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Vārkavas novada dome aicina 
līdz š.g. 21. oktobrim pieteikt pretendentus  

Goda un Atzinības rakstu saņemšanai 

 
Goda un Atzinības rakstus piešķir par nozīmīgiem darbiem, sasnie-
gumiem un ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, saimnieciskajā 
un  sabiedriskajā   darbībā, kultūras  un  izglītības,  kā  arī  citās  
novadam  nozīmīgās  jomās,  kas  paveikti  iepriekšējā gadā vai par 
nopelniem ilgākā laika posmā. 
 
Pieteikums  (pretendenta  vārdu, uzvārdu un  nelielu aprakstu par 
darba jomu vai īpašiem  nopelniem)  jāiesniedz  Vārkavas novada  
domē   personiski    vai   elektroniski,   pieteikumu   adresējot    uz     
e-pasta  adresi:  dome@varkava.lv. 
 
Vairāk informācijas novada mājaslapā (varkava.lv), sadaļā 
„Jaunumi”.  

Tiek vāktas fotogrāfijas ziemas fotoizstādes veidošanai 
 

Vārkavas  novadpētniecības muzejs un Upmalas biblio-
tēka  laipni   aicina  ņemt  dalību  ziemas fotoizstādes 
veidošanā. Līdz š.g. 1.decembrim  visi  novada iedzīvo-
tāji  lūgti iesūtīt  vai atnest nokopēšanai  fotogrāfijas   
par  tēmu „Ziema:  ainavas, tradīcijas, sadzīve”, norādot 
arī fotogrāfijas nosaukumu un autoru.  
 
Saņemtie  foto  tiks  izmantoti   ziemas  fotoizstādes  
veidošanai Vārkavas novada Kultūras centra   zālē. 
Fotogrāfijas var iesūtīt uz e-pastu: elillija@inbox.lv  vai   
alda.upeniece@gmail.com  

Foto: G.Lazdāne 

Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu  izveidošanas  20  
gadu jubileju, 14.oktobrī, Rīgā, kultūras pilī 
„Ziemeļblāzma” notika svinīgs sarīkojums, kurā 
sumināja bāriņtiesu darbiniekus, kas ar godprātī-
gu un nesavtīgu darbu nodrošina bāriņtiesu dar-
bību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri piedalīju-
šies  bāriņtiesu  sistēmas  izveidošanā un turpi-
na to darīt arī šobrīd. 
Pasākuma laikā par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un 

nesavtīgu darbu bāriņtiesā ar Labklājības minis-

trijas valsts sekretāra atzinības rakstu tika apbal-

vota arī Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsē-

dētāja Iveta Stivriška.          Turpinājums 10.lpp. 

Kad darbs ir aicinājums... 

mailto:dome@varkava.lv
mailto:elillija@inbox.lv
mailto:alda.upeniece@gmail.com
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DOMES LĒMUNMI / PAZIŅOJUMI 

20. septembrī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde, 27. septembrī     
notika Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde.  

Domes kārtējā sēdē 2016.gada 27.septembrī lēma: 
par Vārkavas novada pašvaldības neprivatizēto dzī-
vokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā; par 
Vārkavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cimdiņš” 
likvidēšanu, par grozījumiem 2009. gada 9. jūlija 
saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.1 “Vārkavas novada pašval-
dības nolikums”; par Goda raksta piešķiršanu; par 
finansējuma piešķiršanu norobežojoša žoga celtnie-
cībai; par Vārkavas novada domes 29.03.2016.  
lēmuma Nr.56 „Par līdzfinansējumu projektam” at-
celšanu; par Vārkavas novada domes 11.05.2016.   
lēmuma Nr.99 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu”   
atcelšanu; par 2016. gada pamatbudžeta izdevumu 
tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada 
pašvaldības iestādēm; par grozījumiem Vārkavas 
novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 “Par 
grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības noliku-
mā “Par autotransporta izmantošanu””; par Vārka-
vas novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēša-
nas izmaksām 2016.gadā; par zemes iznomāšanu; 
par grozījumu lēmumā; par pamatlīdzekļu norakstī-
šanu; par zemes ierīcības projekta „Pūkpriedītes” 
apstiprināšanu; par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā, par pamatlī-
dzekļu izslēgšanu; par Vārkavas novada domes 
deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa; iesnie-
gumu izskatīšana; par zemes ierīcības projekta 
“Izteku Mājas” apstiprināšanu; par atļauju savienot 
amatus.  
 
 
 Dzīvojamās mājas Saules ielā 6, Rimicānos, 

Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā, neprivati-
zēto dzīvokļu īpašumi Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un 8 
tiks reģistrēti Daugavpils tiesas zemesgrāmatā 
uz Vārkavas novada vārda. 

 Pieņemts lēmums ar 2017. gada 01. aprīli likvi-
dēt Vārkavas pirmsskolas izglītības iestādi 
“Cimdiņš”, pievienojot to Rimicānu pirmsskolas 
izglītības iestādei, kā struktūrvienību „Cimdiņš”, 
kā rezultātā Vārkavas pirmsskolas izglītības ie-
stāde “Cimdiņš” beigs pastāvēt. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc rakstiska saskaņoju-
ma saņemšanas no Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas. 

 
 Par ilggadēju, radošu darbu, ieguldījumu Vārka-

vas novada pašvaldībā un darba attiecību iz-
beigšanu nolemts piešķirt Goda rakstu un nau-
das balvu 370 EUR apmērā Anastasijai Vaivo-
dei. Goda rakstu piešķirs Valsts svētku svinīga-
jā pasākumā 2016.gada novembrī.  

 
 Piešķirti finanšu līdzekļi EUR 430,00 apmērā no 

Vārkavas novada domes 2016.gada budžeta 
sadaļas neparedzētiem gadījumiem norobežo-
joša žoga celtniecības pabeigšanai pie Vārka-
vas vidusskolas sporta stadiona.  

 
 Apstiprinātas izmaksas  par viena audzēkņa  

uzturēšanu Vārkavas novada izglītības iestādēs  
2016.gadā  no 1.septembra.  

 
 Pamatojoties uz saņemto iesniegumu, apstipri-

nāta Vārkava novada deputātes Skaidrītes 
Mednes deputāta pilnvaras nolikšana pirms ter-
miņa. 

 
 Pieņemts lēmums atļaut Skaidrītei Mednei ap-

vienot Vārkavas novada Vārkavas pagasta pār-
valdes vadītājas amatu ar Vārkavas pirmssko-
las izglītības iestādes „Cimdiņš” vadītājas pie-
nākumu izpildītājas amatu.  

 

Paziņojums iedzīvotājiem par e-pasta adrešu iesniegšanu 

Aicinām iedzīvotājus,  kuri saņem  no  Vārkavas  novada  domes  rēķinus  par komunālajiem  maksāju-
miem,  zemes   nomas  maksām nekustamā  īpašuma nodokli, norādot vārdu, uzvārdu, adresi un       
īpašuma nosaukumu, iesniegt  savas  e-pasta adreses Vārkavas novada domes grāmatvedībā, pagastu     
pārvaldēs vai arī atsūtīt uz e-pasta adresi: dome@varkava.lv    

Taupīsim un būsim atsaucīgi! 

