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Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci,
tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi. /V.Čērčils/
Šogad Vārkavas novadā ieviesti vairāki jauni sociālie atbalsti
Vārkavas novada dome šogad ir apstiprinājusi
vairākus saistošos noteikumus, kas skar sociālo
jomu (minētie saistošie noteikumi ir saņēmuši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, publicēti Vārkavas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā un stājušies
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas):
 palielināts pabalsts asins donoriem (no 2,
84 līdz 5 EUR), pabalstu izmaksā asins donoriem, kas nodod asinis Vecvārkavā, Valsts
asinsdonoru centra izbraukuma reizēs; pabalstu var saņemt pašvaldības kasē, uzrādot VADC
izziņu par asins nodošanu;
 atbalsts 80, 85, 90, 95, 100, 101, 102 …
jubilejās – 50 EUR (atbalstu piešķir Vārkavas
novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests)
bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām, to nogādā dzīvesvietā
(nogādā, katrreiz var būt cita variācija - domes
priekšsēdētāja, deputāti, pagastu pārvalžu vadītāji, Sociālā dienesta darbinieki);
 atbalsts politiski represētām personām –
20 EUR (vienreiz gadā), piešķir Dienests bez
personas iesnieguma, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņām, izmaksā pēc pasākumiem kas veltīti politiski represētajām personām vai nogādā dzīvesvietā; (2015.
gadā šis atbalsts tika ieviests ar Vārkavas novada pašvaldības domes lēmumu, 2016. gadā
tas tika grozījumu veidā iestrādāts Vārkavas
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas
novadā”) ;
 atbalsts I grupas invalīdiem un bērniem
ar invaliditāti – 20 EUR (vienreiz gadā,
pirms Ziemassvētkiem), piešķir Dienests bez
Turpinājums 6. lpp.

ŠAJĀ NUMURĀ

Sāksies divu pašvaldības autoceļu
pārbūve
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No 25. maija varēs noslēgt līgumu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
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Līdz 23. maijam jāpiesakās agroplēvju, polipropilēna maisu un plastmasas kanniņu bezmaksas savākšanai
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Akreditēts Vārkavas novadpētniecības muzejs - kultūrvēstures un
tūrisma centrs

7

Muzeju nakts novadā, brīvdabas estrāžu sezonas atklāšana, “Kuldas”
pirmizrāde, Bērnības svētki, izlaidumi
novada skolās
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DOMES LĒMUMI 2016. GADA APRĪLĪ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)
Aprīlī notika Vārkavas novada pašvaldības
domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde
(19. aprīlī) un pašvaldības domes kārtējā sēde
(26. aprīlī).

 Apstiprināja Vārkavas novada pašvaldības

2015. gada finanšu pārskatu
Izskatot Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada
finanšu pārskatu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, un
ņemot vērā 19.04.2016 apvienoto komiteju sēdes
atzinumu, Vārkavas novada dome nolēma apstipri26. aprīļa domes sēdē lēma: par satik- nāt Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada finanšu
smes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības pārskatu ar bilances vērtību 3 235 821 EUR.
autoceļiem; par Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada finanšu pārskata apstiprinā-  Apstiprināja nepabeigtā kultūras nama
šanu; par izsoles rezultātu apstiprināšanu;
Vecvārkavā izsoles rezultātus
par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma
2016. gada 22. martā notika Vārkavas novada pašpiešķiršanu; par pašvaldības zemju iznomāvaldības nekustamā īpašuma Padomes ielā 45, Vecšanu; par ceļa servitūta ņemšanu apsaimnievārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads
košanā; par zemes nomas līgumu izbeigšanu
(kadastra Nr.76900050446), kas sastāv no zemes
pirms termiņa; par zemes lietošanas mērķa
gabala 10452 m2 platībā un nepabeigtas kultūras
maiņu; par zemes vienības ar kadastra apzīnama
ēkas
(kadastra
apzīmējums
mējumu 7690-005-0144 platības precizēšanu;
76900050446001) ar kopējo platību 2074,90 m2
par pašvaldības zemes gabala ar kadastra
izsole. Pamatojoties uz attiecīgiem likuma punktiem
apzīmējumu
7664-005-0135
nodošanu
un iepriekšējiem domes lēmumiem par šī īpašuma
apakšnomā; par nosaukuma piešķiršanu un
atsavināšanu un atkārtotu izsoli, pašvaldības īpašuadreses maiņu; par finansējuma piešķiršanu;
mu atsavināšanas komisijas protokolu un ņemot
par līdzfinansējuma piešķiršanu; par zemes
vērā apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas
gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu
novada dome nolēma apstiprināt 2016. gada 22.
un zemes ierīcības projekta izstrādi; par līdzmartā notikušās nekustamā īpašuma izsoles rezultāfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības
tus un noslēgt līgumu ar z/s „Dambīši” par šī īpašuEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstīma pirkumu par 3015 EUR.
bai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.
gadam
pasākuma  Pašvaldība ņems apsaimniekošanā autoceļu “Borkavas klēts - Bondoji”
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos" projekta iesnieguma „Ceļa Ka- Vārkavas novada pašvaldība aprīļa sākumā saņēma
zēri - Dzeņi 0,00-1,49 km pārbūvei Vārkavas sešu Vārkavas novada iedzīvotāju iesniegumu ar lūnovadā” īstenošanai; par līdzfinansējuma pie- gumu ņemt apsaimniekošanā servitūta ceļu Borkašķiršanu Eiropas Savienības Eiropas Lauk- vas klēts – Bondoji. Šī ceļa malās atrodas iesniegusaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) mu iesniedzēju apsaimniekojamās zemes - sliktos
atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvi- laikapstākļos pa to pārvietoties ir apgrūtinoši, tādēļ
jas Lauku attīstības programmas 2014.– lauksaimnieki lūdz pašvaldībai palīdzību šī ceļa stā2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi vokļa uzlabošanā. Pamatojoties uz MK noteikumu
un ciematu atjaunošana lauku apvidos" pro- Nr. 1052 11. punktu un ņemot vērā apvienoto komijekta iesnieguma „Ceļa Dovole - Piliškas 0,00- teju sēdes atzinumu, dome nolēma ņemt apsaim1,97 km pārbūvei Vārkavas novadā” īstenoša- niekošanā ceļu Borkavas klēts - Bondoji 1,2 km ganai; par atkritumu apsaimniekošanas tarifa rumā, slēgt zemes nomas līgumus ar zemes īpašnieapstiprināšanu Vārkavas novadā; pašvaldī- kiem un reģistrēt minēto ceļu VAS „Latvijas Valsts
bas izpilddirektors sniedza pārskatu par dar- ceļi” kā jaunu ceļu.
bu 2016. gada 1. ceturksnī.
 Piešķīra līdzekļus jaunu formu iegādei
 Atcēla satiksmes ierobežojumu pa Vārkavas novada dome izskatīja Vārkavas vidusskopašvaldības autoceļiem
las direktores A. Vilcānes iesniegumu par rēķina
Tā kā ir iestājušies labvēlīgi klimatiskie ap- 250 eiro apmērā apmaksu Vārkavas vidusskolas vestākļi, dome atzina par spēku zaudējušu Vārka- cākās grupas volejbolistu jaunu formu iegādei no
vas novada domes 2016. gada 16. februāra lē- pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pamatojoties uz limumu Nr. 20 „Par pašvaldības autoceļu slēg- kuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu un apšanu” un uzdeva pašvaldības izpilddirektoram vienoti komiteju sēdes atzinumu, dome nolēma pieE. Sparānam līdz 2016. gada 2. maijam organi- šķirt finansējumu minētā rēķina apmaksai. Līdzekļi
zēt svara ierobežojošu zīmju noņemšanu.
nāk no pašvaldības budžeta neparedzēto līdzekļu
sadaļas.

