būvvaldes uzturēšanai EUR 11 000.
• Projekti un pārējā darbība EUR 7 225
• Autoceļu fonda līdzekļi EUR 117 784;
• Uzņēmējdarbības projektu līdzfinansējums EUR 3 000.
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 32 356.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 387 388 apmērā.
Veselības izdevumi plānoti EUR 8 974 apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 139 765 apmērā, t.sk.:
• EUR 79 240 Kultūras centrs;
• EUR 19 006 Muzejs;
• EUR 10 277 Upmalas pagasta bibliotēka;
• EUR 5 415 Vanagu bibliotēka;
• EUR 13 060 Rožkalnu bibliotēka;
• EUR 11 973 Vārkavas bibliotēka;
• EUR 794 mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 633 812 apmērā, t.sk.:
• EUR 230 096 Vārkavas vidusskolai;
• EUR 162 328 Vidusskolas pedagogu mērķdotācija;
• EUR 130 996 Rimicānu PII;
• EUR 12 230 PII pedagogu mērķdotācija;
• EUR 62 000 transferti izglītībai;
• EUR 2 940 mērķdotācija mācību līdzekļiem;
• EUR 8 238 mērķdotācija ēdināšana izdevumiem;
• EUR 24 984 projektu realizācijai nepieciešamie līdzekļi.
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 350 171 apmērā, t.sk.:
• EUR 39 779 Sociālā dienests;
• EUR 224 604 Vārkavas sociālās aprūpes centrs;
• EUR 48 844 pabalsti;
• EUR 13 000 asistenta pakalpojuma nodrošināšana;
• EUR 6 242 bāriņtiesa;
10
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• EUR 15 894 NVA bezdarbnieku stipendija;
• EUR 10 548 audžuģimeņu atbalsts.
Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Ieņēmumi plānoti EUR 0.
Izdevumi plānoti EUR 3 104, t.sk. EUR 700 mūzikas instrumentu iegāde Vārkavas vidusskolai.

Darbības programma turpmākajiem trijiem saimnieciskajiem gadiem
2019. gadā tika pārtraukta Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes
gaita sakarā ar gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, un uzsākts darbs pie “Vārkavas novada
domes īstermiņa mērķi 2020. gadam” izstrādes. Vārkavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar
ilgtspējīgas attīstības programmu 2012. - 2030. gadam un Vārkavas novada Teritorijas plānojumu
2016. - 2026. gadam.
Vārkavas novada Attīstības programmā 2012. - 2018. gadam ieplānotie darbi turpmākā gada
laikā tiks turpināti un pabeigti ceļu pārbūves darbi ELFLA projektu Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos “Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Gaters – Kaļvi 0,50 km –
2,99 km pārbūve”. Vārkavas novada domes īstermiņa mērķos 2020. gadam ir paredzēts veikt
kultūrvēsturiskā objekta “Vārkavas muižas pils” restaurācijas darbus saskaņā ar 2017. gadā
izstrādāto tehnisko projektu, tāpat arī tiks veikti labiekārtošanas darbi Vecvārkavā, ierīkojot āra
apgaismojumu un uzstādot jaunas laternas. Paredzēts uzlabot ūdenssaimniecību Vecvārkavas
un Vārkavas ciemā un sakārtot Rimicānu attīrīšanas iekārtu darbību. Plānots uzsākt pašvaldības
autoceļu remontdarbus.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummu EUR 66 058,03 apmērā, 2021.gadā atmaksājamā aizņēmumu summa
sastāda EUR 61 987,08 un 2022. gadā EUR 61 987,08.
Pašvaldība paredz ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 2020. gadā ceļa Gaters Kaļvi 0,5km - 2,99 km
pārbūves darbu veikšanai.
Domes priekšsēdētāja					
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Vārkavas novada īpašumu atsavināšanas komisija izsludina
pieteikšanos uz Vārkavas novada pašvaldībai piederošo
kustamo mantu par brīvo cenu:
1. Plastmasa pakešu logs – 2,11x2,03, cena – EUR 52,89 (piecdesmit divi euro un 89 euro centi);
2. Plastmasa pakešu logs – 1,18x2,05, cena – EUR 32,89 (trīsdesmit divi euro un 89 euro centi);
3. Plastmasa pakešu logs – 2,27x2,06, cena – EUR 57,89 (piecdesmit septiņi euro un 89 euro centi);
4. Plastmasa pakešu logs – 3,01x2,01, cena – EUR 67,89 (sešdesmit septiņi euro 89 centi);
5. Plastmasa pakešu logs – 1,27x1,80, cena – EUR 32,89 (trīsdesmit divi euro 89 euro centi);
6. Plastmasa pakešu logs – 2,10x1,47, cena – EUR 37,89 (trīsdesmit septiņi euro 89 euro centi);
7. Plastmasa pakešu logs – 2,05x1,42, cena – EUR 37,89 (trīsdsmit septiņi euro un 89 euro centi);
8. Brūnas metāla durvis – 2,00x1,24, cena – EUR 32,89 (trīsdesmit divi euro 89 euro centi);
9. Pelēkas metāla durvis – 2,10x1,00, cena – EUR 27,89 (divdesmit septiņi euro 89 euro centi);
10. Oša koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm – 2,40x0,72 un 2,40x0,72, cena –
EUR 72,89 (septiņdesmit divi euro un 89 euro centi);
11. Priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm – 2,34x0,86 un 2,34x0,32, cena
– EUR 37,89 (trīsdesmit septiņi euro 89 euro centi );
12. Priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm – 2,34x0,85 un 2,34x0,34, cena
– EUR 37,89 (trīsdesmit septiņi euro 89 euro centi ).
Par kustamo mantu interesēties Vārkavas pagasta pārvaldē (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas
pagasts, Vārkavas novads, LV-5337) pie pārvaldes vadītājas Skaidrītes Mednes tālr.: 65329725,
mob. tālr. - 28239044, E-pasta adrese: varkavas.parvalde@varkava.lv.
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Jāzeps Srods nosvinējis savu 105. dzimšanas dienu:
“Es gribēju un es dzīvoju!”

Jāzeps ar kundzi Veroniku 2019. gada 18. decembrī
‘‘Vecrimicānos’’. Foto: M. Smane

Tieši nedēļu pirms Ziemassvētkiem, 18.
decembrī savu dzimšanas dienu svinēja Rožkalnu
pagasta un arī Vārkavas novada vecākais
iedzīvotājs Jāzeps Strods. Jāzeps nosvinēja
savu 105. dzimšanas dienu. Tikpat mierīgs un
kluss, cik laiks jubilāra dzimšanas dienas svinību
pusdienlaikā 18. decembrī, ir arī pats jubilārs,
bet jubilāra kundze gan čalo kā mazs strautiņš
pavasara saulē.
Abi ar kundzi Veroniku dzīvo tikko iebraucot
Rimicānu ciemā “Vecrimicānu” mājās, līdz
galvenajam autoceļam vien kādi simts metri arī
līdz ciemata centram nav tālu, bet jau kādu laiku
abi sirmgalvji savus soļus ārā nav spēruši, Jāzeps
staigā vairs tikai pa savas mājas istabām. Kopā
ar sievu Jāzeps klausās arī kristīgās pārraides
un skaita lūgšanas, kas stiprina un dod spēku
nespēka mirklī. Abi ir lieli lasītāji – daudz lasa
dažādas avīzes un žurnālus, klausās radio un
skatās televīzijas pārraides, tāpēc ir informēti
par visu notiekošo Latvijā un citviet pasaulē.