Paziņojums iedzīvotājiem par  sadzīves atkritumu izvešanu  
 
24. oktobrī  sadzīves atkritumus izvedīs Rožkalnu pagastā,   
27. oktobrī— Upmalas pagastā un  Vārkavas pagastā.  
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Stājas spēkā saistošo noteikumu Nr. 118 grozījumi  
 
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 27.09.2016. lēmumu Nr.183 (protokols Nr.14.,3&) 

 
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 118  

Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos                
noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
 
Izdarīt Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 
 

Svītrot 5.5. apakšpunktu; 
Papildināt nolikumu ar 5.19.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 
„5.19. Vārkavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cimdiņš”.”; 
 

Svītrot 7.1 1. apakšpunktu; 
 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Paskaidrojuma raksts 
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.118 

„Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.julija saistošo noteikumu 
Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”” 

 

 
 

 
Domes priekšsēdētāja  A. Brakovska 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta   nepieciešamības   
pamatojums 

[1] Starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
 „CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, Reģ.Nr.4000321080 un Vārkavas 
novada domi (turpmāk – Dome) 13.08.2015. noslēgts Domei piede-
rošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” kapitāla 
daļu pirkuma līgums, tādejādi nepieciešams grozīt nolikumu. 
[2] 26.01.2016. Dome pieņēma lēmumu Nr.1 “Par Vārkavas pamat-
skolas reorganizāciju” ar kuru Vārkavas pamatskola tiek reorganizē-
ta par pirmsskolas izglītības iestādi “Cimdiņš”, tādejādi nepiecie-
šams grozīt nolikumu. 

2.Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek svītroti 5.5. un 7.1 1.apakšpunkti un  nolikums 
papildināts ar 5.19.apakšpunktu 

3. Informācija par plānoto  projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

  

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

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

 Par Vārkavas pamatskolas reorganizāciju tika veiktas konsultācijas 
ar Vārkavas pamatskolas izglītojamo vecākiem 
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IESTĀŽU JAUNUMI 

Vārkavas vidusskolas jaunumi  

Ar krāšņiem ziedu pušķiem  140  mūsu  skolas   
audzēkņi uzsāka Jauno mācību gadu. Nu jau ir  
pagājis pirmais mācību gada mēnesis, kura laikā 
skolēni centās iepazīt jaunos skolasbiedrus, kā arī 
piedalījās dažādos pasākumos. 

Jau pašā septembra sākumā mūsu skolu apmeklē-
ja Latgales mutes veselības centra busiņš. Visiem 
skolēniem tika pārbaudīta zobu veselība, kā arī va-
jadzības gadījumā tika laboti zobi. 
15. septembris – mācību pārgājienu diena. 1. - 4. 
klašu skolēni apmeklēja Vārkavas muzeju - klēti, 
Vārkavas bibliotēku, kā arī piedalījās Dzejas dienu 
pasākumā brīvā dabā. 8., 11. klases skolēni devās 
izbraukumā ar velosipēdiem, kopā nobraucot 46 
km. 5. klase pabija pie Lubānas ezera, savukārt 9. 
un 10. klases apmeklēja Lielo Liepu kalnu, Mākoņ-
kalnu, Rēzekni un Rāznas ezeru. Citu klašu skolēni 
apceļoja mūsu novada skaistākās vietas. 

Priecājoties par skaistajiem rudens ziediem,       
veidojām ziedu paklājus „Nāk rudens apgleznot 
Latviju…” 
22. septembrī Rožupes pamatskolas kausa izcīņā 

militārās šķēršļu joslas pārvarēšanā 9. klases pār-
stāvji kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu (Aurēlija Pujiņa, 
Māris Ceplis, Edgars  Nikiforovs, Sandis Rudzāts). 
23. septembrī skolēnu parlaments rosināja uz   
Dzejas dienu pasākumu 5.—2. klašu skolēnus.       
5.—7. klašu skolēni veidoja dzejoļu kolāžu, iestudē-
ja dzejoļus un sacerēja savus darbiņus. 8. – 12. 
klašu skolēni, atzīmējot K. Skujenieka 80. jubileju, 
iepazina Eiropas tautu dzeju, ko tulkojis dzejnieks. 
Dzejoļus lasīja, veidoja kolāžas un arī paši sacerēja 
jaukas piecrindes.  
Drošības nedēļas noslēgumā pirmsskolas grupas 
„Lācīši” audzēkņi un 1. klases skolēni apmeklēja 
Preiļu policijas mācību klasi. Skolēni noskatījās  
videofilmu par ceļu satiksmes noteikumu ievēroša-
nu un sekām, kas draud, ja esi bijis neuzmanīgs uz 
ielas vai ceļa. Praktiski varēja iepazīties ar ceļazī-
mēm, velosipēdu un tā aprīkojumu. Pareizi atbildot 
uz policistes jautājumiem,  skolēni  saņēma arī   
dāvaniņas. Bērni iepazinās ar policista profesijas 
specifiku. 

28. septembrī skolā viesojās Preiļu policijas darbi-
nieces, kuras skolēnus iepazīstināja ar drošības 
noteikumiem dažādās dzīves situācijās.  
Ar interesantiem priekšnesumiem un bagātīgu   
preču klāstu 1. – 7. klašu skolēni 29. septembrī svi-
nēja Miķeļdienu. Visus   klātesošos   īpaši   priecēja      
Miķeļdienas gadatirgus bagātīgais preču klāsts.  
30. septembrī 12. klases skolēni iejutās skolotāju 
lomās un vadīja mācību stundas, bet skolotāji    
izpildīja dažādus pārbaudījumus, kurus bija sagata-
vojuši skolēnu vecāki. Paldies visiem skolēniem   
un vecākiem par skaistajiem rudens ziediem un 
sveicieniem svētkos.  
Skolotājus Skolotāju dienā ar darba mapēm sveica 
SIA „Skogs Team P.D.” valdes loceklis Guntars 
Pankratenko.    Paldies   viņam  par  sagādāto   

pārsteigumu. → 
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Septembrī bija arī daudz dažādu sporta aktivitāšu: 
skrējiens „Vārkavas bezceļi – 2016”, skolas rudens 
kross, starpnovadu rudens krosa stafetes, Latvijas 
skolēnu 70. spartakiāde krosa sacensībās. 18. sep-
tembrī Vārkavas novada atklātajā čempionātā vieg-
latlētikā jaunu skolas rekordu 400m  distancē vecu-
mā līdz 16 gadiem uzstādīja Māris Ceplis 
( 57,26sek.) 
21. septembrī Vārkavas vidusskola  organizēja 
Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas nova-
da rudens krosa stafetes. Vārkavas vidusskola izcī-
nīja: visjaunākajā grupā ( 2005.g un jaunāki) 2. vie-
tu 6x500m, komandā – M. Beinaroviča, S. Poplav-
ska, V. Kosnikovska, R. Šembels, E. Jaudzems,   
D. Sparāns; jaunākajā grupā ( 2003.-2004.g.) 1. 
vietu 6x800m, komandā – V. Macuļēviča,             
M. Vanaga, V. Pujiņa, A. Briška, K. Lācis,         
R.M. Armans; vidējā grupā ( 2001.- 2002.g.) 1. vie-
tu  6x1000m, komandā – L. Čangule-Čivkule,        
S. Stivriška, V. Vanaga, S. Rudzāts, M. Ceplis,     
E. Ņikiforovs; vecākajā grupā ( 2000.g. un vecāki) 
izcīnīja 5. vietu 6x1000m. Kopvērtējumā skolas ko-
mandas ieguva 2. vietu. 
29. septembrī skolas 15 skolēnu krosa komanda 
devās uz Rīgu uz Latvijas skolēnu 70. Spartakiādes 
sacensībām krosā. Dalībnieki distancēs sacentās 
individuāli, dodot ieskaitītos punktus komandu cīņā.  
1500m skrējienā 2. vietu izcīnīja Edgars Ņikiforovs, 