 Piešķirs

līdzfinansējumu projektam par
sabiedriskās atpūtas vietas izveidošanu
pie Lielā Kalupes ezera
Vārkavas novada dome izskatīja biedrības
„Rožkalnu partnerība” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sabiedriskās atpūtas
vietas izveidošana pie Lielā Kalupes ezera Vārkavas novada Rožkalnu pagastā”. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā apvienoto
komiteju sēdes atzinumu, dome nolēma: projekta
„Sabiedriskās atpūtas vietas izveidošana pie Lielā
Kalupes ezera Vārkavas novada Rožkalnu pagastā”
apstiprināšanas
gadījumā
sniegt
biedrībai
„Rožkalnu partnerība” finansiālu atbalstu, piešķirot 10 % līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām - 4958,90 EUR; finanšu
līdzekļus paredzēt Vārkavas novada pašvaldības
2017. gada budžetā, biedrībai „Rožkalnu partnerība” pēc projekta realizēšanas iesniegt domei atskaiti, kā arī slēgt savstarpējo līgumu (ilgāku par 5
gadiem) ar biedrību “Rožkalnu partnerība” par
piekļuvi izveidotajai sabiedriskās atpūtas vietai.

 Līdzfinansēs

ceļa Kazēri - Dzeņi 0,001,49 km un ceļa Dovole - Piliškas 0,001,97 km pārbūvi
Vārkavas novada dome, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu
un MK Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā 2. daļas 5. punktu, nolēma: piešķirt līdzfinansējumu ELFLA saņemšanai projekta iesnieguma „Ceļa Kazēri - Dzeņi 0,00-1,49 km pārbūve
Vārkavas novadā” un „Ceļa Dovole - Piliškas 0,001,97 km pārbūve Vārkavas novadā” iesniegšanai
Lauku atbalsta dienestā. Ceļa Kazēri – Dzeņi pārbūves projekta kopējās izmaksas ir 114 805, 33
EUR (ar PVN), savukārt ceļa Dovole – Piliškas pārbūve izmaksās 144 616, 57 EUR (ar PVN). Pašvaldībai ir jālīdzfinansē 10 % no minētajām summām.
Pašvaldība līdzfinansējumu segšanai ņems aizdevumu Valsts kasē. Projektu kopējās izmaksas ir
zināmas iepirkumu konkursu rezultātā - pirmā ceļa pārbūves iepirkumu konkursā piedalījās 10, bet
otrā ceļa – 9 uzņēmumi. Zemākā cena abos konkursos bija SIA „Riviera L”, pašvaldība ar uzņēmumu jau ir noslēgusi līgumu, līdz ar to pašvaldība ir
paveikusi visu nepieciešamo, lai šie pārbūves darbi
varētu sākties. Iepirkuma konkursa rezultātā ir
zināms arī šo būvdarbu būvuzraudzības uzņēmums – SIA „PRO CAD”. Būvuzraudzības izmaksas ir 4980 EUR (bez PVN).

 Sadzīves

atkritumu apsaimniekošanas
maksa pieaugs par 1, 28 EUR (par vienu
m3 )

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.
punkta e) apakšpunkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par sadzīves atkritumu savākšanu. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta
pirmā daļa nosaka, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju),
un to veido: maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un apsaimniekotājs; sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; dabas resursu
nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Vārkavas novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumu Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana
Vārkavas novadā” 51. punkts nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
ievērojot noteikumu 52. punkta prasības, nosaka Vārkavas novada dome ar lēmumu. Atbilstoši atklātā konkursa “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Vārkavas novadā” identifikācijas Nr. VND 2016/3, rezultātiem, sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tiesības Vārkavas novada pašvaldībā uz 36 (trīsdesmit seši)
mēnešiem piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Clean R” (turpmāk - Apsaimniekotājs). 2016. gada 5. aprīlī starp Vārkavas novada domi un Apsaimniekotāju ir noslēgts līgums par tiesībām apsaimniekot juridisko un
fizisko personu radītos sadzīves atkritumus
Vārkavas novada administratīvajā teritorijā,
par maksu ko veido 15,15 euro par viena sadzīves atkritumu kubikmetra (m3). Ņemot vērā
minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta
e) apakšpunktu, 27. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu un
Vārkavas novada domes 2013. gada 28. marta

saistošo noteikumu Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” 51. punktu,

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2016. gada 19. maijā
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Vārkavas novada dome nolēma: noteikt maksu
par viena atkritumu kubikmetra (m3) apsaimniekošanu Vārkavas novada pašvaldībā 15,15
euro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN), ko atbilstoši līgumam veido: maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un apsaimniekotājs 9,98 euro/m3 bez PVN, tai skaitā peļņa;
sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā 3,25 euro/m3 bez PVN; da-

 Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.

bas resursu nodoklis 1,92 euro/m3 bez PVN. Noteica viena kubikmetra (m3) dalīto atkritumu
izvešanas izmaksas no Vārkavas novada administratīvajā teritorijā izveidotajiem laukumiem
0.00 euro bez PVN. Noteica maksu par nolietotās sadzīves tehnikas un lauksamniecības plēvju
izvešanu 9,95 euro/m3. Ar 2016. gada 1. jūliju
atzīs par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2013. gada 28. marta lēmumu 9/4 „Par
maksas noteikšanu par atkritumu izvešanu".
Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums piemērojams līgumiem, kurus noslēdzis Apsaimniekotājs.
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Vanagu skolas absolventes Annas Kārkles vadītās folkloras
kopas „Ceiruleits” jaunākās grupas dalībnieki ved svētku dalīb114 niekus rotaļās.

(ir saņemts pozitīvs atzinums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas „Ozolupē”).
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 2016. gada 29. marta lēmumu Nr. 57 (protokols Nr. 5 ., 14. §)

Vārkavas novada domes 2016. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr. 114
„Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta ceturto daļu Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktu un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

Izdarīt grozījumu Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos
Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” un papildināt noteikumus ar 35. 1
punktu šādā redakcijā:
„35.1 Pabalstu izmaksā skaidrā naudā var ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.”

Domes priekšsēdētāja A. Brakovska
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No 1. jūlija atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā veiks
"Clean R"
No 1. jūlija atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas
novadā veiks vides pakalpojumu sniedzējs "Clean
R". Novada iedzīvotāji,
organizācijas un uzņēmēji ir aicināti savlaicīgi
pārslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar
"Clean R".

