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Kā gadu kārtās salīst laiks!...
Pa saujai vien es dienu
straumē smeļu
Un lāses mirdzošās pret
mūža kalnu ceļu.
Es rīta valgumu uz
karstās pieres leju,
Bet dziesmai senajai
joprojām nav vēl gala
Un pretī bērnībai uz
saules pusi eju.
Es stāvu ceļmalā un
klausos ilgi, ilgi
Un bērna sapni vēlreiz
izauklēju.
Uz saules pusi vēlreiz eju…
Mīlestība un Māte – tām ir
mūžības likums, vienmēr
palikt kopā, vienmēr nākt
pa pēdām. Lai cik nebūtu
grūti, paņemt lielāko daļu
no dēlu un meitu bēdām.
Lai vienmēr saule aust pār
Jums un naktīs zvaigznes
svētī! Vienmēr lai ir mīlestība, ko ceļamaizē dot un
vienmēr ir kāds, ko mājās
sagaidīt!
Ar pavasarīgiem sveicieniem Māmiņu dienā –

Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja
Antra Vilcāne

Aprīlī Vārkavas novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus uz
sapulcēm
Pēc ilgāka pārtraukuma Vārkavas
novada pašvaldība atsāka rīkot, iespējams, veiksmīgāko dialogu ar sabiedrību – iedzīvotāju sapulces, kas notika
novada administratīvajā centrā Vecvārkavā, abu pagastu administratīvajos centros – Vārkavā, Rimicānos un
lielākajās novada apdzīvotajās vietās –
Piliškās, Vanagos un Arendolē.
Sapulcēs iedzīvotāji varēja tikties ar
Vārkavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Antru Vilcāni, domes
priekšsēdētājas vietnieci un vienlaikus Vārkavas novada Administratīvā
komisijas priekšsēdētāju Anitu Brakovsku, pašvaldības izpilddirektoru Elmāru
Sparānu, pagastu pārvaldes vadītājām
Intu Kivlenieci un Anitu Ruču, projektu
vadītāju Viju Šmeiksti, Riebiņu, Vārkavas
novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes
vadītāju Artūru Poplavski, komunālās
saimniecības vadītāja pienākumu izpildītāju Sandi Poplavski, „Valsts Lauku tīkla”
lauku attīstības speciālisti Ilgu Ušacku,
lauksaimniecības konsultanti Silviju Ziemeli, lopkopības pārraudzi Janīnu Poplavsku, zemes lietu speciālistu Dzintaru
Cimdiņu, nodokļu administratoru Jāni
Brusu, Sociālā dienesta vadītāju Baibu
Ruču, Kultūras centra vadītāju Ilgu Pokšāni un sabiedrisko attiecību speciālisti
Maiju Praņevsku, kuri stāstīja par iepriekšējā gadā paveikto, aktuālāko savā nozarē un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.
Apkopojot speciālistu stāstījumu,
pašvaldība atgādina par dažām lietām, kas savu aktualitāti uz publicēšanas brīdi un vēl garākā laika posmā
nebūs zaudējušas: šobrīd norit Vārkavas
novada Attīstības programmas izstrāde
2012.-2018.gadam – novada iedzīvotāji
joprojām ir laipni aicināti izteikt savus
priekšlikumus, it īpaši uzņēmējdarbības
jomā – ja šajā nozarē nekas nebūs plānots, tad nākotnē būs grūti tikt pie finan-

sējuma; iedzīvotāji ir mīļi lūgti
nepārdot zemi ārvalstu pircējiem, labāk to iznomāt un iznomāt arī labāk vietējiem darbīgajiem zemniekiem; savukārt
bērnu vecāki ir aicināti savus
bērnus izglītot Vārkavas novada izglītības iestādēs, kur bērni,
kuri vēlas mācīties, iegūst tikpat konkurētspējīgu izglītību,
kā izslavētās, prestižās mācību
iestādēs; pašvaldību satrauc
negodprātīgie nekustamo īpašumu saimnieki, kas nekopj un
nerūpējas par saviem īpašumiem, it īpaši ciematu centros
– pašvaldība aicinās tos sakopt,
taču, ja šos lūgumus neņems
vērā, tad atbilstoši Vārkavas
novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.29 „Vārkavas