4. vietu – Andis Briška, 5. vietu – Kristers Lācis. 
Komanda kopvērtējumā 7. vieta valstī vidusskolu 
grupā. 
1.oktobrī 11. un 12. klašu skolēni devās uz Rīgu – 
tur apmeklēja izstādi „Izglītība un karjera 2016” un 
veica karjeras izvēles testu. Tika apmeklēta arī  
Nacionālā bibliotēka un Fotogrāfijas muzejs. 
Šonedēļ klašu kolektīvos un ārpusskolas pasāku-
mos runāsim visu par nākotnes profesijām, jo valstī 
notiek karjeras nedēļa. 

   
 Helēna Ērgle, Silvija Stankeviča,   

Vārkavas vidusskolas skolotājas 

IESTĀŽU JAUNUMI 

Jauniešu ekskursija Rīgā  

Pirmajā  oktobrī   septiņos  no rīta pie skolas   pul-
cējās Vārkavas vidusskolas 11. un 12. klases   
skolēni, lai dotos ekskursijā uz Rīgu. Bija pare-
dzēts doties uz Gaismas pili, Latvijas fotogrāfijas 
muzeju un starptautisko ārzemju izglītības izstādi 
„Izglītība un karjera 2016”.  

Pirmais apskates objekts bija Gaismas pils jeb  
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ekskursija sākās no 
bibliotēkas 12.stāva, no kura pavērās skats uz  
Rīgas panorāmu. Tālāk mēs ar liftu devāmies uz 
zemākajiem stāviem, kur bija iespēja apskatīt    
dažādas bibliotēkas nodaļas, kā arī īpašus objek-

tus, piemēram, Dainu skapi un Vecā Stendera   
izgudrotās veļas mašīnas maketu. Ekskursijas  
beigās mēs ielūkojāmies konferenču zālē, kura ir   
nodēvēta dzejnieka, rakstnieka I. Ziedoņa vārdā. 
Tālāk mēs devāmies uz Latvijas Fotogrāfijas     
muzeju. Tajā mēs iepazināmies ar fotogrāfijas   
attīstības vēsturi Latvijā un pasaulē. Apskatījām 
senākos fotogrāfiskā attēla veidus, uzzinājām   
Latvijas ievērojamāko fotogrāfu   vārdus, izmanto-
jām   iespēju ieskatīties mūsdienu fotoaparātu vec-
tētiņu objektīvā un stereoskopā. 
 Pēc muzeja apmeklējuma mēs devāmies uz 
starptautisko ārzemju izglītības izstādi „Izglītība un 
karjera 2016”, kurā bija iespēja konsultēties ar   
vairāk nekā 30 ārzemju universitāšu un vidējās 
izglītības iestāžu pārstāvjiem, uzzināt par vasaras 
nometnēm ārzemēs, klausīties lekcijas, piedalīties 
interaktīvajās nodarbībās un galu galā noklausīties 
karjeras izvēles semināru un izpildīt karjeras testu.  
Ekskursija bija ļoti izzinoša un lika aizdomāties par 
savu nākotni, kā arī palīdzēja saprast savu nākot-
nes ceļu. Daži no ekskursijas dalībniekiem aizdo-
mājās par studijām ārzemēs.  
 

Amanda Spūle,  
Vārkavas vidusskolas 12.klases skolniece  
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IESTĀŽU JAUNUMI 

 
Notikumi septembrī Rimicānu PII  

20.septembra rītā Rimicānu PII 
norisinājās iluzionistu apvienības 
"Abrakadabra" šovs "Brīnumu  
kalēji". Šova vadītājs ieveda bēr-

nus maģijas prieka un jautrības 
pasaulē. Triki bija dažādi—tika 
hipnotizētas lietas, tās tika pa-
zaudētas un pēc tam atrastas, 
grāmatu lappuses mainīja krāsu 
un zīmējumus, papīra tūtiņā pa-
zuda piens un pēc tam atradās, 
Tukšā papīra maisiņā tika uzbur-
tas krāsainas kastītes, Balonam 
tika caurdurta liela adata, bet tas 
nesaplīsa. Un daudzas citas bur-
vestības un triki tika demonstrē-
tas Rimicānu PII bērniem, skolo-
tājiem un ciemiņiem no Vārkavas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
"Cimdiņš". Bērni, kā arī pieaugu-
šie ar lielu izbrīnu un prieku jūs-
moja par radītajiem burvju tri-
kiem. Tika aicināti arī palīgi no 
skatītāju rindām, lai kāds no 
burvju trikiem izdotos. Liels pal-
dies apvienībai "Abrakadabra" 
par maģisko dienu.  

28.09 Rimicānu PII bērni un 
skolotāji svinēja Miķeļdienu.  Bēr-
ni dziedāja rudens dziesmas –  
sauca palīgā vēju, dziedāja par 
čaklo pelīti, kura samala lielu 
maisu ar graudiem. Tika minētas 
mīklas un skaitītas tau-

tasdziesmas. Skolotāja Evita 
bērniem ļāva uzminēt, kāds 
dārzenis vai auglis paslēpies 
ražas maisā, to mēģinot sa-
taustīt. Skolotājas cienāja bērnus 
ar āboliem un burkāniem, kurus 
bija sarūpējis Miķelis kopā ar 
Jumīti! Bērni sadalījās komandās 
— rudens komandā un ziemas 
komandā un, veicot stafeti, nos-
kaidrojām, ka ziema vēl neatnāks 
tik drīzi! Vitamīnu pilniem vēderi-
em un jautriem mirkļiem mums 
pagāja Miķeļdiena!  Liels paldies 
vecākiem un bērniem par atsau-
cību dārzeņu figūriņu izstādes 
veidošanā. 