Līgumus arī iespējams noslēgt arī "Clean R" birojos Daugavpilī, Lāčplēša ielā 10 un Rīgā, Vietalvas
ielā 5.
Konteineri
biežums

un

atkritumu

izvešanas

Slēdzot līgumu ar "Clean R", klientiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties piemērotāko sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, kā arī atkritumu
konteinera tilpumu, vadoties pēc izvedamā atkritumu apjoma. Ir pieejami trīs dažāda tilpuma
konteineri – 0.24 m³, 0.66 m³ un 1.1 m³.
Vārkavas novada dome ir noteikusi minimālo
sadzīves atkritumu izvešanas biežumu – 1 reizi
mēnesī pašvaldības iestādēm, bet pārējiem – ne
retāk kā reizi 3 mēnešos. Iedzīvotājiem un juridiskām personām, kuriem nav savu atkritumu
konteineru, noslēdzot līgumu ar "Clean R",
atkritumu tvertnes tiks nodotas lietošanā bez
maksas.

"Clean R" tiesības apsaimniekot Vārkavas novada
sadzīves atkritumus ieguva, uzvarot pašvaldības
izsludinātajā konkursā. Uzņēmuma piedāvātais
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs –
18,33 eiro par m³ (tai skaitā PVN) – konkursā
tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko. No 1. jūlija
uzņēmums ir vienīgais, kurš ir tiesīgs veikt Visus jautājumus, kas saistīti ar "Clean R" sniegsadzīves atkritumu izvešanu Vārkavas novadā.
tajiem pakalpojumiem, aicinām uzdot, rakstot
Daudzveidīgas iespējas noslēgt līgumu ar kc@cleanr.lv vai zvanot pa tālruni – 67111001.
"Clean R"
Par "Clean R"
No 25. maija iedzīvotāji un juridiskās personas
ir aicināti noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Vārkavas novada domē
(Vecvārkavā, Skolas ielā 5), vēršoties pie domes
vides inženieres Lindas Landsmanes darbadienās
plkst. 9.00-16.00, tālr. 20399639.
Iedzīvotāju ērtībām tiek organizēta līgumu slēgšana izbraukumos – 27. maijā Vārkavā, 1. jūnijā Arendolē, 3. jūnijā Vanagos, 7. jūnijā
Piliškās un 9. jūnijā Rimicānos. Izbraukumu
dienās līgumus Vārkavas novada domē noslēgt
nevarēs. Plašāka informācija par līgumu slēgšanu
izbraukumos tiks izvietota minētajās apdzīvotajās
vietās, kā arī publicēta Vārkavas novada domes
mājas lapā www.varkava.lv un "Clean R" mājas
lapā www.cleanr.lv.

"Clean R" ir vides pakalpojumu nozares līderis
Latvijā. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 1300
darbiniekus un nodrošina plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu. Klientu skaits
pārsniedz 30 000. "Clean R" piedāvā gandrīz 40
pakalpojumus tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu
uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo
teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu
un koplietošanas teritoriju tīrīšana. Kopš 2014.
gada "Clean R" ir 100 % Latvijas kapitāla
kompānija. 2014. gadā uzņēmums strādāja ar
17,8 miljonu apgrozījumu.
Plašāka informācija:
Kaspars Līcītis, "Clean R" preses sekretārs, tālrunis: +371 29660003, e-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

Aicinām novada lauksaimniekus līdz 23. maijam pieteikties agroplēvju, polipropilēna maisu un plastmasas kanniņu bezmaksas savākšanai!
Aicinām lauksaimniekus pieteikties nolietoto agroplēvju, polipropilēna maisu (piemēram, minerālmēslu, lopbarības iepakojumu) un plastmasas kanniņu (piemēram, plastmasas ķīmijas kanniņas) bezmaksas savākšanai. Lauksaimniecības iepakojumu savākšanu nodrošinās SIA “Eco
Baltia VIDE”.
No nevajadzīgajām plēvēm un polipropilēna maisiem ir jāatdala tīkli un auklas, kā arī savācamais
materiāls ir jānovieto vienkopus vietā, kur var brīvi piebraukt specializētā tehnika.
Lauksaimnieki pēc materiālu nodošanas saņem apliecinājumu par iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, kas kalpos kā apstiprinājums Valsts vides dienestam, ka iepakojums nav sadedzināts vai aprakts zemē, bet ir apsaimniekots, atbilstoši vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām.
Jāpiesakās līdz š. g. 23. maijam pie Vārkavas novada domes vides inženieres Lindas
Landsmanes pa tālr. 20399639 vai rakstot uz e-pastu uz linda.landsmane@varkava.lv. Lūgums
novērtēt izvedamo lauksaimniecības iepakojumu apjomu.
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Sākums 1. lpp.

personas iesnieguma, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ziņām, atbalstu nogādā dzīvesvietā; (2015. gadā šis atbalsts (izņemot bērnus ar invaliditāti) tika ieviests ar Vārkavas novada pašvaldības domes lēmumu, 2016. gadā tas tika grozījumu veidā iestrādāts Vārkavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā”);

 atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā – 50 EUR (vienreiz gadā līdz pilngadības
sasniegšanai, ja nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā,
dienas nodaļā (pilna laika klātiene) un nav vecāks par 24 gadiem); pabalstu piešķir uz personas iesnieguma pamata; izmaksā bērna mātei, tēvam, aizbildnim vai citai personai, kura
saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu; izmaksā ar pārskaitījumu triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

 atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai – ne vairāk kā 10 EUR mēnesī; piešķir līdz bērna pilngadībai, ja nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas
mācās vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē; izmaksā bērna vecākiem vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu; piešķir
Dienests uz personas iesnieguma pamata pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas; izmaksā ar pārskaitījumu triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas; atsaka, ja
interešu izglītības mācību izdevumi jau tiek segti no citiem finansējuma avotiem.
Pēc Vārkavas novada Sociālā dienesta ziņām uz 2016. gada 13. maiju Vārkavas novadā ir
34 pirmās grupas invalīdi, 23 politiski represētās personas, 9 bērni invalīdi, 9 bērni, kas palikuši bez apgādnieka, ir pieteikušies atbalstam (cik tādu bērnu ir novadā, nav zināms, jo
VSAA nedrīkst sniegt šādas ziņas). Savukārt pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām, šogad novadā
80 gadu jubileju nosvinēja vai svinēs 22 iedzīvotāji, 85 gadu jubileju – 6, 90 gadu jubileju –
4, 95 – neviens, bet 102 gadus svinēs 2 novada iedzīvotāji. Lai vairāk uzzinātu par
šiem, kā arī citiem atbalstiem un pabalstiem, lūdzam sazināties ar Vārkavas
novada Sociālo dienestu, tālr. 28383161.
Apkopoja M. Praņevska

IESTĀŽU JAUNUMI
Akreditēts Vārkavas novadpētnie- vadpētniecības muzeju - kultūrvēstures un
cības muzejs – kultūrvēstures un tūrisma centru uz pieciem gadiem un izsniegt
Vārkavas novadpētniecības muzejam – kultūrisma centrs


Elvīra Āboliņa, Vārkavas novadpētniecības muzeja - kultūrvēstures un tūrisma
centra vadītāja