Jāzeps un Veronika ar dzimšanas dienas torti ‘‘105’’.
Foto: M. Smane 18.12.2019.

Jāzeps ir dzimis Rožkalnu pagasta “Strodos”,
kur kopā ar brāļiem un māsu arī uzaudzis,
bet apprecoties ar Veroniku pārcēlies uz
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sievas mājām, pašreizējo dzīvesvietu. Jāzeps
ar Veroniku lielāko dzīves daļu nostrādājuši
kolhozā - Jāzeps par traktoristu, bet Veronika cūku fermā un dažādos lauku darbos.
Pāris šogad nosvinējis savu četrdesmito kāzu
gadadienu, un joprojām starp abiem virmo
mīlestība. No abiem sirmgalvjiem strāvo
mīļums, maigums un rūpes vienam par otru.
Jāzepu un Veroniku visos svētkos neaizmirst
apsveikt Jāzepa brāļa meita Aija, kas jau
vairākus gadus dzīvo Anglijā. Aija uz jubileju bija
atsūtījusi brīnumsvecītes tortei ar skaitli “105”,
dedzot šīs sveces abiem sejā bija patiess smaids
un prieka dzirksts acīs.

Vārkavas novada priekšsēdētāja Anita Brakovska sveic
Jāzepu 105. dzimšanas dienā. Foto: M.Smane 18.12.2019.

“Jāzeps ir ļoti labs un sirsnīgs cilvēks, visu mūžu
bijis taupīgs. Ar viņu var runāt par politiku un
ekonomiku, viņš ir ļoti gudrs un neskatoties uz
saviem gadiem, ļoti gaišu galvu” tā par Jāzepu
saka Aelita Kancāne, kas šobrīd ir liels palīgs
Jāzepam un Veronikai ikdienas darbos un svētku
reizēs. Arī šajā jubilejā Aelita bija parūpējusies
par bagātīgi klātiem galdiem ar ko pacienāt
visus gaviļnieka sveicējus – kaimiņus, radus,
draugus un vietējās pašvaldības pārstāvjus.
Arī šogad Jāzepu sveikt skaistajā dzīves
jubilejā bija ieradušās Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja Anita Brakovska un Rožkalnu
pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa.
Jāzeps ar sievu Veroniku ļoti priecājas, ka var
sagaidīt un uzņemt ciemiņus savās mājās. Uz
jautājumu “Kā Tev izdevās tik ilgi nodzīvot?”
Jāzeps atbild: “Es gribēju un es dzīvoju!”.
Vēlreiz sirsnīgi sveicam Jāzepu 105. dzimšanas
dienā! Vēlam pacietību, neizsīkstošu spēku un
mīlestību turpmākajos dzīves gados!
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Marika Smane
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JUMS, SENIORI!
Ir apritējis vēl viens gads. Mēs varam pamatoti
lepoties ar 2019. gada laikā izdarīto. 2019. gadā
mūsu biedrība realizēja divus plašus projektus:
1) fonda “nvo.ziedot.lv” projektu “mēs gribam
uzlabot veselību” un 2) Dienvidlatgales
pārnovdu fonda atbalstīto projektu “...ar maz,
var daudz...”. Paldies visiem, kuri atbalstīja un
aktīvi iesaistījās projektu aktivitātēs. Taču tagad
vairāk gribas domāt par to, ko nesīs nākamais.
Ko mēs gaidām no Jaunā gada? Visvairāk gribētu
novēlēt Jums visiem daudz prieka un laimīgus
brīžus visiem kopā un katram savā ģimenē.
Uzsākam jauno gadu ar skaistiem un drošiem
darba plāniem. Kaut jel viss izdotos! Un
izdosies, ja darbosimies visi draudzīgi kopā.
Tikai turaties, saudzējies sevi un dariet visu, lai
veselība noturētos.
2019. gada noslēguma pasākums notika 28.
decembrī. Paldies visiem, kuri atnāca un
pavadīja šo burvīgo pēcpusdienu kopā. Pie
mums ciemojās draugi no Riebiņu pensionāru
biedrības “Riebiņu varavīksne”, Sīļukalna PB
“Zilais lakatiņš”, Aglonas pensionāru biedrības,
Rožupes PB un Rušonas dziedātājas. Gada
nogalē ciemojāmies un sniedzām koncertus
Kalupes aprūpes centrā un pašmāju aprūpes
centrā “Vārkava”.

Pēc koncerta SAC ‘‘Vārkava’’.
Foto: M.Smane 23.12.2019.

25.janvārī notika Vārkavas novada domes
finansiāli atbalstītās grāmatas MAZO MIRKĻU
LIELIE STĀSTI izdošanas , prezentācijas svētki.
Milzīgs paldies Vārkavas novada domei par
doto iespēju mūsu cilvēkiem dalīties savās
atmiņās, paldies par to, ka mēs izjutām, cik
daudz talantīgu cilvēku dzīvo mūsu novadā:
mākslinieku, dziedātāju, dzejnieku, stāstnieku,
fotogrāfu un literātu.
Arī jaunajā gadā plānojam aktivitātes, kurās
arī Jums būs aktīvi jādarbojas līdzi. Tā jau 14.
februārī esam iegādājuši biļetes uz jautro un
atraktīvo Čigānu koncertu Jēkabpilī.
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Gada noslēguma ballē 28. decembrī Rožkalnu KN.
Foto: M. Smane 28.12.2019.

29. februārī plānojam arī biedrības atskaites
sapulci. Parunāsim par mums aktuāliem
jautājumiem. Padomājiet, ko mēs varētu darīt
citādi, Jūsu idejas nepieciešamas, lai mūsu dzīve
kļūtu daudzveidīgāka.
Šogad 18. senioru dziesmu un deju festivāls
notiks Rugāju novadā. Domājams, ka mūsu
pašdarbnieki piedalīsies kuplā skaitā kā katru
gadu. Esam ieplānojuši arī šī festivāla atskaņas
koncertu pie mums Vecvārkavā. Lūgums
kolektīviem izvērtēt savu dalību festivālā, jo
dalības maksa šogad ir 7 eur no dalībnieka.
Vasarā plānosim kādu ekskursiju. Nav jau tā,
ka esam bijuši visās Latvijas vietās, ekskursija
vienmēr ir relaksējoša un patīkama. Tā dod
iespēju arī komunicāt ar citiem cilvēkiem,
atpūsties un gūt jaunus iespaidus.
22. augustā Preiļu pludmalē notiks Latgales
novada senioru Sporta svētki. Organizēsim arī
no mūsu novada senioru komandu. Atbalstītāji
arī ļoti noderēs.
Esmu pārliecināta, ka ikviens pieliks savu roku,
lai 2020. gadā katrā ģimenē valdītu mīlestība,
drošība, saticība un labklājība. Ir labi vismaz
svētkos nolikt malā ikdienas rūpes, lai no sirds
lepni teiktu – lūk,kopā mēs to varam paveikt.
Piepildiet sapņus un īstenojiet savus mērķus
saviem mīļajiem par prieku.
Biedrības ”Vārkavas novada pensionāri”
valdes priekšsēdētāja Helēna
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Grāmatas “Mazo mirkļu lielie stāsti” atklāšanas svētki