Saulainajā un vēja piepūstajā 
ceturtdienā devāmies rudens ek-
skursijā uz Aglonas pusi! Pirmā 
pieturvieta bija Karaļa kalns, kurā 
bērni varēja iepazīties ar dažā-
diem  kokgriezumiem. Tālāk   
devāmies uz Aglonas baziliku, lai 
redzētu, kur dzīvo Dieviņš un  
eņģelīši. Ielūkojāmies arī baznīcā 
iekšā. Ekskursija skanīgi noslē-
dzās Cirīša ezera krastā, kur  
Aglonas estrādē devāmies rota-
ļās un skanīgās dziesmās. Arī 
pavasarī ekskursijas ietvaros 
dziedājām Riebiņu estrādē. Tā 
laikam būs izvērtusies par jauku 
tradīciju katrā ekskursijā uzkāpt 

uz estrādes un izdziedāties un 
izdejoties no sirds. Pa vienam, 
maziem solīšiem izstaigājām ta-
ku, kura veda gar pašu Cirīša 
ezera krastu! Ekskursija bija   
izdevusies, jo nepalaidām garām 
arī rotaļu laukumu, kurš atradās 
Cirīša ezera krastā! 
Ziedu paklāja veidošana ir sena 
tradīcija Rimicānu PII. Tas ir 
veids, kā rudeni ienest telpās un 
priecāties par tā košumu krāsām 
un daudzveidību. Arī šogad bērni 
un vecāki bija čakli ziedu lasītāji 
un tāpēc tapa brīnumjauki ziedu 
paklāji. “Cālīšu” un “Zīļuku”     
paklājs tika izveidots Rožkalnu 
KN foajē. Paldies visiem vecā-
kiem par krāšņajiem ziediem un      
augiem! 

 
Gunita Lazdāne, 

Rimicānu PII skolotāja 
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IESTĀŽU JAUNUMI 

 

Nu jau ir atnācis rudens ar tumšajiem un garajiem 
vakariem, kas tā vien aicināt aicina paņemt rokās 
kādu jauku grāmatu, jo “cilvēks ar labu grāmata 
rokās nekad nevar būt vientuļš”. Bibliotēkas jaunu-
mu plauktā sev vietu ir atradušas daudzas         
interesantas grāmatas.  

Šogad izdevniecības piedāvā daudzus vācu autoru 
darbus, kā viena no tām ir Katrīnas Teilores triloģi-
ja “Daringemhola”, bibliotēkas plauktā jau ir visas 
trīs grāmatas. Lai gan autora ir vāciete, viņas 
romāna darbība notiek Soltersendā, gleznainā 
Austrumanglijas ciemā. Galvenais varonis IT uz-
ņēmējs Bens Sterlings Anglijā ierodas no Ņujorkas, 
lai atriebtos Kemdenu ģimenei, kas savulaik viņa 
mātei rupji parādījusi durvis. Te ir viss - gan 
spēcīgas jūtas, gan ilgi glabāti noslēpumi.  
Arī Nikolā Barro romāna “Sievietes smaids” notiku-
mi nenorit Vācijā, tā aizved lasītāju uz nelielu, bet 
omulīgu Parīzes kafejnīcu, kurā saimnieko skaistā 
Orelī. Orelī sirdslieta ir nelielā kafejnīca, kuru viņa 
pārņēmusi no sava tēva. Un viņai ir burvīgs 
smaids. Iespējams, ka Orelī par sava smaida 
burvību tā arī neko neuzzinātu, ja vien… ja vien 
viņa neviltos mīlestībā un gluži neviļus savā 
īpašumā neiegūtu grāmatu, kuras galvenā varone 
ir viņa pati. Tā ir skaista grāmata par skaistu 
mīlestību. 
Amerikāņu rakstnieces Mērijas Simses grāmata, ar 
pavisam vasarīgu nosaukumu - “Melleņu vasara”, 
liks lasītājiem pasapņot par romantiku un skaistu 
mīlestību. Stāsts ir par kādu ļoti senu mīlestību, 
kas kļūst par sākumu kādai citai mīlestībai, savedot 
kopā cilvēkus, kas citos apstākļos nemaz nesatik-
tos. Romāna galvenā varone Elena Brenforda ir ļoti 
veiksmīga augstāko aprindu juriste, kuras dzīve ir 
izveidojusises atbilstoši sabiedrībā valdošajiem 
priekšstatiem par veiksmīgiem cilvēkiem. Taču 
viņas vecmāmiņas pēdējā vēlēšanās to visu       

izmaina, izrādās, ka Elena nemaz nav tāda, kādu 
domājusi sevi esam. Nākas pārvērtēt savas priori-
tātes un dzīves vērtības, atrast ceļu pašai pie     
sevis.  Tas ir romāns, kuru lasot, nemanīsiet, kur 
paliek laiks. 
Vēl vienas amerikāņu rakstnieces Lori Nelsonas 
Spīlmenas darbs “Sapņu saraksts” ir īstais romāns, 
ko lasīt šādos tumšos vakaros, tas ir brīnišķīgs 
stāsts, kas aizraus un liks dzīvot no sirds. Tas 
atgādina, ka nekad nav par vēlu sekot saviem 
sapņiem, pat ja tie šķiet nepiepildāmi. 
Angļu rakstnieces Džilas Menselas faniem tiek 
piedāvāt jauna grāmata “Brīvais lidojums”, stāsts ir 
par patiesas draudzības spēku, sirsnību, un tuvu 
cilvēku atbalstu, kāds šajā dzīvē nepieciešams 
ikvienam. 
Nav jau tā, ka visas grāmatas ir par mīlestību,    
detektīvromānu lasītājiem patiks latviešu rakstniec-
es Daces Judinas jaunākis darbs “Trīs klikšķi līdz 
laimei”, kur Anna Elizabete izmeklē jaunu lietu, 
krievu autores A. Mariņinas “Eņģeļi uz ledus 
neizdzīvo” divās grāmatās. Sērijas “Angļu kara-
lienes mīļākais detektīvs” jaunais Annas Perijas 
romāns saucas “Augšāmcelšanās iela”.  

Tās ir tikai dažas grāmatas no visām nopirktajām, 
gan jau ikviens spēs atrast sev piemērotu 
lasāmvielu. Ja nepatīk lasīt grāmatas, tad ir iespēja 
lasīt periodiskos izdevumus. Jau ir abonēti preses 
izdevumi 2017. gadam, varēsiet lasīt pavisam 14 
nosaukumu izdevumus, no tiem 3 ir avīzes - 
Vietējā Latgales Avīze, Latgales Laiks un           
Ievas Padomu Avīze.  
Sākt lasīt nekad nav par vēlu un tas ir stilīgi! 
 

Iveta Some,  
Rožkalnu bibliotēkas vadītāja  

Grāmatu jaunumi Rožkalnu bibliotēkā 
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NOTIKUMI NOVADĀ 

24.septembris pašdarbības kolektīviem bija  
ražas laiks, tie rādīja savu darbu, ko veikusi ga-
da laikā. Arī SDK „Dzīves virpulī” piedalījās 
pašdarbības kolektīvu koncertā „Eiro-Novad 
Vīzija”, kur parādīja savu priekšnesumu.  
25.septembrī SDK „Dzīves virpulī” devās uz 
Krāslavu, kur tika ielūgtas uz draugu deju ko-
pas „Mežrozītes” 10.gadu jubilejas pasākumu. 
Ļoti jautrā atmosfērā aizritēja viss pasākums, 
kur koncertu sniedza pašas jubilāres, kā arī 
draugu kolektīvi no Līvāniem, deju grupa 
„Rūžeņas”, Indras Tautas nama deju kolektīvs 
„Labvakar”, Andrupenes tautas nama senioru 
dāmu deju grupa „Veldzītes”, Daugavpils seni-
oru deju kopa „Ērkšrozīte”, Jēkabpils Tautas 
nama Eiropas deju kolektīvs „Daugavietes”,  
deju kopā „Senči”, Krāslavas kultūras nama se-
nioru vokālais ansamblis „Varavīksne”.  