Vārkavas novadpētniecības muzejs visiem novada iedzīvotājiem sūta siltus sveicienus un
saka paldies par aktīvu līdzdalību muzeja darbā gan veidojot izstādes, gan dokumentējot
novada iedzīvotāju dzīvesstāstus un pētot
novada vēsturi.
Šis gads muzeja darbā ir īpašs, jo Kultūras ministrija ir izvērtējusi un akreditējusi muzeja
darbu. Akreditācija tika uzsākta jau 2015. gada oktobrī, kad kultūras ministrijas akreditācijas komisija viesojās Vārkavas novadā un
vērtēja muzeja darbu. 2016. gada 21. aprīlī tika pieņemts lēmums: akreditēt Vārkavas no-

tūrvēstures un tūrisma centram akreditācijas
apliecību.
Vārkavas novadpētniecības muzeja krājumu
uz 31.12.2015 veido 615 vienības t. sk., pamatkrājumā 163 vienības, jauniegūtas 13 vienības. Galvenais krājuma papildināšanas
avots ir privātpersonu dāvinājumi. Lūgums
visiem novada iedzīvotājiem, pirms jūs gribat
kādu lietu izmest vai sadedzināt, nesteidzaties, painteresējieties, varbūt priekšmetam ir
vēsturiska vērtība un tā vieta būtu muzejā.
Vārkavas novadpētniecības muzejā ir divas
pastāvīgās ekspozīcijas. Pirmā - „Cilvēks –
mākslinieks, kurš veido dzīvi”, kurā ir iekļauta
informācija par pirmo tautskolu Latgalē zemnieku bērniem, ievērojamiem novadniekiem
un novada vēsture. Vārkavas novada rokdarbnieku darba istaba, kurā var nodarboties ar

aušanu, adīšanu, tamborēšanu un apskatīt
rokdarbnieču darbus. Muzeja otra pastāvīgā
ekspozīcija „Lauku sēta”, kura atrodas klēts muzeja telpās. Muzeja otrajā stāvā
(Kovaļevsku iela 6) atrodas „Radošo mākslu
salons”, kurā ir izvietoti Vārkavas novada
mākslinieku darbi - gan vārda māksla, gan
foto māksla, gan gleznas, zīmējumi, rokdarbnieču un amatnieku darinājumi.
Atgādinu, ka līdz 21. maijam apmeklētājiem
ir atvērta muzeja - klēts telpās Broņislavas
Caunas krustdūrienā izšūto gleznu izstāde.
Vecvārkavā, Kultūras centra zālē, rokdarbu
izstāde “Rokdarbi paaudžu paaudzēs”.
Muzeja ikdienas apmeklētāju skaits gadā nav
liels - tikai 563 apmeklētāji, bet kopā ar muzeja rīkoto pasākumu apmeklētājiem - kopskaits gada laikā sastāda 1295.
Turpinās muzeja – klēts ekspozīciju un pamatekspozīciju papildināšana un iekārtošana. Novadpētniecības muzejs arī šogad pie-

dāvā jau esošos ekskursiju maršrutus: Vārkavas pagasta kultūrvēstures vietas (šo maršrutu var izbraukt arī velotūrisma mīļotāji); ekskursija pa Vārkavas novadpētniecības muzeju (ekskursijas garums 1,5 stundas).
28. maijā Vārkavas novada deju kolektīvs
“Vanagi”, novada amatnieki un novadpētniecības muzejs – kultūrvēstures un tūrisma
centrs dosies uz Saulkrastiem, lai prezentētu
Vārkavas novadu Latvijas tūrisma informācijas tirgū.
Lai labāk iepazītu Vārkavas novadpētniecības
muzeju, aicinu 21. maijā uz Muzeju nakts pasākumiem, kuros varēsiet vēl pēdējo dienu
apskatīt izstādi Vecvārkavā un noskatīties
mākslas filmu “Purva bridējs”, bet Vārkavā
muzeja klēts telpās apskatīt B. Caunas rokdarbu izstādi, apskatīt ekspozīcijas un radošo mākslu salonā noskatīties dokumentālo
filmu “Dzintara latvietis - 87”.
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Vecvārkavā apskatāma vietējo
rokdarbnieču darbu izstāde


Alda Upeniece, Upmalas bibliotēkas vadītāja

Ielūkojoties dzimtu vēsturē var saskatīt mīlestību uz rokdarbiem. Ja senāk rokdarbi sievietēm bija dzīves nepieciešamība, jo bija jāgādā
pašiem par apģērbu un sadzīviskiem priekšmetiem, tad tagad rokdarbi ir vaļasprieks.
Izstāde „Rokdarbi paaudžu paaudzēs” tapa,
pateicoties atmiņām par šāda veida izstādēm.
Atceroties Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas Brakovskas senāk iesāktu ieceri un organizētos pasākumus, no 8. maija līdz
21. maijam Vārkavas novada Kultūras centra
zālē Vecvārkavā ir izveidota rokdarbu izstāde,
kas veltīta Māmiņu dienai. Izstādē redzami
dažādi rokdarbi – Renātes Andiņas, Melitas
Pastares, Annas Lazdānes, Bramaņu ģimenes
adījumi, Regīnas Bartuševicas un Janīnas
Dzenes izšuvumi, Valentīnas Valaines pinumi,
Ivetas Somes apsveikuma kartiņas, Mairitas
Stulpiņas, Ellas Januševskas, Evitas Jaundzemas veidotie rokdarbi. Izstādīti Skaidrītes
Mednes, Aijas Bitinas, Dagmāras Skuteles, Astrīdas Spūles un citu autoru austi grīdceliņi,
dvieļi un citi darbi. Var tikai apbrīnot rokdarbnieču izdomu, pacietību un uzņēmību, veidojot šos krāšņos darbus, kas rotā un padara
skaistu ikdienu. 8. maijā notika izstādes atklāšana. Atmiņās par ģimeni un savu māti dalījās
Bonifācijs Lazdāns. Valentīna Valaine deva

ieskatu savu darbu tapšanā, jo bieži vien aizmirstam vai neiedomājamies, cik laika, spēka
un pacietības jāiegulda katrā rokdarbā, lai arī
kādā tehnikā un no kādiem materiāliem tas
būtu veidots. Sirsnības un dvēseliskuma noskaņu pasākumā ienesa Annas Briškas un Džeinas Gavares muzikālais priekšnesums.
Izstādes veidotājas Vārkavas novadpētniecības
muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa un Upmalas
bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece izsaka pateicību izstādes dalībniecēm par atsaucību un
līdzdarbību izstādes tapšanā. Un vēl viena brīnumaina izstāde no 30. aprīļa līdz 21. maijam
ir apskatāma Vārkavas novadpētniecības muzeja – klēts telpās. „Broņislavas Caunas
krustdūrienā izšūto gleznu izstāde” ir tapusi
pateicoties Broņislavas kundzes bērniem par
godu Broņislavas Caunas 80 gadu jubilejai.
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Aizrit pēdējais mācību gada mēnesis
 Helēna Ērgle, Silvija Stankevi-