(Turpinājums 2.lpp.)
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novada administratīvās atbildības
noteikumi”, pašvaldība šādiem īpašniekiem piemēros naudas sodus; arī
Vārkavas novada Administratīvā
komisija ir nolēmusi būt stingrāka,
jo cilvēki, saprotot, ka pret sava
novada iedzīvotājiem neviens nevēlas būt ļoti bargs, paliek aizvien bezkaunīgāki, tāpēc turpmāk naudas
sodi būs nevis minimālie, bet gan
vidējie un tad paši bargākie. Visvairāk nebūšanu joprojām ir ar nepiesietajiem suņiem – par tiem ir visvairāk sūdzību. Zemes lietu speciālists atgādināja par to, ka jābūt
sakārtotām robežzīmēm un no krūmiem atbrīvotiem meliorācijas
grāvjiem. Zemes lietu speciālists ir
viens no visvairāk apmeklētajiem
pašvaldības speciālistiem, tāpēc
atgādinām, ka viņa kabinets vairs
neatrodas domes administrācijas
otrajā, bet gan pirmajā stāvā – gaiteņa galā aiz bibliotēkas, kreisajā
pusē. Daudzi iedzīvotāji lūdza arī
viņa tālruņa numuru, nebūs lieki
atgādināt arī pārējiem novada
iedzīvotājiem, ka tas ir 26478052,
bet darba tālruņa numurs ir
26562334. Ne mazāk vērtīgu informāciju pavēstīja arī būvvaldes vadītājs Artūrs Poplavskis (tiesa, viņš
nevarēja piedalīties visās iedzīvotāju sapulcēs) – viens no svarīgākajiem atgādinājumiem bija par to, ka
novada iedzīvotājiem, sākot jebkādu būvniecību vai rekonstrukciju
un kārtojot vajadzīgo dokumentāciju, nav obligāti jāraksta iesniegums
izskatīšanai domes sēdē – ja teritorijas plānojumā šī būve bija paredzēta, tad uzreiz ir jāgriežas būvvaldē.
Būvvaldes vadītājs pieņem mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst.10.00
-12.00 Vārkavas novada domē,
1.stāvā, tajā pat kabinetā, kur zemes lietu speciālists. Artūra Poplavska tālrunis ir 29423305.
Projektu vadītāja vēstīja par
projektiem, kas šobrīd tiek īstenoti
– aprīļa nogalē Vārkavā atklāja
psiholoģiskās palīdzības telpas, kur
drīzumā strādās psihologs; līdz šī
gada 31.augustam Vārkavā uzbūvēs
sporta stadionu; līdz šī gada
30.septembrim izstrādās Vārkavas
novada attīstības programmu; līdz
2013.gada 30.jūnijam ilgs projekts
par speciālistu – vides inženiera un
sociālā darbinieka - piesaisti; līdz šī
gada maija beigām Vārkavas centrā
taps atpūtas komplekss; līdz
2013.gada 2o.oktobrim Vecvārkavā
būs sakārtota ūdenssaimniecība;
līdz šī gada jūnija beigām Vārkavas
novada izglītības iestādes kļūs vēl
vairāk informatizētas; līdz šī gada
beigām rekonstruēs 2 pašvaldības
ceļa posmus - ceļa Vanagi-Kļavinski
0.0-1.04 km un ceļa Brokavski - Dolgais Bors 0.00-1.03 km; līdz
2013.gada 30.novembrim rekonstruēs ceļu Vet. iecirknis – Luterāņu
baznīca. Jāatgādina, ka novadā aktīvi darbojas arī vairākas nevalstiskās