1. un 2. oktobrī „Dzīves virpulī” un „Odziņas” 
devās ekskursijā pa Ziemeļvidzemi. Labie laika 
apstākļi ļāva izbaudīt Latvijas skaisto dabu. 
Pirmā apstāšanās vieta bija brīnišķīgajā Jaun-
moku pilī ar neogostiskā stila formām,  kas    
apvienojušās ar jūgendstila elementiem, izvei-
dota par īpašu šedevru Latvijas arhitektūrā. Par 
pili mums visu stāstīja tās saimniece – dzeltenā 
dāma.  
Tālāk ceļš veda pie Kaives senču ozola, kurš ir 
lielākais pēc apkārtmēra Latvijā.  
Pēc tam apskatījām Abavas un Ventas rumbu. 
Tālāk mūsu ceļš veda uz Sabiles Vīna kalnu, 
kurš ir ierakstīts Pasaules Ginesa Rekordu grā-
matā, kā vistālāk uz Ziemeļiem atrodošais vīna 
dārzs, kur brīvā dabā aug vīnogas.  
No Sabiles braucām uz Alsungu, kur satikāmies 
ar suitu sievā, kuras sniedza mums koncertu, 
bet par  suitu  tradīcijām  un  tērpiem mums 
stāstīja gide.  

Ekskursijas pirmās dienas pēdējais apskates 
objekts bija Jūrkalne, kur apskatījām kāpu un 
pieminekli bēgļiem, kas kara beigās laivās    
devās pāri jūrai.  
Nakšņojām netālu no Ventspils, skaistā      
mednieku namiņā. Otrā ekskursijas diena     
sākās ar braucienu uz Ventspili, kur apskatījām 
skaisto, sakopto pilsētu  un tās vēsturiskās un 
mūsdienu būves.  
Tālāk mūsu ceļš veda uz briežu dārzu, kur 30 
ha platībā dzīvo brieži un meža cūkas.  
Mājup braucot vēla pabijām Kolkas ragā, kas ir 
izteiktākais zemes rags Latvijas piekrastē, divu 
jūru (atklātās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča) 
satikšanās vieta.  
Tālāk pa Rīgas jūras līča  krastu  devāmies  
mājup. Mūsu kolektīvi pavadīja divas brīnišķī-
gas dienas pa Latviju, par ko jāpateicas mūsu 
Helēnai Pizičai, kas sakārtoja ekskursijas marš-
rutu un mūsu foršajam autobusa vadītājam   
Aivaram Dambītim.  

Natālija Dzene, 
„Dzīves virpulī” dejotāja  

 

„Dzīves virpulī” – nemitīgā virpulī 
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NOTIKUMI NOVADĀ 

 

Aizvadīts H.Kivlinieka jubilejai veltīts pasākums 

30.septembrī Vārkavas novada Arendolē notika  
Henriham Kivliniekam veltīts pasākums „Kalupieša 
dzīves gājums”.  

Pasākuma laikā tika godināts izcilais novadpēt-
nieks, grāmatu autors un sabiedriskais darbinieks 
Henrihs Kivlinieks. Jubilāru 85.gadu jubilejā sveikt 
bija ieradušies Vārkavas novada iedzīvotāji,      
domes priekšsēdētāja, novada kultūras darbinieki, 
folkloras kopa „Dzeipurs” un viesi no citiem nova-
diem. 

Pasākuma galvenā iniciatore, Arendoles bibliotē-
kas vadītāja Marija Salceviča bija izveidojusi 
H.Kivlinieka literatūras izstādi, kur katrs pasākuma 

dalībnieks varēja iepazīties ar autora grāmatām un 
publikācijām.  
Pasākuma muzikālo noformējumu nodrošināja fol-
kloras kopa „Dzeipurs”, kas veltīja jubilāram   ap-
sveikuma dziesmas un aicināja citus dziedāt līdzi. 
Sveicēju pulks bija parūpējies par īpašiem vēlēju-
miem un ļoti priecājās satikt jubilāru klātienē. Gai-
sā  virmoja  sirsnīgas  sarunas, skanēja   dzies-
mas, tika dejots un lasīti fragmenti no autora grā-
matām. 

Par spīti cienījamam vecumam, H.Kivlineikam ir 
dažādas idejas un darāmo darbu saraksts nav   
sarucis. Jubilārs apgalvo, ka nav laika slimot vai 
sūdzēties par dzīvi, jo ir tik daudz darāmā! Viens 
no tuvākajiem darbiem, ko Henrihs Kivlinieks ir  
apņēmies izdarīt, ir noorganizēt D.Aļeinikovam   
veltīta pieminekļa izvietošanu pie Vārkavas mui-
žas.  
Visus pasākuma apmeklētājus priecēja Terēzijas 
Pabērzas dāliju izstāde, kas tika izvietota tur pat 
saietu zālē. Izstādi veidoja vairāk kā 40 dažādas 
dāliju šķirnes.  
Paldies pasākuma organizatoriem un dalībnie-
kiem! Lai jubilāram laba veselība un ilgs mūžs!  
 

Dagnija Dudarjonoka, 
Vārkavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste  
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Ar lustīgām dejām aizvadīts pasākums „Senioru pēcpusdiena” 
 

7.oktobrī Rožkalnu kultūras namā notika novada senioriem veltīts pasākums, kura laikā uzstājās grupa 
„Rumbas kvartets”. Jau trešās dziesmas laikā tika uzsāktas dejas, kas nerima visu pasākuma laiku. Tika 
izspēlēti dažādi konkursi un komandu sacensības, tika dziedātas dziesmas, stāstīti joki.  Pateicamies par 
atsaucību un pozitīvo noskaņu, ko radījāt ar savu jautrību un sirsnību! Pasākuma bildes tika nosūtītas uz  
novada bibliotēkām un pagastu pārvaldēm, kur tās varat apskatīt un nokopēt sev. 
Pasākuma fotogrāfiju izlasi var apskatīt  novada mājaslapā (www.varkava.lv), sadaļā „Fotogalerija”. 
 

Dagnija Dudarjonoka, 
Vārkavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste  
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CILVĒKI NOVADĀ 

Svinīgajā pasākumā piedalījās un svētku dalībnie-
kus uzrunāja labklājības ministrs Jānis Reirs,    
Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, 
tiesībsargs Juris Jansons, Ministra prezidenta    
padomniece Lelde Līce – Līcīte, kā arī Tieslietu 
ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības      
inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu 
valsts, pašvaldību institūciju un biedrību pārstāvji, 
uzsverot bāriņtiesu darba nozīmīgumu, nodrošinot 
bērnu un citu rīcības nespējīgo personu personisko 
un mantisko interešu aizsardzību, tostarp paužot 
visdziļāko pateicību un cieņu par padarīto, bieži 
vien emocionāli grūto, bet visai sabiedrībai nepie-
ciešamo darbu. 

