I N F O R M A T ĪV A I S

I Z D E V U M S UP MA L AS , R O Ž K A L N U U N V ĀR K A V A S
N R . 2 ( 7 6 ) 2 0 1 3 . G A D A 1 4 .M A R T S

Saules staru zeltainās rīkstes
Palu steidzīgos ūdeņus per,
Krastos pūpolu mākoņi mīksti
Dzelmē savus atspulgus ber.
Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnēm sirdi nes līdz,
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal dāvāts tiek cerību rīts.
/K.Apškrūma/
Lai Lieldienās saņemtais saules siltums un
veselības vēlējumi ceļ ik sirdi pretī saulei!
Priecīgas un saulainas Lieldienas!
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja I.Kivleniece

Lai Lieldienu svētku prieks ienāk katra
roţkalnieša ģimenē, lai tajā mājo miers
un saticība. Lai pavasara saules siltums
un putnu skaņas debesīs dod jums enerģiju,
darba prieku un visu ieceru piepildījumu !
Priecīgas Lieldienas
Rožkalnu pagasta un
Vārkavas novada ļaudīm!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja A.Ruča

A.Dzenes foto.

P A GA ST I E M

VĀRKAVAS NOVADA DOMES PIEŅEMTIE
LĒMUMI 2012.GADA FEBRUĀRĪ
(SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV)

Februārī notika 3 Vārkavas novada
pašvaldības domes apvienotās komiteju sēdes
(12., 15., 28.februārī), 2 domes ārkārtas sēdes
(15., 28.februārī) un domes kārtējā sēde
(26.februārī).
 Upmalas pasta nodaļa būs Vārkavas
muižas pilī
Vārkavas novada pašvaldības dome pieņēma
lēmumu iznomāt Valsts akciju sabiedrībai
„Latvijas Pasts” telpas Nr. 9, 10 (iepretim
Upmalas bibliotēkai) ēkā Skolas ielā 5,
Vecvārkavā, ar kopējo platību 20,7 m² pasta
nodaļas darbības nodrošināšanai termiņā uz 10
gadiem. “Latvijas Pasts” par nomu maksās Ls
0,07 m² (bez PVN) mēnesī, kā arī paredzēta
atsevišķa samaksa par komunālajiem
pakalpojumiem. “Latvijas Pasts” šīs telpas arī
remontēs. Pagaidām nav zināms, kad Upmalas
pasta nodaļa pārcelsies uz jaunajām telpām.
 Slēgs pašvaldības autoceļus transportam
smagākam par 7 tonnām
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 5. panta
otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu lietošanu uz
laiku var aizliegt vai ierobeţot nelabvēlīgu ceļa vai
klimatisko apstākļu dēļ, Ceļu satiksmes likuma
8.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ceļa
pārvaldītājs satiksmi uz laiku var ierobeţot vai
aizliegt, ja radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai
citi apstākļi (paredzētas sporta sacensības, publiski
pasākumi u.tml.), kas apdraud satiksmes drošību,
un 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts
aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami
transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un
ierobeţojumi” 4.2., 5.apakšpunktu, Vārkavas
novada pašvaldība paziņo, ka no 2013.gada
20. marta līdz 2013.gada 1. maijam slēdz
kustību transportam ar kopējo masu lielāku
par 7,0 t (septiņām tonnām) uz Vārkavas
novada pašvaldības autoceļiem: Vanagi - Kļa-
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Sākums 1.lpp.
vinski (1,04 km), Vanagu skola – Baznīca (0,41 km), Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbišķas (4,2 km), Raunieši – Slapkava –
Svaļbiškas– Mačāni (6,69 km), Svaļbiškas – Mazkursīši (3,64 km), Lielkursīši – Dambīši (1,42 km), Kazēri – Dzeņi (1,49
km), Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārkava (4,38 km), Pūgas – Pūgas (1,05 km), Brokovski – Kaļvi (3,96 km),
Timenova – Lauski (0,85 km), Čukuri – Čukuri (0,84 km), Mežarijas – Upenieki – Panijoņi (4 km), Brokavski – Dolgais
Bors (1,03 km), Augšmukti – Purviņi (0,13 km), Alkšņāres – Augšmuktu kapi (0,6 km), Līdums – Jaundzemi (1,4 km),
Kvedervecumi – Romānvecumi (1,8 km), Sergunta – Brieži (3,03 km), Brieži – Jadvigova – Strodi (5,4 km), Brieži –
Lapsas (1,34 km), Rimicāni – Birži – Vaivodi (3,11 km), Līdumnieki – Luterāņu baznīca (1,75 km), Dubenca – Dubencas
kapi (0,91), Lazdāni – Andiņi – Rudenova (3,3 km), Lazdāni – Kalēji (1,5 km), Lozdas – Mizovski (1 km), Kalēji –
Arendole (5,4 km), Arendole – Tilts (0,3 km), Arendole – Skola (0,1 km), Arendole – Aizalksne (2,3 km), Vet. iecirknis –
Luterāņu baznīca (2,1 km), Kvedervecumi – Krievu purvs (1 km), Lielie Stradišķi – Mukāni (0,54 km), Andiņi – Gadzāni
(4,1 km), Vārkavas apvedceļš (3,3 km), Gateris – Kaļvi (2,99 km), Akmens – Ančkini (6,37 km), Novasele – Šustas ezers
– Šaripovka (5,3 km), Borkava – Aizpūrieši (2,92 km), Akmens – Piliškas (1,17 km), Apvedceļš – Mazie Klapari (1,33
km), Mazie Klapari – Jezupova (1,3 km), Ceļš uz kompleksu (0,3 km), Brišķi – Aizpūrieši (1,42 km), Onckuļi –
Kandrišovka (2,11 km), Dovole – Piliškas (1,97 km), Zaķīši – Krustceles (2,21 km), Krutceles – Dolgais Bors (3,29 km),
Piliškas – Vēverauka (4,12 km), Borkova – Ignalina (0,204 km), Spūles – Lidlauks – Ašenieki (3,26 km), O. Streiko mājas
– P. Lauska mājas (0,79 km), P. Lauska mājas – Gavarišķi (1,2 km), Šusta – s-ba „Mežupīte” (1,55 km), Sitaņģi – Ruči
(0,54 km), Vēverauka – Šustas upe (1,13 km), Borbaļu karjers – ceļš Onckuļi - Kandišovka (2,03 km), Aizpūrieši – Kaziņi
(1,37 km), Stabuļņieki – Dolgais Bors (1,9 km), Pilišku kapi – Pilišku ezers (0,98 km), Stivrenieki – Spūļu ezers (0,93
km), Zibergova – Pūtkas – Klapari (3,48 km). Kontakttālrunis 29446486 (pašvaldības izpilddirektors E.Sparāns).