25. janvāra priekšpusdienā Vārkavas vidusskolas
Svētku zālē notika ilgi gaidītās Vārkavas novada
cilvēku radošo darbu un atmiņu stāstu krājuma
“Mazo mirkļu lielie stāsti” atvēršanas svētki.
Pasākuma laikā notika autoru darba fragmentu
lasījumi, autoru dzīves stāstu fragmentu atstāsti,
pasākuma apmeklētājus priecēja muzikālas
pauzes. Pasākuma laikā bija iespēja apskatīt
arī grāmatā publicēto autoru radošos darbus –
gleznas, zīmējumus, karikatūras un fotogrāfijas.
Katras idejas vai kādas iniciatīvas pamatā ir
cilvēks – viņa vēlme, degsme vai labs nodoms.
Arī šī grāmata nav izņēmums. Ļoti daudzi novada
iedzīvotāji un ciemiņi ir teikuši: „Nu gan jums ir
paveicies ar novada priekšsēdētāju! Viņa ir tik
enerģiska un viņai ir tik daudz dažādu ideju!”.
Tā arī ir. Tāpat kā iepriekšējā radošo darbu
krājuma „Mēs jau sen to gribējām jums pateikt”
(kas tika izdots 2013. gadā) arī šīs grāmatas
idejas iniciatore bija Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja Anita Brakovska. Mums tiešām
ir paveicies ar domes priekšsēdētāju, jo viņai
vienlīdz svarīgi ir praktisku jautājumu risināšana
un novada iedzīvotāju labklājība, kā arī garīgās
vērtības – kultūra, māksla, ticības jautājumi. To
viņa apliecina ne tikai savās svētku uzrunās, bet
arī ikdienā, atbildīgi pieņemot lēmumus.
Grāmatu “Mazo mirkļu lielie stāsti” veido 30
dažādu autoru darbi – dzeja, proza, fotogrāfijas,
zīmējumu un gleznu attēli, atmiņu un
dzīvesstāsti.
Paralēli ikdienas darbam grāmatas tekstu un
saturu vāca un apkopoja Dagnija Dudarjonoka.
Lielu darbu grāmatas tapšanā un autoru
uzrunāšanā ieguldīja arī Latgales pensionāru
biedrības vadītāja, bijusī Vārkavas vidusskolas
skolotāja Helēna Piziča. Grāmatas tekstu
labošanā iesaistījās Inga Krekele un Silvija
Stankeviča. Par grāmatas vāka noformējumu
parūpējās datordizainere Zane Vucena.
Pēc vairākiem neveiksmīgiem centieniem
saņemt finansējumu no dažādiem fondiem,
novada domes deputāti nobalsoja par grāmatas
izdošanu par novada finanšu līdzekļiem kā
veltījumu novada iedzīvotājiem Latvijas valsts
simtgadē.
Grāmatas atvēršanas svētku laikā tika dots vārds
Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai
Brakovskai, grāmatas apkopotājai Dagnijai
Dudarjonokai un vienai no autorēm Helēnai
Pizičai. Anita, Dagnija un Helēna no sava skatu
punkta stāstīja kā tapa grāmata no idejas
rašanās brīža līdz taustāmam materiālam.
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Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar dažiem
grāmatas autoriem un viņu darbiem. Viena no
grāmatā publicēto dzejoļu autorēm ir Zenta
Upeniece, kura raksta jau sen, taču nekad nav
uzdrošinājusies publicēt savus darbus. Zenta
iepazīstināja skatītājus un klausītājus ar saviem
jaunākajiem darbiem – dzeju un prozu.
Bonifācijs Vaivods grāmatā ir pievērsies savas
dzīves aprakstam par piedzīvoto mācībās un
darbā kolhozā, bet pasākumā laikā viņš dalījās
ar interesantiem notikumiem no savas dzīves,
kas visiem klātesošajiem raisīja smaidus sejās.
Tie, kas pazīst Bonifāciju zina, ka viņš ir pozitīvs
un humoru mīlošs cilvēks.
Olga Vidauska pasākuma apmeklētājus
uzjautrināja ar savu stāstījumu no dzīves –
par iegūtajām prasmēm, par skolas laikiem
un ikdienu. Ar vienu no prasmēm, ko Olga
bija apguvusi bērnībā, viņa iepazīstināja arī
pasākuma laikā. Olga mājās bija pagatavojusi
un atnesusi uz pasākumu gaismekli, ko pati
sauc par “kapcelku”. Pie šāda gaismekļa
viņa savulaik pildījusi mājas darbus skolai.
Gaismeklis ir gatavots no runkuļa, aitas taukiem
un skala, kas aptīts ar aitas taukos samērcētu
marli. Šis gaismeklis tika nodots Vārkavas
novadpētniecības muzejam.

Olga Vidauska ar pašgatavoto gaismekli
Foto: D. Dudarjonoka 25.01.2020.