Šobrīd Vārkavas novadā bāriņtiesas sastāvu veido 
bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška un četras 
bāriņtiesas locekles:  Anita Lazdāne, Inga Some           
Zinaīda Maskalāne un Mairita Stulpiņa.  
Likuma izpratnē bāriņtiesa prioritāri nodrošina    
bērna vai aizgādnībā esošo personu tiesību aizsar-
dzību, ievērojot normatīvos aktus un publiskos   
tiesību principus.  
Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz 
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par 
mantojuma apsardzību, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
izdara notariālos apliecinājumus novada iedzīvotā-
jiem: apliecina darījumus, vienošanās, ieraksta  
testamentu grāmatā testamentus, apliecina       
pilnvaras, paraksta īstumus, dokumentu norakstus,     
kopijas, izsniedz paziņojumus, apliecina nostiprinā-
juma  lūgumus zemesgrāmatai. 
 
Kāda ir jūsu ikdiena un darba pienākumi? 
 
Iveta: Es kā bāriņtiesas priekšsēdētāja strādāju 
uz pilnu slodzi. Bāriņtiesas locekļi praktiski piedalās 

bāriņtiesas sēdēs, dažreiz dodas arī dzīves apstāk-
ļu pārbaudē. Sadarbojamies ar veselības, medicī-
nas, izglītības iestādēm, policiju, probācijas dienes-
tu citām  valsts iestādēm un citām bāriņtiesām, kā 
arī sociālās rehabilitācijas institūcijām. Ļoti bieži ir 
situācijas, ka vienas lietas izskatīšanā ir iesaistītas 
vairāku pašvaldību bāriņtiesas, jo bērnu vecākiem 
ir dažādas deklarētās dzīvesvietas. Pienākumi: jā-
vada bāriņtiesas darbs, jāpārvalda bāriņtiesas bu-
džets, jānosaka un jāvada bāriņtiesas sēdes, jāpie-
dalās  tiesu sēdēs, jāpārstāv bērna vai personas ar 
ierobežotu rīcībspēju intereses, jāraksta lēmumi,     
jāveic saņemtā un nosūtāmā korespondence, nota-
riālās darbības, arhīvs. 

Ar kādiem jautājumiem pēdējā gada laikā pie 
jums ir vērsušies novada iedzīvotāji?  
 
Iveta: Pie mums ar jautājumiem un pēc palīdzī-
bas vēršas gan bērnu vecāki, gan aizbildņi, gan 
citas personas, mēs viņiem sniedzam informāciju, 
palīdzam risināt dažādas situācijas.  Mēs sniedzam 
arī informāciju sociālajam dienestam par ģimenēm, 
kur netiek pietiekami nodrošināti bērna attīstībai un 
audzināšanai nepieciešamie apstākļi. Vārkavas 
novadā 2015.gadā tādas bija 3 ģimenes (6 bērni), 
2014. gadā 3 ģimenes (4 bērni), 2013. gadā           
3 ģimenes (7 bērni).   
Mēs sniedzam informāciju Sociālajam dienestam 
un tad viņi veic darbu ar ģimenēm. Kā arī vecākiem 
tiek uzdoti uzdevumi sadarbībā ar Sociālo dienestu 
noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlī-
gos apstākļus un tad tiek lemts par pārtraukto    
aizgādības tiesību atjaunošanu vai neatjaunošanu  
vecākam vai prasības iesniegšanu tiesā. Ja vecāki 
vēlas atgūt bērnu aprūpes tiesības, tad parasti šie 
dzīves apstākļi tiek uzlaboti. → 

Foto: Agnese Kūliņa-Priede  

Sākums 1.lpp.  
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CILVĒKI NOVADĀ 

Kā ir ar adopcijas lietām novadā?  
 
Iveta: Pērnajā gadā tika adoptēti divi mūsu no-
vada bērni. Novadā mums ir viena audžu ģimene. 
Šobrīd, lai kļūtu par audžu ģimeni, visiem ģimenes 
locekļiem ir jāiziet speciāli kursi, bāriņtiesai jāpie-
ņem lēmumi.  Kad rodas vajadzība novada bērnus 
ievietot audžu ģimenēs tas ir izaicinājums, jo Latvi-
jā audžuģimenes nav pietiekamā daudzumā. Katra 
ģimene skatās ari bērna vecumu, dzimumu. Ir ģi-
menes, kas vairāk vēlas zīdaiņus – citi pirmskolas 
vecuma bērnus. Sarežģītāk ir ar pusaudžu, bērnu 
ar veselības traucējumiem ievietošanu audžuģime-
nēs. Ir gadījumi, ka audžuģimene var uzņemt tikai 
divus bērnus uzreiz ģimenē, bet ir trīs brāļi, māsas. 
Bāriņtiesai nākas pieņemt lēmumu par brāļu, māsu 
šķiršanu un ievietošanu atsevišķās audžuģimenēs. 
Anita: Viss tiek darīts ar domu, lai bērniem būtu 
labi, lai viņi tiktu ievietoti atbilstošākajās ģimenēs. 
Darbā ir jābūt profesionālim.  

Iveta: Ejot uz darbu, nav zināms, kas pa dienu 
notiks, kur būs jābrauc, kas jādara. Ir situācijas, 
kad citiem ir svētki vai brīvdienas, bet tad atskan 
zvans, un ir jābrauc risināt problēmas. Atvaļinājuma 
laikā, brīvdienās un it sevišķi svētku laikā gadās 
neatliekamie darbi, kad jāmeklē audžuģimenes bēr-
niem, jābrauc uz ģimeni, kad mājās vai pats esi 
viesībās, vienos naktī jārunā ar policiju, kur likt  
bērnus, kad mājās ir ģimenes skandāls un vecāki 
atrodas alkohola reibumā. 
Inga: Tā jau sanāk, kad parasti citiem ir svētki, 
mums ir jāstrādā. Kad es krīzes centrā strādāju, 
mums bija gadījums, ka ģimenes skandāls izcēlās 
pēc kapusvētkiem, vai arī bieži citu svētku laikā, arī 
Ziemassvētkos.   
Iveta: Strādāju bāriņtiesā jau 20 gadus. No    
sākuma man šī bija ļoti nezināma joma, apmeklēju 
kursus. Es darbu bāriņtiesā neuztveru kā negatīvu, 
es drīzāk uztveru to kā pozitīvu, jo tā ir iespēja palī-
dzēt.  
Anita: Protams, ir arī smagi un rūgti brīži. Cilvē-
kiem ir radikāli atšķirīgs viedoklis par bāriņtiesu. 
Daudzi ir negatīvi noskaņoti, bet mēs īstenībā da-
rām labus darbus.  

Kas jūsu darbā ir visgrūtākais?  
 