ča - atbildīgās par audzināšanas darbu Vārkavas vidusskolā

Skolas bērni ar lielu nepacietību
gaida vasaras brīvdienas, jo tik
jaukā un siltā laikā prāts nemaz
nenesas uz mācīšanos. Bet atskatīsimies, kā mums ir veicies.
Abi pēdējie mācību gada mēneši
bijuši dažādiem pasākumiem
bagāti.
7. aprīlī Preiļos notika starpnovadu sākumskolas koncerts
„Draudzības zeme”, kurā piedalījās 1.-4. klašu kora grupa un
stāstnieks Mārtiņš Upenieks.
Ar lielu atbildības sajūtu gan
skolēni, gan skolotāji, gan tehniskie darbinieki piedalījās Lielajā talkā, lai sakoptu skolas apkārtni un Vārkavas muižas parku.
16. aprīlī Ieva Apšiniece un Ernests Lazdāns piedalījās Latgales reģiona atklātajā matemātikas olimpiādē Daugavpilī, kur
171 skolēna konkurencē Ieva izcīnīja 2. vietu, bet Ernests – atzinību.
Atsevišķi klašu skolēni Vārkavas
pilī apmeklēja gleznu izstādi.
22. aprīlī visi pirkt un pārdot
gribētāji bija pulcējušies skolas
svētku zālē uz Jura dienas gadatirgu.
26. aprīlī pieredzes apmaiņas
braucienā pie mūsu sākumskolas skolotājām bija ieradušās
Riebiņu novada sākumskolas
skolotājas. Skolas direktore ciemiņus iepazīstināja ar skolas
tradīcijām, mācību darba ikdienu. Tika apmeklēts muzejs, 1.- 4.
klašu mācību kabineti, kur varēja iepazīties ar metodiskajiem
materiāliem. Skolas bibliotēkā
radošajā darbnīcā skolotājas gatavoja pavasara telpu dekorus.
Vēlāk pie kafijas tases tika pārrunāts aktuālākais skolu dzīvē.
Skolotājas dalījās pieredzē, kā
labāk organizēt mācību un audzināšanas darbu sākumskolā.
Šova dejotāji 28. aprīlī piedalījās
deju festivālā Preiļos.
Folkloras kopas „Volyudzeite”

dalībnieki ar programmu „Zirgu
būšana” piedalījās Dienvidlatgales folkloras sarīkojumā, kur ieguva 1. pakāpes diplomu.
Līvānu Bērnu un jauniešu centra
organizētajā zīmējumu konkursā
„Mans sapņu zirgs” starp labākajiem darbiem bija arī Alises
Krūmiņas un Sandras Brakovskas zīmējumi.
Nu 21., 22. maijā „vālodzēni”
dosies uz Saldu, lai ar rotaļām,
stāstiem un dziesmām piedalītos
nacionālajā sarīkojumā „Pulkā
eimu, pulkā teku”.
8.-12. klašu skolēni devās ekspedīcijā „Aļņu, staltbriežu un stirnu skaitīšana Steķu silā” ar mežu zinātniski - pētniecisko institūtu „Silava”.
23. aprīlī Valsts tradicionālās
dziedāšanas konkursā „Dziesmu
dziedu, kāda bija” Rīgā – Esterei
Spiridonovai 3. pakāpes diploms
un tituls „Lielā dziedātāja”, Maritai Ērglei – 1. pakāpes diploms
un tituls „Dižā dziedātāja”.
30. aprīlī folkloras kopas
„Volyudzeite” dalībnieki ar
dziesmām un stāstiem kuplināja
B. Caunas krustdūrienā izšūto
gleznu izstādes atklāšanas pasākumu Vārkavas muzejā – klētī.
3. maijā, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, visa skolēnu saime
pulcējās skolas zālē, kur noklausījās direktores stāstījumu par
vēsturiskajiem notikumiem
1990. gada 4. maijā, noskatījās
īsfilmu, bet vēlāk klašu telpās
atzīmēja Baltā galdauta svētkus.
Klašu kolektīvos skolēni dziedā-

ja dziesmas, piedalījās spēlēs
par Latviju, kā arī cienājās ar
latviskiem ēdieniem.
6. maijā ar lielu svētku torti,
skanīgiem dzejoļiem, skaistām
dāvaniņām jaunāko klašu skolēni un pirmsskolas grupas
„Lācīši” bērni sveica savas māmiņas svētkos. Visas māmiņas
tika priecētas skolas radošo kolektīvu koncertā (attēlā), kurš
tika veltīts Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai. Vecāku
sapulcē direktore iepazīstināja
ar skolas dzīves aktualitātēm.
Noslēdzies skolas bibliotēkas
organizētais krustvārdu mīklu
maratons „Lielais gudrinieks”.
Titulu „Lielā gudriniece” ieguva
Ieva Apšiniece, 2. vietā – Ernests Lazdāns, 3. vietā – Liliāna
Gavare.
5.-12.klašu Bērnu žūrijas lasītāji
10. maijā devās ekskursijā uz
Krustpils pili un Sēļu sētu, piedalījās izglītojošajā programmā
„Senās spēles un rotaļas”. Šādā
ekskursijā 17. maijā dosies arī 1.4. klašu labākie lasītāji.
Aprīlī turpinājās mācību priekšmetu olimpiādes. Aurēlija Pujiņa ieguvusi 2. vietu gan fizikas,
gan ķīmijas starpnovadu olimpiādēs.
Arī aprīlī un maijā mūsu skolas
sportisti parādīja labus rezultātus sacensībās. No 27.04.28.04. notika starpnovadu skolēnu sporta spēles vieglatlētikā
Līvānos, kur jaunākā grupa ieguva 1. vietu, vidējā grupa un
juniori ieguva 2. vietas, vecāka
grupa – 4. vietu.

Labākais vieglatlēts 2016. gadā
– Valija Vanaga.
Melisa Vanaga ieguva 1. vietu
1000 m un 2. vietu augstlēkšanā, Viktorija Pujiņa – 1. vietu
augstlēkšanā un 2. vietu 1000
m, Andis Briška – 1. vietu 1000
m, Kristers Lācis – 1. vietu
augstlēkšanā, Valija Vanaga – 1.
vietu augstlēkšanā un 2. vietu
300 m, Māris Ceplis – 1. vietu
300 m un 2. vietu augstlēkšanā,
Egons Zalāns – 1. vietu 100 m,
lodes grūšanā un 2. vietu 300
m, Kristaps Pavlovs – 1. vietu
1500 m, Alise Vilcāne – 1. vietu
augstlēkšanā, Sigita Stivriška –

2. vietu 1500 m, Agate Tarasova
– 2. vietu 1500 m un 3. vietu
800 m, Diāna Skarbauska – 1.
vietu 1500 m, un 2. vietu 800
m, Raivis Vanags – 2. vietu
augstlēkšanā un 3. vietu tāllēkšanā, Dāvis Salcevičs – 3. vietu
2000 m soļošanā un tāllēkšanā,
Aurēlija Pujiņa – 3. vietu 1500
m, Madara Salceviča – 3. vietu
300 m soļošanā, Līga Vaivode –
3. vietu 1500 m, Jānis Jēkabsons – 3. vietu 800 m. Stafetēs
1. vietu ieguva jaunākās grupas
meitenes, jaunākās grupas zēni
un vecākās grupas jaunietes, 2.
vietu – juniori un 3. vietas iegu-

va vidējās grupas meitenes un 9
juniores.
11. maijā „Jauno vieglatlētu kausā” 3. vietu ieguva 2000.-2002.
gadā dzimušie zēni, 1. vietu –
Māris Ceplis augstlēkšanā un
Egons Zalāns 200 m, 2. vietu
Valija Vanaga augstlēkšanā un
Alise Vilcāne 200 m, 3. vietu –
Māris Ceplis 400 m un Kristaps
Pavlovs 1500 m.
13. maijā uz pēdējo mācību
stundu skolas zvans aicināja 9.,
12. klases skolēnus, jo tūlīt sāksies lielais eksāmenu laiks. Lai
viņiem veicas!