Diemžēl viens no autoriem nesagaidīja grāmatas
atvēršanas svētkus, tomēr viņa darbi paliks par
skaistu piemiņu. Par sava tēva Andra Puncuļa
dzīvi bija aicināts pastāstīt viņa dēls Haralds.
Andris ļoti mīlējis savu ģimeni un Latviju, tas ļoti
precīzi atspoguļojas viņa darbos. Viņš katram
savam mazbērnam bija veltījis pa dziesmai, bet
diemžēl visiem nepaguva tās atskaņot.
Ar Egitas Kancānes darba “Vuorkavīšu alfabets”
fragmentu iepazīstināja Vārkavas vidusskolas
skolēns,
viens no labākajiem Latvijas
stāstniekiem Edvards Vaivods – Šulte. Viņš kopā
ar skolotāju Helēnu Ērgli bija sagatavojis darba
fragmentu par telefoniem Egitas mājās.
Arī bijušais sporta un fizikas skolotājs Jevģenijs
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Siksnāns visiem klātesošajiem deva padomu Vārkavas novada novadpētniecības muzejā un
attiecībās, ko bija nolūkojis no savas otrās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā.
mammas: “sievietei attiecībās ar vīrieti jābūt Grāmatas autoru Astrīdas Spūles, Ievas Vaivodes,
tik gudrai, lai viņa spētu izlikties, piedodiet, tik Sintijas Maļkevičas un Zanes Lāces fotogrāfiju,
glupa, ka viņas vīrietis domātu, ka visu dzīvē gleznu, zīmējumu un karikatūru izstāde būs
un attiecībās nosaka viņš, lai gan viss ir tieši apskatāma Vārkavas novada Kultūras Centra
pretēji”.
zālē līdz 14. februārim.
Arī pašreizējā Vārkavas vidusskolas skolotāja
Renāte Andiņa dalījās ar savas dzīves pieredzi un
attiecībām, viņas aizraušanās ir savas dzimtas
pētīšana un dzimtas saietu organizēšana. “Par
tū dzimtu, kas izleidus nu Dzeņu meža” Renāte
ir aprakstījusi arī grāmatā.
Ar saviem radošajiem darbiem un muzikālu
baudījumu priecēja viena no grāmatas autorēm,
multimāksliniece Džeina Gavare, kā arī skaistas
dziesmas ar spēcīgu, vīrišķīgu dziedājumu
pasākuma apmeklētājiem sniedza Vārkavas
novada talants Andris Lazdāns.
ar Vārkavas novada domes priekšsēdētāju
Pēc pasākuma beigām visi klātesošie tika aicināti Autoru kolektīvs
Anitu Brakovsku. Foto: M.Smane 25.01.2020.
cienāties ar tēju un uzkodām un nodoties Paldies autoriem par atsaucību un savu darbu
sirsnīgām sarunām vienam ar otru.
uzticēšanu, kā arī visiem, kas piedalījās grāmatas
Pasākuma laikā grāmata “Mazo mirkļu lielie tapšanas procesā!
stāsti” tika dāvināta visiem grāmatas autoriem Tie, kuri iepriekš baidījās publicēt savus darbus,
un pasākuma apmeklētājiem. Šo grāmatu nebēdājiet, turpiniet krāt emocijas, gleznot,
pēc pasākuma nav iespējams iegādāties savā zīmēt un apkopot, lai pēc pāris gadiem varētu
īpašumā, jo tā netiek pārdota. Grāmata ir dalīties ar saviem, savu vecāku un vecvecāku
Vārkavas novada domes prezentpriekšmets un sirsnīgajiem dzīvesstāstiem, un radošajiem
tiks dāvināta novada viesiem. Grāmatu “Mazo darbiem. Iespējams arī nākotnē tiks izdota vēl
mirkļu lielie stāsti” būs iespējams apskatīt un kāda Vārkavas novada radošo darbu un atmiņu
izlasīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Vārkavas stāstu grāmata!
novada bibliotēkās, Preiļu Galvenajā bibliotēkā
Vārkavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
un Līvānu novada centrālajā bibliotēkā, kā arī
Marika Smane

Janvāris 8. klases dzīvē
Pēc Ernesta Lazdāna uzvaras TV spēlē “Gudrs,
vēl gudrāks”, kā balva bija arī teātra izrādes
apmeklējums. 5. janvārī 8. klase kopā ar klases
audzinātāju devās uz muzikālu izrādi “Sudraba
slidas” Rīgas Nacionālajā teātrī. “Sudraba slidas”
ir iestudētas pēc rakstnieces Mērijas MeipsasDodžas tāda paša nosaukuma darba motīviem.
Izrāde bija par diviem nabadzīgiem bērniem,
kuri dzīvoja pussabrukušā un pelēkā namiņā.
Tuvojās slidošanas sacensības. Visi bērni tām
trenējās uz aizsalušā kanāla. Bagātajiem bērniem
bija slidas, taču nabadzīgajiem to nebija. Dzīve
bagātos bērnus nebūt nebija padarījusi skopus
un ļaunus, un notika brīnumi...
Šī izrāde lika padomāt par to, ka laba sirds ļauj
pārvarēt visus šķēršļus arī par spīti tam, cik
naudas tev ir makā. Izrādes režisors E. Freibergs
ir uzsvēris, ka Ziemassvētku brīnums nav rodams
dāvanās, īstais brīnums notiek tad, ka cilvēku
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sirdis paveras viena pret otru, kad cilvēki viens
otru sajūt, kad ir miers virs zemes un cilvēkiem
labs prāts.
Projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros, 29. janvārī 8.
klases skolēni devās uz Daugavpils Universitāti,
lai piedalītos pētnieciskajos laboratorijas
darbos dabaszinātnēs. Nodarbību laikā skolēni
guva jaunas zināšanas par zvaigznēm un par
smaržām, kā cilvēks spēj tās sadzirdēt.
Apmeklējot DU Astronomisko observatoriju,
aizraujoši bija izpētīt observatorijas iekštelpas
un aprīkojumu, kā arī uzzināt daudz interesantu
faktu par teleskopiem un zvaigznēm. Cerams,
ka kādreiz labos laika apstākļos ar teleskopu
palīdzību izdosies pavērot tuvākus un tālākus
debess ķermeņus.
“Mediju”pulciņa dalībniece
Sanija Poplavska
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Vārkavas vidusskolēnu uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs
un sporta sacensībās
Jaunais gads Vārkavas vidusskolas dzīvē ir
sācies ar uzvarām sportā un mācību priekšmetu
olimpiādēs.
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē
Andrejam Ločam - 1. vieta, Kristianam Plotam
- 3. vieta.
Ernests Lazdāns (8. kl.) 9. klašu vēstures
olimpiādē ir ieguvis atzinību.
Bioloģijas valsts 42. olimpiādē 9. klasēm
Ernestam Lazdānam 2. pakāpes diploms.
Starpnovadu fizikas olimpiādē 9. klašu grupā
Ernestam Lazdānam 2. vieta, 11. klašu grupā 2. vieta Kristianam Plotam un 3. vieta Andrejam
Ločam.
Starpnovadu fizikas olimpiādē 9. klašu grupā
Ernests Lazdāns(8.kl.) ieguva 2. vietu, bet 11.
klašu grupā Kristians Plots - 2. vietu, Andrejs
Ločs - 3.vietu.

Ar Raimondu Elbakjanu Vārkavas vidusskolas
sporta zālē. Foto: U. Reiters 09.01.2020.