organizācijas, kas tikpat cītīgi piesaista līdzekļus un nes ievērojamu
artavu novada attīstībā.
Pagastu pārvalžu vadītājas vēstīja par paveiktajiem darbiem
2011.gadā, šogad iesāktajiem un vēl
plānotajiem (šī raksta detalizētā
versija ir lasāma www.varkava.lv
jaunumos, kur visi šie darbi ir uzskaitīti).
Daudz jaunumu, kā aizvien, bija
arī lauksaimniecības speciālistiem,
un šie jaunumi izraisīja arī veselu
jautājumu birumu. Sociālā dienesta
vadītāja informēja par grozījumiem
saistošajos noteikumos - ja VARAM
tos akceptēs, tad pašvaldībā būs par
2 pabalsta veidiem vairāk - jaundzimušo un slimības pabalsts. Nodokļu
administrators minēja, ka pašvaldība
līdz 2013.gadam veiks pamatīgu darbu - apsekos degradētās teritorijas,
kurām tiks piemērota paaugstināta
nekustamā īpašuma nodokļa likme.
Savukārt Kultūras centra vadītāja
informēja par tuvākajiem pasākumiem, aicināja iedzīvotājus būt aktīviem un pateicās visiem, kas atbalsta
un piedalās novada kultūras dzīvē.
Bet sabiedrisko attiecību speciāliste
atgādināja par informatīvā izdevuma izdošanas kārtību un informācijas apriti novadā. Pašvaldības izpilddirektors informēja, kāds ir pašvaldības
2012.gada
pamatbudžets
(publicēts „Ozolupes” 2012.gada
13.marta numurā), saviem pienākumiem, speciālā budžeta projektu un
tā izlietojumu pērn. Šogad speciālajam budžetam projekts jau ir izstrādāts, to pieņems maija domes sēdē.
Izpilddirektors atbildēja uz ļoti daudziem iedzīvotāju jautājumiem.
Savukārt iedzīvotājus visvairāk satrauc dažādas zemes lietas, it īpaši
ceļi – iedzīvotāji uzdeva jautājumu
par neizbraucamo ceļu uz Ašeniekiem - tika izskaidrots, ka tas ir servitūta ceļš un tāpēc ar to jātiek galā
pašiem. Viena no ceļa uzlabošanas
iespējām ir lūgt pašvaldībai to ņemt
apsaimniekošanā, Arendoles pusē
svarīgs ceļš Arendole - Aizalksne, kas
randauciešiem ir tuvākais ceļš uz
Kalupi – Vārkavas novada pašvaldība to pirms pāris gadiem rekonstruēja, taču pārsimts neizbraucamie
metri ir jau Daugavpils pašvaldības
teritorija, tāpēc pagaidām šis jautājums paliek neatrisināts. Vārkavā
iedzīvotāji neapmierināti par to, ka
autovadītāji neievēro ātruma ierobežojumus un traucas pa tā saukto
Klaparu ceļu uz nebēdu – tā ir sabraukti jau vairāki mājlopi, bīstami
tas ir ikvienai dzīvai radībai, ieminējās pat par radara izvietošanu. Jautāja, cik baļķvedēju mašīnu īpašnieki
ir saukti pie atbildības par izdangātajiem ceļiem? Taču tikpat skaļi izskanēja piezīmes, ka ceļus ne mazāk
izdangā arī paši zemnieki. Ceļus izbraukā arī mednieki un makšķernieki – šajā jautājumā pašvaldības speciālisti aicināja iedzīvotājus būt