Iveta: Visgrūtākais šai darbā ir bērnu izņemša-
na no ģimenēm, ko bieži vien pavada arī sabiedrī-
bas neizpratne. Tas ir ļoti smagi, pēc tam ir ļoti grūti 
pašam ieiet savās sliedēs. Šajos gadījumos obligāti 
piesaistām policiju. Pa šiem gadiem ir bijusi dažāda 
pieredze – ir uzbrukuši, draudējuši. Ir arī vecāki, 
kuriem ir vienalga – tu paņem bērnu, bet vecāki ir 
piedzērušies un nekādi nereaģē.  
Anita: Tas jau parasti notiek tādās krīzes situā-
cijās, kad bērns vairs nevar tur atrasties, apstākļi 
apdraud viņa veselību un dzīvību.  

Tie, kas ir bērnam apkārt šajā brīdī, protams, nav 
ne pozitīvi noskaņoti, ne labā garastāvoklī.  Tādēļ 
šis ir tāds nepatīkams process, ko pavada saasinā-
tas emocijas. Cilvēki bieži vien daudz ko nesaprot 
un viņiem ir jāskaidro.  
Mums ir jāprot parādīt gaišāko ceļu kā tikt no purva 
laukā. Grūti ir arī sēdēs pieņemt lēmumus, jo situā-
cijas ir tik dažādas. Mēs nevaram ņemt vērā tikai 
cilvēku vārdus, mums ir jāņem vērā ari veikto pār-
baužu protokoli un citi dokumenti.  
Zinaīda: Vissarežģītākais ir pārliecināt, tu vari 
stāstīt un stāstīt, bet cilvēks nesaprot. Grūti ir arī ar 
agresīvajiem, kad cenšamies runāt, citreiz sataisa 
histērijas lēkmes, aizcērt durvis. Tad tev ir jādomā, 
ko viņš tur pagalmā domā un dara... 
Anita: Vēlētos teikt, lai novada iedzīvotāji      
nebaidās veidot audžu ģimenes. Tas ir pozitīvi, ka 
var kādam dot mājas. Tas būtu ļoti skaisti.  
Iveta: Runājot par ārpus ģimenes aprūpi, šobrīd 
novadā 16 bērni ir ārpus ģimenes aprūpē.            
No kuriem 10 ir aizbildniecībā, 5 – audžuģimenēs, 
1 – institūcijā. Šobrīd ir tendence samazināties aiz-
gādības pārtraukšanas lēmumiem. To var skaidrot 
ar to, ka labi strādā sociālais dienests. Samazinās 
aizbildņu skaits, palielinās bērnu skaits audžu    
ģimenēs. Šobrīd visā Latvijā ir 585 audžu ģimenes. 
Šos procesus ļoti ietekmē sociālekonomiskie      
apstākļi Latvijā un novadā. → 
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CILVĒKI NOVADĀ 

Kādam cilvēkam ir jābūt, lai viņš varētu veikt šo 

darbu? 

 

Iveta: Cilvēkam ir jāpiemīt spējai izprast,        
uzklausīt, intuitīvi sajust, izslēgt naidu, saprasties 
ar cilvēkiem.  Ir jābūt atbildīgam profesionālim.   
Jāspēj ātri mobilizēties un saskatīt risinājumus da-
žādās situācijās.   

Anita: Darbs ir kā aicinājums, ne visi šādu    
darbu var veikt. Veicot darbu, jābūt pacietīgam,  
iejūtīgam un saprotošam. 

Zinaīda: Kad es laukos sniedzu  medicīnas    
pakalpojumus, teicu, ka tas ir mans hobijs. Šeit ir   
līdzīgi, darbs ir kā sirdslieta. 

Inga: Piekrītu kolēģu teiktajam, strādājošajam 
bāriņtiesā jābūt erudītam, daudzpusīgam un empā-
tiskam.  

 

Parunāsim par pozitīvām lietām…  

 

Anita: Neskatoties uz negatīvo pusi, darbs dod 
arī daudz pozitīvu mirkļu. Dažreiz, kad dodos uz 
mājām domāju, cik labi, ka kāda lieta ir atrisināju-
sies, ka bērni ir kļuvuši priecīgāki. Ir patīkami apzi-
nāties, ka saviem apkārtējiem ar savu darbu tu vari 
ļoti daudz ko dot.  

Iveta: Pozitīvi, ka bērni, kas sasniedz pilngadī-
bu, paliek savās audžu ģimenēs, nevis atgriežas 
pie saviem bioloģiskajiem vecākiem. Tas parāda, 
ka audžu ģimenēs viņi jūtas labi – viņi ir savējie, 
viņiem ir labas sekmes un audžu vecāki viņus at-
balsta.  

Anita: Ir patīkami, kad pie mums ienāk kāds no 
bērniem, ar kura ģimeni esam strādājuši un stāsta, 
ka viss ir kārtībā, dzīve turpinās. Dažreiz viņiem jau 
ir savas ģimenes, tad ap sirdi kļūst ļoti silti un prie-
cīgi. 

Iveta: Ir ģimenes, kur bērnu vecāki nerūpējas 
par saviem bērniem, viņiem ir vienalga vai bērnam 
ir kurpes vai tās ir saplīsušas, vai drēbes ir atbilsto-
šas sezonai. Ir bijis gadījums, ka aizvedot bērnu 
pie audžu ģimenes, redzi ka audžu mamma iznāk   
pretim ar cimdiņiem un uzvelk bērnam rociņās, lai ir 
silti... Cik tas ir mīļi! 

 

Ja jums ir jāpārzina tik daudzas jomas, tad jau 

arī nepārtraukti ir jāmācās? 

 

Iveta: Lai strādātu bāriņtiesā, no sākuma ir    
jāapgūst 190 stundu pamatkurss. Ik pēc pieciem  
gadiem ir jāapgūst pilnveides programma. Pro-
tams, apmeklējam dažādus bezmaksas  seminā-
rus, kur arī var iegūt daudz vērtīgas informācijas.  

Inga: Nesen piedalījos vienā seminārā, kur  

stāstīja par laimīgām ģimenēm. Par to, ka ģimene 
ir vērtība, ka ļoti svarīgas ir savstarpējās attiecības, 
spējai vienam otru uzklausīt un atbalstīt.  

 

Ko jūs gribētu novēlēt mūsu novada ģimenēm? 

 

Iveta: Aicinām atsaukties tos, kuri vēlētos kļūt 
par audžuģimeni, lai sniegtu bērniem ģimenisku 
vidi, atbalstu. Novēlējums – mīliet savus bērnus un 
lai bērni mīl jūs!  

Zinaīda: Gribētu aicināt vecākus vairāk uzmanī-
bas pievērst savai ģimenei. Vairāk izstarot sirds 
siltumu un labestību vienam pret otru.  

Anita:  Lai vecāki vairāk mīl savus bērnus. Lai ir 
mazāk negāciju, lai mums ir jāpieņem  tikai pozitīvi 
lēmumi. 

Bāriņtiesu jubilejas gadā gribas izteikt pateicību 
visiem novada bāriņtiesas darbiniekiem – tiem, kas 
strādā šobrīd un tiem, kas strādājuši iepriekš.    
Paldies par darbu un ieguldīto sirds siltumu!       
Apsveicam bāriņtiesas priekšsēdētāju                 
Ivetu Stivrišku ar saņemto Atzinības rakstu! 