Projekta “Esi drošs un radošs” ietvaros 9. janvārī
skolas sporta zālē notika nodarbība “Iedvesma
sportā ar Raimondu Elbakjanu’’ – ielu sporta
kustības Ghetto Games vadītāju. Nodarbības
vadītājs ikvienam skolēnam lika aizdomāties
par dzīves vērtībām un tās jēgu. Viņš uzaicināja
mūsu skolas skolēnus uz Ghetto Games norises

vietu Rīgā.
10. janvārī Preiļos notika jauno vieglatlētu
sacensības “Sprinta daudzcīņa”. 1. vietu izcīnīja
Ērika Some (3. kl.), 2. vietu - Elvis Čeirāns (3. kl.).
Veiklību stafetē meiteņu komanda - Daniela
Kuzmenko (3. kl.), Amanda Agleniece (2. kl.),Elza
Lazdāne (2. kl.), Ērika Some ieguva 1. vietu, bet
zēnu komanda - Edvards Vaivods - Šulte (3. kl.),
Edvards Melders (3. kl.), Elvis Čeirāns - 2. vietu.
15. janvārī Preiļos norisinājās “Mazās balvas”
sacensību 2. kārta.
1. vietu augstlēkšanā un tāllēkšanā ieguva
Guntis Sparāns (4. kl.). Stafetē zēniem 1. vietu
izcīnīja Olivers Šembels (4. kl.), Oļegs Furtikovs
(3. kl.), Elvis Čeirāns, Intars Veliks (4. kl.).
2. vieta Intaram Velikam – augstlēkšanā,
Oļegam Furtikovam – 1000m, Ditai Ruzģei (4. kl.)
– augstlēkšanā, Ērikai Somei – barjerskrējienā.
3. vieta Ērikai Somei – 2x 60m; 1000m, Elvim
Čeirānam – augstlēkšanā,Nellijai Ceplei (5. kl.)
– lodes grūšanā, Markusam Somam (5. kl.) –
augstlēkšanā, Oliveram Šembelam – tāllēkšanā.
Stafetē meitenēm 3. vietu ieguva Alise Krūmiņa
(6. kl.), Nellija Ceple, Ance Jaudzema (6. kl.),
Laima Kokina (6. kl.).
LU meistarsacīkstēs U-18 3. vietā soļošanā
ierindojās Dāvis Salcevičs (10. kl.) un 6. vietā
7-cīņā Andis Briška (10. kl.).
Ludzas BJSS atklātajās sacensībās 1. vieta 60
metru skrējienā un barjerskriešanā Ralfam
Vilcānam (8. kl.), 2. vieta augstlēkšanā Valijai
Vanagai (10. kl.), 3. vieta augstlēkšanā Dāvim
Sparānam (8. kl.), 60 metru skrējienā Laurim
Pastaram (10. kl.) un lodes grūšanā Elīnai
Ziemelei (7. kl.).
Lai veiksme un labi rezultāti mācībās un sportā
arī turpmāk!
“Mediju” pulciņa dalībnieces
Vineta Macuļēviča un Daina Gailuma

Barikāžu laiku atceroties...
Kā katru gadu, arī šogad, janvāra sākumā
atcerējāmies un pieminējām Barikāžu laiku, kā
ļoti nozīmīgu mūsu valsts vēstures pagrieziena
punktu. Klašu kolektīvos daudz tika runāts
par 1991. gada 13. - 27. janvāra notikumiem,
Vārkavas vidusskolas skolēni noskatījās arī
īsfilmas ”Barikāžu stāsti” un “Janvāra barikādes
1991. gadā”. No 13. līdz 20. janvārim Vārkavas
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vidusskolā notika zīmējumu un kolāžu konkurss
veltīts Barikāžu atceres dienai. Idejas saviem
darbiem skolēni smēlās no dažādiem vēstures
materiāliem, barikāžu dalībnieku atmiņu
stāstiem un no filmu fragmentiem.
No Vārkavas vidusskolas sākumskolēniem
labāko darbu autori bija Rēzija Lazdāne (2. kl.),
Eva Cimbolineca (3. kl.), Intars Veliks (4. kl.).
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Interesanti darbi bija arī Tatjanai Furtikovai un
Guntai Zagorskai (8. kl.), kā arī Dainai Gailumai
un Vinetai Macuļēvičai (9. kl.) , Dacei Plivdai un
Melisai Vanagai (10. kl.).
20. janvārī noslēdzās arī krustvārdu mīklu
konkurss ,,Barikāžu laiku atceroties...’’, kuru
organizēja Vārkavas novadpētniecības muzejs.
Krustvārdu mīklu pamatā bija 1991. gada
janvāra vēsturiskie notikumi.
Muzeja vadītāja E. Āboliņa bija ieradusies skolā
un ar nelielām dāvaniņām apsveica skolēnus,
kuriem mīklu minēšanā veicās vislabāk, kā arī

OZOLUPE
pārsteiguma dāvaniņas pasniedza oriģinālāko
zīmējumu un kolāžu autoriem. Precīzākie mīklu
minētāji bija Dāvis Salcevičs (10. kl.), Nauris
Smolenskis (10. kl.), Raivis Tarasovs (10. kl.),
Ieva Jaunromāne (7. kl.), Dace Plivda (10. kl.),
Nikola Anna Čaunāne (6. kl.), Alise Krūmiņa (6.
kl.), Madara Līga Upeniece (4. kl.).
Esam pateicīgi tam, ka varam dzīvot brīvā valstī
un novērtējam visus notikumus, kas iezīmēja
ceļu uz brīvību.
“Mediju” pulciņa dalībniece
Sandra Brakovska

Skolēnu pašpārvalžu sadraudzības pasākums “Rūķu burziņš Pelēčos”
30. janvārī Vārkavas vidusskolas SP “Astoņstūra»
pārstāvji piedalījās skolēnu pašpārvalžu
sadraudzības pasākumā “Rūķu burziņš
Pelēčos». Diena tika pavadīta smejoties un
aktīvi darbojoties.
Pelēču pamatskolas skolēni sagaidīja visus
ar sveicieniem un priekšnesumiem, jautrībā
ievelkot arī pārējos. Viena no dienas aktivitātēm
bija uzdevumu veikšana pa skolas telpām.
Dažādās stacijās mūs sagaidīja oriģināli
pārbaudījumi. Nācās gan trāpīt mērķī, lasīt
pupiņas un siet mezglus, gan gatavot ēdienus,
fotografēties un veidot rokdarbus. Sporta
stafetē ieguvām 1. vietu un nopelnījām jaunu
spēli. Varētu teikt, ka tagad ideāli pārzinām
Pelēču pamatskolu.

Vēlāk katram skolēnu parlamentam bija jāatrāda
savs mājasdarbs – Popiela kā novēlējums
Jaunajā gadā. Novērtējām visus priekšnesumus
un paši atrādījām savu darbu, novēlot visiem
piekopt zaļāku dzīvesveidu. Tomēr vislabākais un
skatītāju novērtētākais Popielas priekšnesums
bija JEPVĢ komandai.
Mūsu skolēnu parlaments bija patīkami
pārsteigts par Pelēču kolēģu sagatavotību un
pārdomāto dienas norisi. Visi labi pavadījām
laiku. Noteikti varam viņus uzslavēt un ceram
satikties kādu citu reizi!
SP prezidenta vietniece un “Mediju» pulciņa dalībniece
Rebeka Cimdiņa