modriem un vienmēr rūpīgi izlasīt
katru līgumu, ko viņi paraksta, neļaut
sevi muļķot, zināt savas tiesības un
iemācīties aizstāvēt savu privātīpašumu. Iedzīvotāji informēja arī par iebrukušajām caurtekām un interesējās
par to, kur palika iepriekšējo valdību
solījumi pirms teritoriāli administratīvās reformas par asfaltētajiem ceļiem
līdz novada administratīvajiem centriem? Valdībām diemžēl joprojām
trūkst pēctecības, un šie ceļi no kartēm ir pazuduši, un ne viena vien pašvaldība cenšas tos birokrātijas gaiteņos atrast, taču pagaidām – bez sekmēm. Vārkavas pagastā ir neapmierināti ar drausmīgo valsts ceļa stāvokli,
kāds tas ir, iebraucot Vārkavā no Vecvārkavas puses - šo jautājumu ir sākusi
risināt pagasta pārvaldes vadītāja –
viņa ir noskaidrojusi, ka ceļa abās pusēs koki ir jānocērt, tad autoceļu uzturētāji mēģinās ceļu uzlabot. Iedzīvotāji
sūdzējās arī par Borkavas liepu aleju –
liepas ir vecas un satrunējušas, un apdraud satiksmi. Lai arī pērn bīstamākās no tām nozāģēja, šogad jau atkal
tām būtu nepieciešama revīzija. Tāda
pati situācija ar satrunējušiem kokiem
ir Arendolē. Jautāja par ceļu greiderēšanu, iedzīvotāji ir ievērojuši, ka pēc
greiderēšanas vienmēr līst, un greideri
iesaukuši par ”lietus putnu”, sūdzējās,
ka, pašvaldība, appļaujot ceļmalas, lai
arī kā censtos tos apbraukt, nereti nopļauj ganu mietiņus. Interesējās, vai
pašvaldībai piederošās karjeros var
dabūt granti. Diemžēl tās visas ir izsmeltas, un grants jāmeklē citviet. Ne
mazāk satrauc nekārtība un netīrība
ap kapsētām – šo problēmu pašvaldība šogad apņemas īpaši cītīgi risināt.
Daži iedzīvotāji pieminēja, kādas viņiem nebūšanas ar atkritumu konteineru savākšanu. Tikpat sāpīgs ir jautājums par nepabeigto kultūras nama
ēku Vecvārkavā – arī tā ir pašvaldības
tuvākās nākotnes prioritāro darbu
priekšgalā. Steidzami jāpalīdz arī Vanagu draudzes dievnamam, kam ir
caurs jumts, nav notekcauruļu, savu
laiku nokalpojušas ērģeles. Iedzīvotāji
lūdza arī ļoti praktiskas lietas, piemēram, Piliškās pie veikala vajadzētu
velosipēdu novietni, bet Ančkinos būtu nepieciešama norāde uz Bernāniem, kur ir kardināla Julijana Vaivoda dzimto māju vieta – par to bieži
interesējas tūristi. Bija ieteikums pie
stadiona, kas drīzumā taps Vārkavā,
uzcelt pirtiņu. Visapmeklētākās sapulces bija Piliškās un Vārkavā, vismazāk
– Vecvārkavā. Vislabākais dialogs izvērtās Arendolē. Vārkavas novada pašvaldība solās šādas sanāksmes rīkot
biežāk, cer, ka turpmāk iedzīvotāju
aktivitāte būs augstāka un pateicas
visiem, kas atrada laiku ierasties, mierīgā un draudzīgā gaisotnē pārrunāja
sasāpējušo; un cer, ka uzzinātais rosināja jaunām iecerēm un darbiem.

3
Vārkavā būs pieejami psihologa pakalpojumi

Ieguldījums Tavā nākotnē!

un ģenerē idejas, no kurām lielākā daļa gūst
atbalstu un tiek veiksmīgi īstenotas. Tā kā Vārkavā atrodas Vārkavas novada Sociālais dienests, kā arī Inta Kivleniece kādu laiku bija
Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītāja
pienākumu izpildītāja, tad viņa labi iepazina
daudzu novada iedzīvotāju ikdienu un redzēja, cik ļoti cilvēkiem pietrūkst kvalificēta padoma, kā arī bija jādomā par izremontētās
mājas, Kovaļevsku ielā 6, funkcionalitāti. Sākotnēji šīs ēkas 1.stāvs bija paredzēts sociālo
nebūšanu risināšanai, proti, kā pagaidu miteklis krīzes situācijās, taču pieprasījums pēc tā,
par laimi, nav nemaz tik liels, un jācer, ka ar
atlikušajām četrām brīvajām telpām un tajās
piedāvātajām ērtībām – to arī turpmāk varēs
veiksmīgi nodrošināt. Pašlaik psihologa kabinetam kaimiņos atrodas Vārkavas pagasta novadpētniecības muzeja ekspozīciju telpa un
Tradīciju istaba. Intas Kivlenieces ideju uz papīra uzlika un tālāk virzīja Vārkavas novada
domes projektu vadītāja Vija Šmeikste. Šobrīd
pašvaldības lēmējvara izvērtē psihologa likmi
un drīzumā piesaistīs speciālistu.
Atklāšanas svētkos atzinīgus vārdus
projekta īstenotājām teica Vārkavas novada
domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne, domes
priekšsēdētājas vietniece Anita Brakovska,
kultūras pasākumu organizētāja un pašvaldības domes deputāte Elvīra Āboliņa, Kultūras
centra vadītāja Ilga Pokšāne. Pēc pasākuma
svinīgās daļas varēja noklausīties psiholoģes
Ilzes Čamanes lekciju par krāsu pasauli