Bāriņtiesa aicina sadarboties un  kopīgi uzlabot   
novada bērnu dzīves apstākļus! 

Atgādinām, Vārkavas novada bāriņtiesas           
apmeklētāju pieņemšanas laikus: Vārkavas novada 
domē – Skolas ielā 5, Vecvārkavā – pirmdienās no 
plkst.10.00 līdz 15.00, trešdienās no plkst. 9.00 – 
16.00; Vārkavas pagasta pārvaldē – Kovaļevsku 
ielā 4, Vārkavā – otrdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00;  Rožkalnu pagasta     pārvaldē – Saules ielā 
16, Rimicānos – otrdienās no plkst.13.00 – 16.00. 

 

Dagnija Dudarjonoka,  

Vārkavas novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste  
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 NOTIKUMI NOVADĀ 

14.oktobrī ar izrādi “Kur ņemt 
vienu apkampienu?” /Pēc 
D.Mellinga/  tika prezentēts Inici-
atīvu grupas “Mans Mazais” pro-
jekts “Pašiem savs teātris”.  

Šis projekts tika realizēts pateico-
ties Vārkavas novada domes un 
Viduslatgales pārnovadu fonda 
atbalstam. Projekta ietvaros iz-
veidots bērnu leļļu teātris – ar 
lielu skatuvi, sintezatoru, roku 
lellēm un kostīmiem. Projekta 
realizācija notika kopš vasaras 

sākuma līdz pat oktobra vidum.  
Skatuves izgatavošana un uzstā-
dīšana, tapsēšana ar audumu, 
aizkaru šūšana, leļļu šūšana, 
skatuves grīdas izgatavošana, 

dekorāciju izgatavošana, izrādes 
iestudēšana – tas ir paveiktais 
darbs, par kuru man jāpateicas 
visiem un katram personīgi – Jā-
nim un Mārtiņam Landsmaniem, 
Inārai Terentjevai, Astrīdai    
Spūlei, Edgaram Vagalim, Skaid-
rītei Mednei, Diānai Stuburei un 
Leldei Caicai. 
Galvenie izrādes skatītāji un kriti-
ķi bija PII “Cimdiņš” bērni. Tā ir 
vienreizēja sajūta – atrodoties 
otrpus skatuves sadzirdēt klusu-
mu pirms izrādes un aizrautīgus 
smieklus izrādes laikā. Tātad 

bērniem patīk un ir vajadzīgs,   
un tas ir pats galvenais. 
Tiem bērniem, kuri izrādi vēl nav 
redzējuši, noteikti būs iespēja to 
redzēt.  
Teātra skatuve ir izgatavota tā, 
lai arī bērniem būtu iespēja būt 

par aktieriem un darboties ar  
roku lellēm. Ideju un ieceru ir 
daudz, tāpēc ļoti ceru uz vecāku 
un vecvecāku atbalstu bērnu  
aktivitātēm šai jomā.  
Lai mums visiem veicas! 
 

 

Skaidrīte Trafimova, 

projekta vadītāja  

 

Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē        
apskatāma gleznu izstāde 

 
No 21. septembra līdz 23. novembrim Vecvārkavā,  
Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē ir apskatāma gleznu 
izstāde no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja 
krājuma. Izstādē varat apskatīt  Jāņa Plivdas,  Vijas 
Stupānes,  Jāņa Anmaņa,  Tatjanas Raičinecas,       
Marijas Baibas, Helēnas Svilānes-Kuzminas, Voldemā-
ra Kokoreviča, Svetlanas Kuļgajevas, Jāņa Igovena  
darbus.  
 

Izstāde ir apskatāma darbdienās  no plkst. 9:00 
līdz16:00.  

Tikšanās ar Jāni Vaivodu 
 

29.10. plkst. 15.00 Vanagu IAC zālē būs tikšanās ar 
mūsu novadnieku Jāni Vaivodu, kurš piedāvās noskatī-
ties savus ierakstītos videomateriālus, kas  saistīti ar 
Vanagu baznīcu. Būs skatāmi videomateriāli par pasā-
kumiem Vanagu baznīcā (dievkalpojumi, procesijas, 
kapusvētki, kāzas, kristības u.c.)  

Prezentēts iniciatīvu grupas  
“Mans Mazais” projekts “Pašiem savs teātris”  

Ituo goda 29.oktebrī Randaukys muižā    
Leģendu nakts pasuocīņs 

 
Zuoļu čaja tradicejis i nūslāpumi gaidēs Jyus 
Randaukys muižā!  
20.00 īsarašona muižā; 20.30 poguonu zuoļu 
uzliejumi skaistumam i veseleibai; Radzivilu 
dzymtys čaja tradicjis; Zuoļu uzliejumi       
Randaukys apleicīnī, čaja degustaceja;       
stuostejums par muižys dzeivi 19. godsymtā  
22.00 uzvadums „Panu čaja vokars”. 
 
Daleiba: 5 eiro ar prīkšapmoksu, 7 eiro pasuo-
cīņa dīnā. Dasateikšonuos i informacieja 
mob.:  +371 29421413 Palikt par nakti:     
http://booking.com/0921529700249c38  
 

Prīkšapmoksu var dariāt: Bīdreiba «Es Latga-
lei» Reģ. Nr. 40008070576 A/S DNB Banka 
LV84RIKO0002013015731 Atbraukšonys nū-
ruodis i cytu informaceju Jyus varot uzynuot: 
www.arendole.lv  
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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 pagasts, Vārkavas 

novads, LV-5335. Tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646. E-pasta adrese: dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv.  
 

Izdevumu   sagatavoja  Vārkavas  novada  pašvaldības  sabiedrisko  attiecību speciāliste  

Dagnija Dudarjonoka, mob.tālr.: 20385972;  e-pasta adrese: info@varkava.lv vai  dagnija.dudarjonoka@varkava.lv  
 

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.  

Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā              
reģistrēts 1 jaundzimušais 

 

26. septembrī pasaulē nāca  
Sebastians Ušackis 

 

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic  
jaundzimušā vecākus —  

Sigitu un Kristapu Ušackus! 

Vārkavas    novada   Dzimtsarakstu nodaļā  
 24. septembrī reģistrēta laulība 

 

Vārkavas novada dome  
sveic jauno ģimeni  

Jolantu Kuzmenko un  
Daini Tunķeli! 

 

Lai mīlestības piepildīta kopdzīve! 

14 

15.oktobrī Rožkalnu pagasta kapsētās     
notika svecīšu vakari. Paldies par kapsētu     
sakopšanu un piederīgo atceri!  
     
22. oktobrī svecīšu vakari notiks Vārkavas 
pagastā: 13.00 Klaparu kapos, 14.00 Borba-
ļu kapos, 15.00 Stabuļnīku kapos,         
16.00 Pilišku kapos. 
29. oktobrī Upmalas pagasta kapsētās: 
13.30 Vanagu kapos,15.00 Vārkavas kapos.  