DAŽĀDI JAUNUMI
Cildināti Vārkavas novada brīvprātīgā darba darītāji - Eleonora Spūle, Laura Cepurniece un Viktors Lazdāns
“Labs darbs divus mūžus dzīvo” ar tādu nosaukumu nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” 30. aprīlī Riebiņu novada Kultūras centrā
rīkoja pasākumu, lai pateiktu
paldies un godinātu fonda
ziedotājus un cildinātu brīvprātīgos no Riebiņu, Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas novadiem, kas nesavtīgi
darbojas sabiedrības labā,
veicot brīvprātīgi dažādas
iniciatīvas un realizējot vietējai sabiedrībai nozīmīgus
projektus.
Šis pasākums fondam ir kā
tradīcija, pirmo reizi šāds pasākums notika 2013.
gadā, kurā pateicības vārdus novadu brīvprātīgie
saņēma par sadarbību un ieguldījumu brīvprātīgajā darbā, labdarībā un palīdzību līdzcilvēkiem.
Pasākuma laikā tika demonstrēta prezentācija par
to, kas tad šajos nepilnos trijos gados ir paveikts,
kādas akcijas īstenotas, kādos projektos fonds ir
piedalījies un kādiem mērķiem ir izlietoti piesaistītie ziedojumi.
Fonda darbība nebūtu iespējama bez ziedotājiem
un tādēļ fonds saka lielu paldies visiem ziedotājiem, bet īpaši: SIA „Silja”, AS „SEB Banka”, SIA
„DSV Transport”, SIA „Zelta Zeme”, SIA „Līvānu
kūdras fabrika”, SIA „Vicars”, SIA „Manco Energy
Latgale”, SIA Aktīvā tūrisma centrs „Eži”, SIA
„Planēta”, SIA „Sencis”, SIA „Ruta Furniture”, SIA
„Skaistuma Formula”, SIA „JYSK”, SIA „UV Serviss”, SIA „Jēkabpils piena kombināts”, SIA
„Tēraudi P”, ZS „Tūmeņi”, SIA „Olūts”, biedrība
"Preiļu NVO centrs", Artis Utināns, Marika Rudzī-

te-Griķe, Valija Vaivode, Irēna Petrāne, Arnis Meikulāns, Valērijs Sigņejevs, Sergejs Streļčuks, Ineta
Liepniece, Jānis Jermolovičs, Aldis Adamovičs,
Irēna Suhodoļska, Tekla un Maigonis Mediņi.
Aiz katra projekta un aktivitātes stāv cilvēks, kas ir
uzņēmies atbildību par tā veikšanu. Un Cildināšan a s
b a l v u
s a ņ ē m a :
Vārkavas novadā: Viktors Lazdāns, Laura Cepurn i e c e ,
E l e o n o r a
S p ū l e .
Aglonas novadā: Ingūna Barkeviča, Ināra Poļenk o v a ,
M a r i j a
A k e r m a n e .
Līvānu novadā: Skaidrīte Šķimele, Irēna Daņiļeviča, Marija Vasiļevska, Silvija Kalvīte, Sandra Jēgermane,
Anastasija
Kaktiniece.
Riebiņu novadā: Inta Usāne, Gunita Strode, Parfirijs Ivanovs, Biruta Groza, Ženija Pauniņ a ,
I n e s e
Š u k s t a .
Preiļu novadā: Anita Gāga, Rimma Gavrilova, Marija Zīmele, Lidija Ceriņa, Monika Kivleniece, Lidija Kursīte, Māris Miglāns.

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2016. gada 19. maijā

10
Šie cilvēki savu darbu un brīvo laiku nesavtīgi
veltījuši sabiedrības labā, realizējot apkārtējai
sabiedrībai vajadzīgus projektus, organizējot jaukus un sirsnīgus pasākumus, rīkojot labdarības
akcijas, tā darot savu līdzcilvēku ikdienu gaišāku,
krāsaināku, darbīgāku un labestīgāku. Pasākuma
laikā klātesošajiem bija iespēja ziedot akcijai
“Piepildīt sapni” un ziedojumu kastītē tika saziedoti 114 EUR, SIA “Silja” pasniedza ziedojumu
300 EUR un 12. Saeimas deputātu grupas ziedojumu - 480 EUR - fondam nodeva 12. Saeimas
deputāts Aldis Adamovičs. Paldies visiem ziedo-

tājiem! Pasākums aizritēja ļoti sirsnīgā un jaukā
atmosfērā un par to fonds lielu paldies saka pasākuma vadītājai Ilgai Pokšānei un viņas palīgiem
Dailes teātra aktierim Aldim Siliņam un dziedātājam Ingaram Punculim. Paldies Riebiņu novada domei par atbalstu, Riebiņu kultūras centra
darbiniekiem, paldies ziedu salonam
“Multiflora”, SIA “Lilī”, SIA “Dija P” par skaistajiem ziediem. Olga Bāre ir teikusi: “Par labajiem
darbiem nav jāstāsta un jāraksta grāmatās, tie
tāpat ir ierakstīti debesīs”.