Aprīļa nogalē Vārkavā, Kovaļevsku
ielā 6, atklāja Psiholoģiskās palīdzības telpas. Tās ir divas telpas – uzgaidāmā un darba
telpa, kurās drīzumā strādās psihologs, pie
kura pēc palīdzības un padoma varēs vērsties ikviens novada iedzīvotājs.
Psihologs darbosies izremontētās, mēbelētās un aprīkotās telpās. Šīs ēkas iekštelpu remonts un dažu telpu labiekārtošana noritēja
pirms 2 gadiem, taču psihologa pieņemamo
telpu mēbeļu un inventāra iegāde bija iespējama, pateicoties projektam „Psiholoģiskās palīdzības bērniem un vecākiem telpu labiekārtošana”, kas tika iesniegts Eiropas fonda lauku
attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija
1 846.19 LVL, no kuriem ELFLA fonda finansējums sastādīja 1 384.64 LVL, atlikusī summa –
pašvaldības līdzfinansējums. Projektu īstenoja
no 2011.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.martam.
Uzgaidāmā telpa ar savu iekārtojumu nepārsteidz – te ir vairāki krēsli, galds; daudz interesantāka ir psihologa darbistaba – tajā ir sekcija,
dīvāns, galds, vairāki krāsaini pufi, 2 atpūtas
krēsli, DVD atskaņotājs, dators, kā arī palīgi
smilšu un krāsu terapijas īstenošanā – kastes ar
smiltīm un molberti.
Pakalpojumam ir sakārtota arī juridiskā
(attēlā).
puse - 2011.gada 21.aprīlī Vārkavas novada Sociālais dienests ir ieguvis Latvijas Republikas
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu
sniedzēja reģistrācijas apliecību, kur šāda
psiholoģiskās palīdzības sniegšana ierindojas
sociālās rehabilitācijas institūciju sarakstā un ir
nodēvēta par Vārkavas novada Ģimenes atbalsta centru.
Iecere par šāda pakalpojuma ieviešanu
Vārkavas novadā radās Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai Intai Kivleniecei, kas, domājot
par pagasta attīstību, nemitīgi izrāda iniciatīvu
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Vārkavas vidusskolas aktualitātes
Aprīlis mūsu skolā aizsākās ar skolēnu braucienu uz Rīgu, kur notika valsts stāstnieku konkurss
„Anekdošu virpulis 2012”. Raitis Domuļevs (2. kl.), Kristians Plots (3. kl.) un Zigmārs Lozda (6. kl.) ieguva
Dižā smīdinātāja titulu.
Jaunāko klašu skolēni savas zināšanas par putniem parādīja pasākumā „Putnu dienas”. Ar Lieldienu
spēlēm, skaistāko olu noteikšanu un zīmēšanu aizvadījām krāsainās Lieldienas. Īpašu vērību veltījām
Lieldienu ticējumiem, lai precīzāk zinātu gaidāmo laiku.
Sākumskolas skolēni ar savu sniegumu priecēja pārējos starpnovadu sākumskolēnus Preiļos, kur
piedalījās pavasara ieskandināšanas koncertā.
12. aprīlī ar 10., 11. klasi darbojās biedrības „Latgolys Studentu centrs” biedri. Daugavpils Universitātes
studenti vadīja nodarbību „Vuiceisimēs latgalīšu rokstu volūdu vīnuvīt!”. Tagad skolā var lasīt
vidusskolēnu domugraudus par draudzību skaidrā latgaliešu valodā.
18. aprīlī Mārtiņš Landsmans (11. kl.) godam pārstāvēja Vārkavas novadu reģionālajā skatuves runas
konkursā „Kustības turpinājums” Jēkabpilī.
19. un 20. aprīlī skolēni un skolotāji čakli strādāja Lielajā talkā, sakopjot skolas un novada apkārtni.
Pēc čaklas pastrādāšanas neizpalika arī pikniki.
Tie bērni, kuriem ir tuva folklora, piedalījās Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras
svētkos „Kur brauksit seiki putni”. Pasākumā piedalījās 10 folkloras kopas, kuras klātesošajiem sniedza
koncertu, piedalījās radošajās darbnīcās. Notika arī Rotaļnieku konkurss, kur Simona Līna Liepiņa (4. kl.)
un Zigmārs Lozda (6. kl.) ieguva 1. pakāpes diplomus. Mūsu folkloras kopa ir izcīnījusi ceļazīmi uz
nacionālo sarīkojumu „Pulkā eimu, pulkā teku” Jelgavā maija beigās.
27. aprīlī mūsu dejotāji piedalījās mūsdienu deju festivālā Preiļos.
Mūsu skola turpina piedalīties kustībā „Draudzīga skola” un 27. aprīlī skolas pārstāvji piedalījās
konferencē Rīgā, kur uzzināja daudz jauna bērnu tiesību aizsardzības jomā.10.-11. klašu skolēni rakstīja
radošus darbus par draudzību.
Skola ir atvērta praktikantiem, kur savu pedagoģisko praksi veic Gunita Lazdāne (Daugavpils
Universitāte) un Laura Cepurniece (Rēzeknes Augstskola).
Pateicoties novada domes atbalstam, 1.-11. klašu skolēni var apmeklēt zobu higiēnista pakalpojumus
Preiļos.
Pašreiz skolēni gatavojas gada atskaites koncertam, kurš notiks 11. maijā.
18. maijā 9. un 12. klases skolēnus uz pēdējo mācību stundu pulcinās pēdējais skolas zvans. Šais
svētkos bez tradicionālajiem laba vēlējumiem gaviļniekus ar izrādi priecēs teātra sporta pulciņa dalībnieki.
Protams, vislielākā uzmanība tiek pievērsta mācību procesam: ikdienas darbam, valsts pārbaudes
darbiem. Vēlam veiksmi un izturību skolēniem, gan vecākiem godam pabeigt šo mācību gadu!