Janvāris Vārkavas vidusskolā
14. janvārī Vārkavas vidusskolas bibliotēkā
notika pasākums “Sapņotājs”, kura laikā 1.4. klašu skolēni svinēja Friča Bārdas – 140.
un Paulīnas Bārdas – 130. dzimšanas dienu.
Pasākuma laikā skolēni klausījās abu dzejnieku
sarakstītos dzejoļus un aktīvi piedalījās radošās
aktivitātēs.
20.janvārī vidusskolēni klausījās Start Strong
lekciju ciklu ‘’Veiksmīga karjera darot savu
sirdslietu’’. Start Strong ir starptautiska apmācību
programma jauniešiem un pedagogiem
par tēmām “Karjera”, “Uzņēmējdarbība”
un “Attiecību veidošana”. Nodarbību vadīja
pasniedzējs Andris Arhomkins, kurš jauniešiem
saprotamā un atraktīvā veidā mācīja, kā
prasmīgi sadarboties un veidot kontaktu. Tika
veidoti dialogi un atklātas sarunas par saviem
hobijiem un vēlamo dzīves mērķi.
Projekta”Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros, mūsu skolas
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skolēniem ir iespēja apgūt iemaņas robotikā. 25.
janvārī robotikas pulciņa dalībnieki piedalījās
vienā no Latvijas Robotikas čempionāta
posmiem, kurš norisinājās Preiļos. Sacensību
mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu interesi
par inženierzinātnēm un robotiku. Robotikas
čempionātā piedalījās 60 komandas ar 341
robotu. Sacensību dalībnieki bija no Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas. Mūsu skolas 5 skolēni
ar interesi piedalījās šajās sacensībās un izvirzīja
sev jaunus uzdevumus robotu turpmākai
pilnveidei.
30. janvārī skolā viesojās divas deju kopas no
Preiļiem, lai kopā ar mūsu skolas 3. - 4. klašu
deju kolektīvu piedalītos ”Sadancī”. Preiļus
pārstāvēja 1.- 2. klašu un 3.- 4. klašu tautas
deju kopas. Mūsu skolas dejotāji priecājās par
preiliešu skaisti izpildītajām dejām. Kopīgi tika
izdejotas 10 dejas no Dziesmusvētku repertuāra.
Pēc koncerta dejotāji kopā ar skolotājām tika
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aicināti uz nelielu cienastu.
Tikai šādi tiekoties kopā, mēs varam viens no
otra mācīties un attīstīt sadarbības prasmes.
30.janvārī skolas direktore I.Kivleniece devās uz
Daugavpili, lai tiktos ar Izglītības un zinātnes
ministri I. Šuplinsku. Vizītes laikā, kopā ar skolu
direktoriem un pašvaldību vadītājiem, tika
apspriestas nozares aktualitātes saistībā ar

AKTUĀLI
ministrijas iecerēto reformu.
Lai rūpētos par savu zobu higiēnu, janvāra
mēnesī mūsu skolas skolēniem bija dota iespēja
apmeklēt zobu higiēnistu SIA “Lāzers” Preiļos.
“Mediju”pulciņa dalībnieces
Sindija Edīte Upeniece un Sandra Brakovska

Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme” īsteno vērienīgāko
mārketinga kampaņu tās vēsturē

Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Latgales
reģiona Tūrisma asociācijas “Ezerzeme”
iesniegto projektu „Mārketinga kampaņa
Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un
popularizēšanai” ar kopējo summu 144 812,00
eiro. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību
starp Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma
nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim
apjomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga
kampaņu.
Projekta aktivitāšu ieviešanai ir paredzēti divi
gadi un šajā laikā Latvijas un ārvalstu tūristu
prātos Latgale iezīmēsies kā nesteidzīgas, bet
nemitīgas attīstības reģions, kurā var „ienirt”,
lai atpūstos no pilsētas steigas, nesteidzīgi
ar ģimeni izbaudīt atvaļinājumu, ieklausīties
dabā, apmeklēt kultūras pasākumus un
tūristu iecienītas vietas, bagātinot sevi ar vēl
nenojaustām sajūtām. LRTA “Ezerzeme” mērķis
ir parādīt Latgali kā viesmīlīgu un patīkamu
dzīves telpu, kas ir bagāta ar aizrautīgiem
cilvēkiem, skaistām ainavām, attīstītu tūrisma
vidi, komfortablām naktsmītnēm, gardiem
ēdieniem,
iespaidīgu
kultūrvēsturi
un
aizraujošiem tūrisma objektiem. Tā ir Latgale,
kuru mēs pazīstam un, kuru vēlamies, lai redz
arī citi!
Šī projekta pievienotā vērtība ir sadarbība starp
Latgales reģiona lauku tūrisma uzņēmējiem,
īstenojot vairākas apjomīgas aktivitātes,
svarīgākā no kurām ir – četri tematiskie tūrisma
ceļi, kas ceļotāju izvedīs caur visiem Latgales
novadiem. Atpazīstamības veicināšanai tiks
izstrādāta jauna tūrisma vizuālā identitāte un
mārketinga kampaņa, kas tiks īstenota ne tikai
Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs- Lietuvā un Igaunijā.
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Sadarbības rezultātā tiks izstrādāta visaptveroša
Latgales reģiona lauku tūrisma mārketinga
koncepcija un jauns tūrisma produkts ar mērķi
izcelt Latgales identitāti, padarīt Latgali par
iecienītu tūrisma galamērķi, attīstīt reģiona
lauku tūrisma un viesmīlības nozari un sekmēt
tūristu skaita pieaugumu Latgales reģiona
uzņēmumos.
Projektā ir iesaistītas visas Latgales pašvaldības
un novadi, kā arī vienpadsmit stratēģiskie
projekta partneri – tūrisma uzņēmumi. Projekta
rezultātā Latgales tūrisma nozares pārstāvji
iegūs jaunu vizuālo identitāti un mārketinga rīku,
ko varēs izmantot ikviens tūrisma uzņēmējs vai
pašvaldība sava novada tūrisma piedāvājuma
popularizēšanai.
*Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona

lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (Nr. 19-00A01630-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība”
apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības
veicināšanai” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku Atbalsta dienests.
Informāciju sagatavoja:
Mārīte Orniņa
Latgales reģiona Tūrisma asociācijas “Ezerzeme”
Projekta vadītāja
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Mazo grantu projekti „Iedzīvotāji veido savu vidi” 2019 ieviesti. Gaidām
jaunu startu!