Kā jau tika minēts, no Vārkavas novada tika cil- mi. Gribam teikt paldies Eleonorai par nesavtīgu
dināti 3 brīvprātīgie - katrs no sava pagasta.
savu zināšanu nodošanu Vārkavas rokdarbniecēm! Paldies mūsu aušanas skolotājai!”
Savukārt Laura Cepurniece (attēlā) ir
Upmalas pagasta iedzīvotāja. Par viņas veikumu pieteikuma iesniedzēji ir teikuši šādus vārdus: „Laura Cepurniece ir Vārkavas
novada Upmalas pagasta Vanagu iedzīvotāja ne tikai “uz papīra”, bet
arī dziļi jo dziļi sirdī. Lai arī viņa pēc Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas pabeigšanas strādā Rīgā
par ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāju un
Eleonora Spūle (attēlā) ir no Vārkavas pa- dzimtajā pusē var viesoties aizvien retāk, Laurai
gasta. Pieteikuma anketā par viņu ir teikts šādi: aizvien rūp tās ikdiena. Lauras organizatoriskās
„Mūsu pagastā dzīvo brīnišķīgs cilvēks, kuru mēs dotības, patriotisms, uzņēmība un stiprais rakar pilnu pārliecību, pat bez konkursiem un šo- sturs īpaši spilgti atklājās vidusskolnieces vecuviem, varētu saukt par īstenu latvju saimnieci un
tā ir Eleonora Spūle. Ko tik viņa māk - gan maizi mā. Viņas neizsīkstošā enerģija visvairāk vērsta
cept, gan zeķes adīt, dzijas krāsot, cept visgaršī- uz savas dzimtās puses reliģisko vērtību saglabāgākos cepumus, pīrāgus un visbeidzot viņa prot šanu: Laura ir tā, kas jau vairākus gadus rīko talaust, un ne tikai aust, bet arī uzvilkt audeklu, no ku pie Vanagu Svētās Annas Romas katoļu drausākuma līdz beigām, sasiet visas sarežģītās nītis dzes baznīcas, Vanagu vecajos un jaunajos kapos;
un atšķetināt šķietus. Un, protams, vissvarīgā- divus gadus ir bijusi iedzīvotāju grupas vadītāja
kais ir tas, ka viņa ir viena no retajām, kura, šo
mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veikādu laiku visu aizmirsto nodarbi, aušanu, nu jau
pāris gadus nodod nākamajām paaudzēm. Auša- do savu vidi”, tādējādi sagādājot baznīcai jaunas
na, tā ir visai sarežģīta lieta iesācējiem, jo jāprot altārsegas un procesijas dalībniecēm jaunus tēraprēķināt diegu daudzums, garums, jāsaliek pus. Arī šopavasar Laura ir iesniegusi projektu
raksts. Eleonoru aicina uz skolu, lai ierāda un Mini ideju konkursam jauniešiem – Laura vēlas
palīdz uzvilkt jaunu audeklu stellēs, aicina uz salabot un pārkrāsot Vanagu jaunās kapsētas
muzeju, kad iepriekš uzvilktais audekls jau uz- centrālo krustu. Viņa jau vairākus gadus atbild
austs un jaunās aust gribētājas sanākušas uz
arī par procesijas norisi: gādā par ziediem, invenmeistarklasi mācīties šo ne tik vienkāršo rokdarbu. Nu jau dažas interesentes ir pašas iegādāju- tāru, dalībnieku ierašanos, Svētajās Misēs lasa
šās stelles un atkal jāaicina talkā Eleonora, lai lasījumus, kā arī no 2011. gada sagādā gan sev,
sāk ierādīt visu no sākuma, jo to jau redzot vienu gan Vanagu draudzes jauniešiem emocionāli nedivas reizes nevar iemācīties, tādēļ jājautā vēl un aizmirstamus mirkļus, organizējot svētceļojumus
vēl. Eleonora ne tikai nodod savas zināšanas au- uz Aglonu: aicina domubiedrus, gādā par grupas
šanā, viņa mēdz arī parūpēties par garšīgiem ce- kopību un atpazīstamību, šujot lakatiņus, kopā ar
pumiem un pīrāgiem. Gadskārtu svētku pasākumāsu Ilzi gatavojot dziesmu bukletus, arī draumos novadpētniecības muzejam cienastā ne reizi
vien ir bijuši Eleonoras smalkmaizītes un cepu- dzes karogs ir darināts un pavada ceļotājus visus

šos gadus. Laura saka, ka „viņai ļoti patīk vienkāršība, jo tajā slēpjas patiesums, kas viņai tik
ļoti patīk cilvēkos! Nesamākslotība šobrīd ir tas,
kas noblāv, jo visapkārt ir visa tik daudz...“ Laura
dziļi sirdī ir dabas bērns - bezbēdīgā meitene ar
bizītēm, kas mīl visu dzīvo, it īpaši mūsu pašu
Latviju un Latgali. Laura ir darbojusies arī
kultūras jomā: viens no pēdējā laika sniegumiem
- scenārija autore un pasākuma vadītāja Vanagu
bibliotēkas 60 gadu jubilejā.“
Bet par Viktora Lazdāna (attēlā) darbošanos
pieteicēji raksta šādi: „Vārkavas novada Rožkalnu
pagasta “Lielajos Stradišķos” dzīvo cilvēks, kurš
nekad neatsaka palīdzību. Savu brīvo laiku un
privātos līdzekļus velta Arendoles baznīcas sakārtošanai, īpašumu uzturēšanai. Ir draudzes vecā-
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kais. Viktors Lazdāns
saimnieko
bioloģiskajā saimniecībā,
audzējot
liellopus un krietnu
bariņu aitu. Izpalīdzīgs kaimiņš, kā
arī ir ļoti zinošs un
atsaucīgs vetārsts,
kurš palīdzību neatsaka pat nakts laikā. Labais vārds skan ne tikai
pagasta robežās, bet arī kaimiņu pagastos. Aktīvi
rakstījis projektus baznīcas sapošanai. Katru gadu Arendoles baznīcā uzņem svētceļotājus, kuri
augustā dodas uz Aglonas baznīcu. Viktors runā
ar darbiem, jo tā ir stiprākā un labākā valoda.”

Nodibinājums „Viduslatgales
pārnovadu fonds” uzsāk projektu „Pavasara diena gadu baro - 2”
 Janīna Beča, projekta koordinatore
Jau otro gadu pēc kārtas „Viduslatgales pārnovadu fonds” īsteno līdzdarbības atbalsta projektu
„Pavasara diena gadu baro”. Projekta mērķis veicināt fonda teritorijā dzīvojošo mazaizsargāto
iedzīvotāju, īpaši ģimeņu ar bērniem, iesaitīšanu
līdzdarbības aktivitātēs savas dzīves apstākļu
kvalitātes uzlabošanā. Ar projektā paredzētajām
aktivitātēm un pasākumiem dot iespēju mērķa
grupas dalībniekiem apgūt nepieciešamās prasmes dārzkopībā, ēdienu gatavošanā un izaudzēto
produktu sagatavošanā ziemai. Projektu finansē
Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Pieteikšanās projekta aktivitātēm bija izsludināta
jau marta sākumā. Šajā gadā iedzīvotāju aktivitāte bija neparasti liela. Pieteicās 87 maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes. Projektā paredzēto 50
ģimeņu vietā tika apstiprinātas 76 ģimenes no
Aglonas, Līvānu, Preiļu un Riebiņu un Vārkavas
novadiem. Diemžēl finansējuma trūkuma dēļ 11
maznodrošinātām ģimenēm dalību projektā nācās atteikt. Visvairāk pretendentu aktivitātēm
pieteicās no Riebiņu novada, kopā 40 trūcīgās
ģimenes, no Vārkavas 8 ģimenes, no Aglonas un
Līvāniem 7, no Preiļu novada projektam pieteicās
12 ģimenes. Iesniegtajos pieteikumos tika izteikta
vēlme audzēt dažādus dārzeņus, visvairāk bietes,
burkānus un gurķus. Tāpat kā pagājušajā gadā
liels pieprasījums bija pēc kartupeļu sēklas, augļu
kokiem un ogulājiem. Daudzas ģimenes ir ieplānojušas ierīkot siltumnīcas un prasīja siltumnīcu
plēvi, vairākām ģimenēm ražas paātrināšanai bija
nepieciešams agrotīkls. No dārzeņu dēstiem visvairāk pieprasīti ir kāpostu, tomātu un paprikas
stādi. Balstoties uz pagājušā gada pozitīvo pieredzi, arī šogad sēklas tika iepirktas SIA „Kurzemes