H.Ērgle, S.Stankeviča

Vārkavas novada pensionāru biedrības aktivitātes
Ir noslēgušies 2 LEADER projekti, ko biedrība realizēja 2 gadu
laikā. 2010.gadā tika iesniegts un gada beigās tika apstiprināts LEADER
projekts „Deju tērpu iegāde Vārkavas novada pensionāru biedrības senioru deju grupai „Dzīves virpulī”” un projekts vienkāršotai renovācijai biedrības telpām, biroja aprīkojumam un mēbelēm. Tika piesaistīti 8691.45 LVL fonda līdzekļu un 991.89 LV bija Vārkavas novada pašvaldības līdzfinansējums. 2011.gadā LEADER projektu ietvaros tika
iegādāti pamatlīdzekļi - deju tērpi, apavi, tika iekārtota un aprīkota ar
mēbelēm un biroja tehniku atpūtas telpa biedrības aktivitātēm. Abi šie
projekti ir nodoti ekspluatācijā. Biedrība iznomā telpu no Vārkavas
novada pašvaldības, Rimicānos, Saules ielā 16. Telpas biedrība izmanto valdes sēdēm, senioru deju grupa atpūtai mēģinājumu starplaikos. Te ienāk vietējie iedzīvotāji, gaidot rindu pie frizieres un šuvējas. Pašlaik notiek projekta „Senioru ceļš” rīkotās aktivitātes – lekcijas semināri, mājamatnieku nodarbības. Nedēļā reizi pulcējas novada
iedzīvotāji, lai apgūtu pērļošanas, tamborēšanas, adīšanas, sveču
liešanas, batikošanas un citas interesantas lietas. Laipni gaidīti biedrības sabiedriskajā centrā!

Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja Janīna
Ancāne

Lai viss gaišais rotā Tavu
seju
un silda Tavu sirdi,
māmiņ!
Lai gandarī un priecē
bērnu mīlestība.
Tev vēlos zīlītes dziesmu
Un pūpolus aizsūtīt,
Un mīlīgo saules
skūpstu,
Kas zeltītā saulstarā spīd!

Saulaini sveicieni visām
māmiņām svētkos!
Vārkavas novada
pensionāru biedrības valde
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Biedrība „Dzintars 2007” turpina iepazīstināt
ar novadpētniecības ekspozīciju, svin 5 gadu
jubileju un gatavojas skolas simtgadei

12.aprīlī biedrība „Dzintars 2007” rīkoja kārtējo tikšanos – šoreiz ar bijušajiem kolhoza
„Dzintars” darbiniekiem. Šī tikšanās bija jau trešā –
pirmoreiz biedrība ciemos aicināja pirms pāris gadiem – tad palūkoties, kas notiek bijušās pamatskolas ēkā bija aicināti skolas, pērn – Rimicānu ciema
izpildkomitejas un Rožkalnu pagasta darbinieki.
Šajās tikšanās reizēs biedrība stāsta par īstenotajiem projektiem un sabiedrības labā paveiktajiem
darbiem, kā arī popularizē vienu no saviem nozīmīgākajiem lolojumiem – Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīciju. Tās atklāšana paredzēta Rimicānu skolas simtgades svinībās, kas
notiks šī gada 1.septembrī.
(Viss raksts lasāms www.varkava.lv jaunumu sadaļā.)