24. janvārī Sutru kultūras nama saimnieču
viesmīlīgi uzņemti, atskatījāmies uz 2019. gada
Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji
veido savu vidi” īstenotajām iedzīvotāju
iecerēm. Četros novados – Preiļu, Līvānu,
Aglonas un Vārkavas, tika īstenoti 27 projekti,
investējot 14 000 EUR pašvaldību finansējuma
dažādās idejās. Projektu ieviešanu nodrošina
nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”.
Līvānu novadā tika īstenoti desmit projekti,
Preiļu novadā deviņi, Aglonas novadā pieci
projekti, bet Vārkavas novadā trīs projekti.
Kopumā aktivitātēs tika iesaistīti 595 dalībnieki,
brīvprātīgo darbu veica 109 iedzīvotāji, kopējais
labumu guvēju skaits – 2282 cilvēku.
Projektos īstenotās ieceres un idejas var
tematiski iedalīt vairākās grupās. Iedzīvotāju
iniciatīvas grupas un biedrību biedri sakopa
3 kapsētas (Sēļu, Borbaļu un Pauniņu kapus),
uzsāka vērienīgu vecticībnieku baznīcas
atjaunošanas darbu Rudzātu pagasta Mālkalnā,
seši pašdarbības kolektīvi atjaunināja savus
uzstāšanās tērpus, piecu projektu ietvaros notika
radošas darbnīcas un mācību pasākumi (māla
veidošana, apgleznošana, maizes cepšana,
putras vārīšana, filca čību un atstarotāju šūšana,
fotografēšana, ziepju gatavošana), Preiļu un
Līvānu jaunieši organizēja saturīgus pasākumus
visām paaudzēm, tika īstenoti krāšņi sporta
pasākumi (Ghetto Games ielu futbola svētki
Preiļos, velomīļu svētki Aglonā, šosejas skrējiens
Līvānos). Sešos projektos tika labiekārtota
teritorija, dzīvesvide: sakopta kroga māja
Aizkalnē, krucifiksa apkārtne Jersikā, vizuālā
pievilcība Grāveros, kāpņu telpa Vecvārkavā,
izveidota baskāju taka pie Aglonas vidusskolas,
atjaunināts futbola laukums Pelēčos.
Pasākumā
varējām
pārliecināties
par
pašdarbības kolektīvu varējumu un košumu –
dejas mākslu demonstrēja gan Preiļu novada
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„Dancari”, gan Līvānu novada bērni; kā arī
jaunieši no kolektīva „Daidala” un dedzīgās
dejotājas no Rožupes „Rose River”.
No katra novada tika apbalvots tā projekta
īstenotājs, kas sniedzis vislielāko labumu
vislielākajam iedzīvotāju lokam. Līvānu novadā
tāds šogad ir Līvānu novada vieglatlētikas
kluba īstenotais Līvenhofas skrējiens (projekta
vadītājs Andrejs Bondarevs). Tieši 2019.gadā
šis skrējiens pirmais no Latvijas 10 km šosejas
skrējieniem saņēma European Athletics
atzinumu par augstu drošības un kvalitātes
standartu ievērošanu.
Preiļu novadā atzinību izpelnījās IG „Preilieši”
īstenotais projekts (projekta vadītāja Ilze Broka),
jo tā rezultātā meitenes tika pie vainadziņiem
un brunčiem – tādējādi kolektīvs „Dancari”
varēs pilnvērtīgi startēt skatēs, pretendējot
piedalīties skolēnu dziesmu un deju svētkos
šovasar Rīgā.
Aglonas novadā ievērību ieguva Vijas Kudiņas
izauklētais „Gūda saimineiču bīdreibas”
projekts, kura ietvaros bērni un viņu ģimenes
gan maizīti cepa, gan mācījās putru vārīt un
ēst, tādējādi turot godā un cieņā mūsu tautas
tradīcijas un pašu rokām gatavotu ēdienu kā
vērtību. Kā teica Aglonas novada priekšsēdis
Juris Butēvics – bez Vijas nav iedomāja Aglona.
Vārkavas novada vadītāja Anita Brakovska
uzteica pilnīgi visus īstenotos projektus un
neuzņēmās kādu vērtēt kā labāku, tāpēc
uzmanība tika katram. Galveno balvu noteicām
lozējot, to ieguva IG „Skolas 6” īstenotais
kopdzīvojamās mājas kāpņu telpas kosmētiskā
remonta projekts.
Pasākums izskanēja gaiši un lustīgi – Saunas
pagasta folkloras kopa „Golūda” izrādīja
projektā iegādātās krāsainās villaines un
iesaistīja kopdziesmā, kā arī cienāja ar trauslo
gardumu - kāzu rozītēm.
Bet jau martā izsludināsim Mazo grantu projektu
konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi” 2020.
Pašvaldības ir apņēmušās atbalstīt iedzīvotāju
iniciatīvas tādā pat apmērā. Dokumentos
izmaiņas nebūs, tāpēc iedzīvotāji aicināti
apsvērt, kādu labu gribat izdarīt savai kopienai,
un pieteikt savu projektu granta konkursam.
Informācijai līdzi sekot var gan Viduslatgales
pārnovadu fonda mājas lapā www.vlpf.lv, gan
novadu mājas lapās.

Evija Gurgāne,
Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle
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No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, lai mazinātu putnu
gripas pārnešanas iespēju uz mājputnu novietnēm

Otrdien, 4. februārī, valdība
apstiprināja
Zemkopības
ministrijas ierosinājumu no š.g.
7. februāra Latvijā ieviest papildu
bioloģiskās drošības prasības
mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu
gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz
mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no
profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu
ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana.
Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro
no 7. februāra, aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie
kurām var piekļūt savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām
olām, kā arī piedalīšanos izstādēs, skatēs un tirgos.
Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem ir nepieciešams
lietot darba vai maiņas apģērbu un apavus. Darba vai maiņas
apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.
Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas
putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai
vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura
no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas
putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas
mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai.
Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu

ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.
Papildu pasākumu īstenošanas laiks atkarīgs no epidemioloģiskās
situācijas.
Kopš Polijā 2019. gada 30. decembrī tika konstatēts pirmais
augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums, uz š.g. 3. februāri
ES dalībvalstīs ārpus Latvijas vēl ir reģistrēti:
- 28 putnu gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos;
- 1 putnu gripas uzliesmojums norobežotās platībās turētu
putnu ganāmpulkā;
- 2 putnu gripas gadījumi konstatēti savvaļas putniem.
Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas skārusi galvenokārt
tādas mājputnu sugas kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un
tītarus. Skarto dalībvalstu kompetento iestāžu epidemioloģiskās
izmeklēšanas dati liecina, ka vīrusa iespējamais izcelsmes
avots ir savvaļas putni. Šajā sezonā ir novērota augstāka vides
temperatūra un mazs sniega segas biezums, nekā tas parasti ir
skartajos reģionos, tāpēc daudzas savvaļas putnu populācijas
nav migrējušas uz to parastajiem apvidiem dienvidu virzienā,
šķērsojot Vidusjūras baseinu. Tādējādi Eiropas valstis, kuras
atrodas zemākos platuma grādos tuvu skarto dalībvalstu
reģioniem un kurās ir vērienīga mājputnu ražošana, var būt
pakļautas lielam putnu gripas riskam.
Šeit var iepazīties ar noteikumiem ““Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291 „Noteikumi par
biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām””.
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt bezmaksas mapi “Sāpēm nē!”
Pretsāpju zāles ir pieprasītākais bezrecepšu
medikaments Latvijā jau vairākus gadus.
Pašdiagnoze ir lielākais risks, ko rada bezrecepšu
zāļu lietošana sāpju mazināšanai, jo tā neļauj
laikus pamanīt nopietnas veselības problēmas.
Pretsāpju medikamentu nekontrolēta lietošana
var radīt draudus veselībai.
Lai izglītotu Latvijas iedzīvotājus un radītu
lielāku izpratni par sāpju veidiem un to, kā
ar tām cīnīties, “Latvijas aptieka” sadarbībā
ar Latvijā vadošajiem sāpju speciālistiem –
algologiem īsteno projektu “Ciet sāpes? Izstāsti
farmaceitam!”.
Akcijas ietvaros aptieku tīklā “Latvijas aptieka”
ir pieejamas bezmaksas mapes “Sāpēm Nē!”,
kurās ievietota speciālistu informācija par
sāpēm un pieejamo palīdzību, universāla D
vitamīna lietošanas tabula, vingrojumi un īpaša
dāvana – “Latvijas aptieka” klienta Sudraba
karte. Tie ir daži no materiāliem, kas pieejami
mapē.
Tāpat akcijas ietvaros “Latvijas aptieka”
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aptiekās
ir
pieejams īpaši
izgatavots
sāpju lineāls.
P i r m s
pretsāpju
medikamentu
iegādāšanās
aptieku tīkla
farmaceiti
aicina pircējus novērtēt savas sāpes pēc
atbilstošās iedaļas uz sāpju lineāla. Ar lineāla
palīdzību pircējs ne vien pats var novērtēt savu
sāpju intensitāti, bet arī farmaceits, redzot
rādījumu, var ieteikt labāko risinājumu to
mazināšanai.
Vēršam uzmanību, ka mapes tiek dalītas šī gada
februārī un martā.
Mapju skaits ir ierobežots.
Jana Juste
Projektu vadītāja asistente
Divi gani – sabiedriskās attiecības
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VAKANCE
Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties
vakantajam jaunatnes lietu speciālista (profesijas
klasifikatora kods – 2422 27) amatam.
Darba pienākumi:
• organizēt un īstenot darbu ar jaunatni
Vārkavas novadā;
• izstrādāt pašvaldības jaunatnes politikas
attīstības plānošanas dokumentus;
• veidot pozitīvu attieksmi un konsultēt
jauniešus formālās un neformālās
izglītības, karjeras jautājumos;
• veicināt jauniešu iesaistīšanos Vārkavas
novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs un
attīstībā;