sēklas”, augļu kokus un ogulājus piegādāja z/s
„Sprogas”, siltumnīcu plēve un agrotīkls tika iegādāti SIA „Silja”.
2. un 3. maijā fonda darbinieki, sadarbībā ar novadu pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un pagastu pārvaldēm, nogādāja sēklas un stādus projekta mērķa grupas dalībniekiem. Reizē ar
sēklām un stādiem ģimenes saņēma arī vajadzīgos padomus, kā pareizi sēt, stādīt augļu kociņus
un izaudzēt labu ražu. Nepieciešamās konsultācijas projekta dalībnieki varēs saņemt visas sezonas garumā.
Vasaras otrajā pusē ģimenēm ar bērniem tiks organizētas praktiskas apmācības ēdienu gatavošanā no dažādiem dārzeņiem, izaudzēto dārzeņu un
augļu konservēšanā un sagatavošanai ziemai.
Bērniem būs iespēja aizbraukt ekskursijā uz uzņēmumu SIA "Latgales dārzeņu loģistika", kas
atrodas Kārsavas novada Mežvidu pagastā, lai
apskatītu, kā audzē tomātus lielajā siltumnīcu
kompleksā Mežvidi, no kurienes tomāti un gurķi
nonāk
lielveikalu
plauktos.
Projektā iesaistītajām ģimenēm līdz rudenim būs
čakli jāstrādā, lai izaudzētu bagātīgu ražu savam
galdam un daļu no izaudzētā ziedotu veco ļaužu
pansionātiem un aprūpes centriem. Lai veicas!
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TUVĀKIE NOTIKUMI
20. maijā plkst. 14.10 Vecvārkavā, Vārkavas novada Kultūras centra zālē, notiks
Vārkavas novada jauniešu tikšanās. Jaunieši tiek aicināti sapulcēties un pārrunāt
gaidāmos notikumus un aktualitātes.
Muzeju nakts 2016 tēma Vārkavas novadā ir „Durvis uz dzimtas vēsturi”, tāpēc
novada iedzīvotāji tiek aicināti 21. maijā no
plkst. 18.00 – 21.00 Vecvārkavā, Kultūras
centra zālē, apskatīt vietējo rokdarbnieču
izstādi „Rokdarbi paaudžu paaudzēs”, kā
arī tupat, Vārkavas muižas pilī, pils pagrabā plkst. 19.00 apmeklēt kino seansu. Skatītājiem tiks piedāvāta Latvijas kino klasika
– mākslas filma „Purva bridējs”, kā arī dokumentālā filma „Dzintara latvietis - 87”.
Savukārt Vārkavā, Vārkavas novadpētniecības muzejā no plkst. 21.00 – 01.00, būs
apskatāma vietējās rokdarbnieces B. Caunas krustdūrienā izšūto gleznu izstāde, bet
Radošo mākslu salonā – kino seanss, kurā
arī varēs noskatīties „Purva bridēju” un
„Dzintara latvieti – 87”.
27. maijā plkst. 22.00 Vecvārkavas
brīvdabas estrādes sezonas atklāšana –
zaļumballe kopā ar grupu „Miggla”. Ieejas
maksa - 3 eiro.
4. jūnijā plkst. 21.00 Vārkavas tautas
namā notiks Vārkavas teātra „Kulda”
pirmizrāde – Anitas Grīnieces komēdija
„Līgošanas nerātnības”. Ieeja – brīva. Turpinājumā plkst. 23.00 Vārkavas brīvdabas
estrādes sezonas atklāšana kopā ar grupu
„Zenīts”. Ieejas maksa - 3 eiro.

JŪNIJS - IZLAIDUMU LAIKS
Vārkavas vidusskolas 9. klases izlaidums notiks 11.
jūnijā plkst. 17.00 Vārkavas vsk. svētku zālē.
Absolventi: Sanita Ceple, Digmārs Gavars, Dinārs
Gavars, Maija Malorodova, Kristaps Pavlovs, Asnāte Pujiņa, Madara Salceviča, Loreta Sondore,
Elga Vaivode, Sandris Vaivods, Dainis Vanags, Raivis Vilcāns. Klases audzinātāja Aija Apšiniece.
Vārkavas vidusskolas 12. klases izlaidums notiks
11. jūnijā plkst. 20.00 Vārkavas vsk. svētku zālē.
Absolventi: Māris Brakovskis, Marita Ērgle, Niks Plots, Ēriks Pūga,
Ineta Rudzāte, Arnolds Sparāns, Aleksejs Ustinovs, Natālija Vilcāne. Klases audzinātāja Daina Mikitāne.
Vārkavas pamatskolas 9. klases izlaidums notiks 11. jūnijā plkst.
19.00 Vārkavas pamatskolas aktu zālē. Absolventi: Marina Čeketa,
Deniss Kirilovs, Dmitrijs Kosnikovskis, Rita Plone. Klases audzinātāja Dagmāra Skutele.

Atgādinām, ka 23. maijā Vārkavas novada
iedzīvotājiem VID “E-busiņā” palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada
ienākumu deklarāciju

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
1 miršana: Leonīds Lukjanovs (12.03.1950 19.04.2016, Vārkavas pagasts). Vārkavas novada
dome izsaka tuviniekiem visdziļāko līdzjūtību.

Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt VID elektronisko pakalpojumu izmantoša- Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdenu, sākot no šī gada marta tūri pa Latvijas pašvums, reģistrācijas numurs 000740194. Bezmaksas,
valdībām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta “E- iznāk reizi mēnesī. Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. Vārkavas novada pašvaldības dome, reģ. nr. LV90000065434.
busiņš”.
Aicinām Vārkavas novada iedzīvotājus - Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkanodokļu maksātājus - apmeklēt VID “E- vas novads, LV-5335. Tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.
E-pasta adrese: dome@varkava.lv,
busiņu” šī gada 23.maijā
tīmekļa vietne: www.varkava.lv.
 no plkst.9.00 līdz 10.00 pie Vārkavas pagasta
Izdevumu sagatavoja Vārkavas novada pašvaldības sabiepārvaldes (Vārkava, Kovaļevsku ielā 4),
drisko attiecību speciāliste Maija Praņevska, mob.tālr.
 no plkst.10.30 līdz 11.30 pie Vārkavas novada
26611934, 20385972; e-pasts:
domes (Vecvārkava, Skolas ielā 5),
info@varkava.lv vai varkavas.novads@inbox.lv, vai mai no plkst.12.00 līdz 13.00 pie Rožkalnu pagasta
ja.pranevska@varkava.lv.
Tirāža 740 eksemplāri.
pārvaldes (Rimicāni, Saules ielā 16),
Iespiests SIA “Latgales druka”.
kur VID speciālisti palīdzēs apgūt VID eElektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklaIzdevumā izmantotas:
rāciju elektroniski.
G. Lazdānes, E. Āboliņas, A. Bulatova un autoru fotogrāfijas.