Viesi ikreiz ar lielu interesi aplūko
novadpētniecības ekspozīciju - šoreiz visa
uzmanība veltīta kolhoza ikdienas
atspoguļojumam fotogrāfijās.

50 gadus plecu pie pleca, roku rokā

Vecvārkavas pusē 50 zeltītus pavasarus kopā nodzīvojuši Genovefa un Pēteris Brokavski. Pēteris daiļo un čaklo novadnieci nolūkoja tālajā 1961.gadā
māsīcas kāzās Mazkursīšos. Kā ieraudzījis tik jauku
meiteni, tā ķēris rokā, pielabinājis un vaļā vairs nav
laidis. Un šķelmīgi ieminas, ka nevajadzējis tālu uz
randiņiem iet - Alussala, kas Rimicānu pusē, kā ar
roku aizsniedzama. 1962.gada 16.janvārī, kā Pēteris
teic - Rimicānu zaksā - sarakstījušies, bet kāzas
dzēra 1962. gada 13.maijā, Tā kā abi bija bezpartejiski, tad bez slēpšanās varēja arī salaulāties. Abi
nāk no kuplām ģimenēm - Genovefas vecākiem Kriškānu ģimenei - bija 10 bērni, bet Pēteris auga 8
bērnu ģimenē. No mazotnes pieraduši smagi strādāt dāt un darīja to visu mūžu - garum gari un sūri

darba gadi atdoti kolhozam. Atmodas laikā Pēteris atgriezās tēva mājās, no kurām kolhoza laikos
ģimenei nācās aiziet uz ciematu. Šajās tēva mājās
Pēteris savulaik ieveda Genovefu, taču toreiz tā
bija tikai tāda būdiņa. Kad Pēteris 1989.gadā te
atgriezās, ātri vien uzcēla mājas no jauna. Dievs ir
žēlojis, dodams tik garu un skaistu mūžu, tā par
sevi saka abi sirmgalvji. Lai arī veselība ar katru
gadu kļūst vājāka, otra mīļums un pleca sajūta
neļauj sagumt un palīdz ikdienas ritumā. Palīgi un
acuraugs ir arī paši tuvākie: meitas Silvija un Valentīna, mazbērni Jānis, Juris, Arnis un Daina. 50
gadi vairs neatgriezīsies, tāpēc ar tuvinieku atbalstu jubilāri par godu šim notikumam rīko arī nelielas svinības.

Vārkavas novada Kultūras centra
pasākumi

Vecvārkavā būs mobilais mamogrāfs, kā arī
varēs veikt kāju vēnu skrīningu

 12.maijā plkst.20.00 Arendoles saieta zālē Mātes
dienai veltīts koncerts ”Tu mūžam man pati skaistākā būsi“. Plkst.22.00 balle kopā ar Arvīdu no
Preiļiem. Ieeja koncertā un ballē - brīva.

31. maijā no plkst.11.00 – 17.00, 1. jūnijā no
plkst. 9.00 – 17.00; 25. jūlijā no plkst. 11.00 –
17.00 un 26. jūlijā no plkst. 11.00—17.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5 (stāvlaukumā pie domes)
darbosies SIA „Veselības centrs 4”
mobilais mamogrāfs.