OZOLUPE
• ņemt līdzdalību un vadīt vietējas nozīmes
projektus;
• veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika
izmantošanu;
• plānot, organizēt, veidot un vadīt jauniešu
interesēm un pieprasījumam atbilstošus
kultūras un atpūtas pasākumus Vārkavas
novadā.
Prasības pretendentiem:
• vidējā izglītība (vēlama augstākā);
• prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un komunikācijas
prasmes;
• teicamas latviešu valodas zināšanas,
vēlamas angļu un krievu valodas prasmes;
• augsta atbildības sajūta;
• pieredze
kultūras
pasākumu
organizēšanā, vadīšanā, dator dizainā vai
lietvedībā būs uzskatāma
par priekšrocību.
Piedāvājam:
• Pusslodzes darbu (var
apvienot ar studijām);
•P r o f e s i o n ā l u s
izaicinājumus;
• Stabilu
atalgojumu
–
stundas tarifa likme 3,87
Eur;
• Labus darba apstākļus;
• Interesantu un dinamisku
darba vidi;
• Draudzīgu kolektīvu.
CV un motivācijas vēstuli
iespējams sūtīt uz e-pastu:
dome@varkava.lv līdz 2020. gada
2. martam vai Vārkavas novada
domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā,
Vārkavas novadā, LV-5335.
Vairāk informācijas pa tālr. +371
27 016 344 | E-pasts: andris.
lazdans@varkava.lv
(Kultūras
centra vadītājs A. Lazdāns).

VAKANCE
Vārkavas novada
dome izsludina
pieteikšanos uz
dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas locekļa
amatu. Pieteikumu un CV iesniegt
līdz š.g. 14. februārim Vārkavas
novada domē (Skolas ielā 5,
Vecvārkavā, Upmalas pagastā,
Vārkavas novadā) pie pašvaldības
sekretāres vai dome@varkava.lv.
Februāris 2020 Nr. 1 (137)
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OZOLUPE

Izstādes Vārkavas novadā
Līdz 10. februārim Vārkavas Tautas namā (Kovaļevsku ielā 5,
Vārkavā) apskatāma Rudzātu speciālās pamatskolas audzēkņu
rokdarbu izstāde.
No 11. februāra Vārkavas novada Vanagu bibliotēkā būs skatāma
novadnieces Anitas Neicenieces gleznu izstāde.
Līdz 14. februārim Vārkavas novada Kultūras centra zālē (Skolas
ielā 5, Vecvārkavā) ir skatāma grāmatas ‘‘Mazo mirkļu lielie stāsti’’
autoru - Astrīdas Spūles, Ievas Vaivodes, Sintijas Maļkevičas un
Zanes Lāces darbu izstāde.
Izstādes ir apskatāmas darba dienās no plkst. 800-1630

SIA LLKC, Preiļu KB organizē mācības augu
aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Vārkavas novada dzimtsarakstu
nodaļas pārskats par 2019. gadu

4 dienu mācības 2., 3., 5., 6. martā - augu Reģistrēti 14 jaundzimušie:
aizsardzībā, kuras ietvaros iespējams iegūt
7 meitenes un 7 zēni.
apliecību augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem
(PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases AAL). Reģistrētas 29 miršanas:
21. februārī plkst. 0900-1630 - tiks rīkotas zināšanu
Babris Dzintars, Ceplis Raimonds,
atjaunošanas apmācības 2.reģistrācijas klases
Ceplis Valdis, Čipāns Pēteris, Dambīte
augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanai.
Viktorija, Ivanova Anna, Kivlenieks
26. februārī plkst. 0900 -1600 - apmācības apliecības
Aloizs, Kivlinieks Roberts, Kokina Tekla,
iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
Konopeckis Jānis, Larionovs Aleksandrs,
operatoriem - personām, kuras smidzina augu
Lauskis Broņislavs, Livdāns Voldemārs,
aizsardzības līdzekļus.
Ločs Viktors, Lukjanskis Staņislavs,
Martinova Aksenija, Mičulis Roberts,
Mācību norises vieta: SIA LLKC, Preiļu KB, Raiņa
Pastare Magnolija, Pizičs Francis, Staģe
bulv. 21b, Preiļi
Marija, Uļjanovs Vasilijs, Upeniece
Genovefa, Vaivode Anastasija, Vaivode
Mācībām var pieteikties pie SIA LLKC, Preiļu KB,
Monika, Vilcāns Broņislavs, Vilcāns
augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas,
Henrihs, Vilcāns Jānis, Vilcāns Vladislavs
tālr. 25907315, e-pasts: inese.magdalenoka@
un Ziemele Bernadeta.
llkc.lv
Vairāk informācijas:
Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā
Tīmekļa vietnē www.varkava.lv vai www.llkc.lv. reģistrētas 3 laulības : no tām 1 dzimtsarakstu
nodaļā svinīgos apstākļos, 2 baznīcas laulības.
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 Marika Smane, mob.tālr.: 20385972; E-pasta
adrese: info@varkava.lv vai marika.smane@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/