 19. maijā plkst. 20.00 Vārkavas TN Muzeju nakts
ietvaros Vārkavas vidusskolas 12. klases humoristisks iestudējums ar dziesmām un dejām
„Vōrkovas pogosta zvaigzne” (pēc K. Jokstes
„Klepernīku pogosta zvaigzne” motīviem). Ieeja par ziedojumiem. Plkst. 22.00 balle. Ieeja: Ls 1,50,
pēc plkst.23.30 - Ls 2. Vārkavas pagasta novadpētniecības muzeja tradīciju istabā 19.maijā no
plkst.18.00 līdz 19.30 radošās darbnīcas „Cerību,
ilgu un sapņu piepildījums”. Darba tehnika pēc
brīvas izvēles. No plkst.18.30-20.00 izstādes veidošana un radošo darbnīcu noslēgums. Plkst.22.00
Vārkavas novadpētniecības muzeja klēts telpās
būs izstāde - konkurss – degustācija „Kulinārijas
brīnumi no jūras veltēm”. Aicinām saimnieces ar
kulinārijas meistardarbiem piedalīties šajā konkursā - degustācijā. Par omulīgu noskaņu gādās
folkloras kopa „Vecvārkava”.
 25.maijā plkst.20.00 Vārkavas estrādes vasaras
sezonas atklāšanas svētki. Plkst.22.00 balle kopā
ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja: Ls 1,50, pēc plkst.23.30 Ls 2.
 1.jūnijā plkst.19.00 Vecvārkavas estrādē deju
grupas ”Daina“ 10 gadu jubilejas koncerts.
Plkst.22.00 balle kopā ar grupu “Bruģis”. Ieeja: Ls
1,50, pēc plkst.23.30 - Ls 2.
 2.jūnijā plkst.14.00 Rožkalnu KN Bērnības svētki.
Šogad Bērnības svētkus svin Sofija Andiņa no Vecvārkavas, Kristīne Babre no Šķilteriem, Ralfs Biruļs no Pūgaiņiem, Marta Brakovska no Brokovskiem, Lelde Caica no Stivreniekiem, Nellija Ceple no Jaudzemiem,
Nikola Čaunāne no Stivreniekiem, Rozālija Griņeviča
no Vārkavas, Elvis Laganovskis no Izdegām, Melānija
Nagle no Vārkavas, Luīze Praņevska no Šķilteriem,
Laura Surgunte no Mazkursīšiem, Mārtiņš Upenieks no
Briežiem, Daniels Valainis no Arendoles, Viktorija Vandiša no Aizpūrīšiem.

Izdevējs: Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632,
mob.tālr. 28239646.
Iznāk kopš 2003. gada 28. maija.
Bezmaksas izdevums.
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību
speciāliste
Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972;
e-pasts - varkavas.novads@inbox.lv vai
maija.pranevska@varkava.lv).
Tirāža: 740 eksemplāri.
Iespiests: SIA „Latgales druka”, datorsalikums - M.Praņevska.

 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no

Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas.
 Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā Ls 2.
 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu par maksu.

Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās pa telefonu:
67144031; 67143550; 67142840 vai 27866655.
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz epastu info@mamografija.lv.

31. maijā no plkst.11.00 – 17.00, 1. jūnijā no
plkst. 9.00 – 17.00 turpat, Vecvārkavā, Skolas
ielā 5 (stāvlaukumā pie domes), mobilā mamogrāfa autobusā „Baltijas Vēnu klīnika” piedāvā
veikt kāju vēnu skrīningu (pakalpojuma cena –
Ls 8). Pakalpojumam jāpierakstās pa tālruni:
67144031; 67143550 vai 27866655.
Šo pakalpojumu pieejamība Vārkavas novadā ir iespējama, pateicoties biedrības „Vārkavas novada pensionāri” valdei un tās priekšsēdētājai Janīnai Ancānei.

Īru kompānija "Texacloth Ltd" neierobežotā daudzumu iepērk
nemazgātu aitas vilnu (var būt uzkrāta no iepriekšējiem
gadiem). Cena par vilnas kilogramu - 0.60 eiro.
Tālrunis informācijai 20548149.

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2.aprīļa līdz
3.maijam reģistrēts 1 jaundzimušais un 4 mūžībā aizgājušie.

14.aprīlī pasaulē nāca Vadims Stepanovs.
Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Elitai Ružai un tētim
Sergejam Stepanovam!
Bet Mūžības ceļos devušies: Valentīna Tonkiha (30.10.1945 05.04.2012), Pēteris Lazdāns (11.07.1943 - 10.04.2012),
Regīna Pastare (01.12.1948 - 13.04.2012),
Jevdokija Grigorjeva (04.08.1932 - 25.04.2012).
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

No 1.maija mežos sākas ugunsnedrošais periods
Valsts meža dienests nosaka, ka visā valsts teritorijā meža ugunsnedrošais laikposms sākas ar 2012. gada 1. maiju. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma
noteikšanu jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.
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