Vārkavas novada pašvaldība aicina mežu izstrādātājus, lauksaimniekus un citus kravu pārvadātājus
plānot kravu izvešanu, ņemot vērā minētos ierobežojumus!

 Pieņemti saistošie noteikumi, tie stājušies spēkā 2013.gada 1.martā
7.pielikums 26.02.2013. sēdei Nr. 5./12.

Saistošie noteikumi Nr. 53 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Vārkavas novada
administratīvajā teritorijā 2013. gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli " pārejas noteikumu 40.¹ un 47.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 1.panta otrās daļas 9¹.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2013. gadā piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu
zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobeţojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, un ēku grupas, kas netiek
apliktas ar nodokli Vārkavas novadā.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 46.pantā noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas un tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, pagastu pārvaldēs un tie publicējami pašvaldības
interneta vietnē: www.varkava.lv.
3. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 2013. gadā atsevišķi par katru zemes vienību, ja nemainās nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
4. Šo noteikumu 3. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir
mazāks par 5 latiem.
5. Šo saistošo noteikumu 3. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa
aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
6. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m²,
izņemot garāţas.
7. Šajos saistošajos noteikumos noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piemērojami ar 2013. gada
1.janvāri.
Domes priekšsēdētaja A.Vilcāne

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS 2013.GADĀ UN
KĀ TO ĒRTĀK UN ĀTRĀK SAMAKSĀT
2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un
maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa
Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un
izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo
datumu sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas.
NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima pieņēma 2012. gada pašās
beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu nodokļa likmi,
salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un
uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo taisnīgumu. Lai šādus
mērķus sasniegtu ar pašvaldības speciāli noteiktu NĪN politiku, ir
nepieciešama nopietna un vispusīga situācijas analīze un atbildīgi lēmumi.
Diemţēl pašvaldībām laiks situācijas analīzei praktiski nebija un tādēļ
ganzdrīz visas pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas NĪN likmes savā
teritorijā nenoteica. Pašvaldības, pieņemot vai nepieņemot saistošos
noteikumus, 2013. gada NĪN aprēķinā izmantoja citus, nodokļa apjomu
ietekmējošus instrumentus, tādus kā nodokļa apjoma pieauguma
ierobeţojums (NPI), dzīvojamo māju palīgēku aplikšana ar NĪN un vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves jeb
grausta aplikšana ar paaugstinātas likmes NĪN. Šo instrumentu
izmantošanas kopsavilkums ir šāds: no 119 Latvijas pašvaldībām
saistošos noteikumus (SN) par 2013. gada NĪN piemērošanu ir izdevušas
109 pašvaldības. Tajās 10 pašvaldībās, kurās nav izdoti SN, netiek
piemēroti NPI un dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25m2, tiek apliktas ar nodokli. NPI netiek piemērots arī 18 pašvaldībās,
kuras to noteikušas SN. 77 pašvaldībās tiek piemērots NPI 25% apmērā,
3 pašvaldības piemēro citus NPI apmērus – 5%, 10%, 75%. Savukārt 0%
NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas nozīmē, ka pēc nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības aktualizācijas NĪN apmērs atsevišķi par katru zemes
vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto
nodokļa apmēru. Palīgēkas ar nodokli neaplikt paredzējušas 94
pašvaldības. No tām 2 pašvaldībās palīgēkas ar NĪN bija apliekamas
2012. gadā.
Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa apjoma samazinājumi
(atvieglojumi) trūcīgiem NĪN maksātājiem, kā arī, sākot ar 2013. gadu,
maksātājiem ar daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldības ar saviem SN var šo
NĪN maksātāju kategoriju paplašināt, ko vairums pašvaldību ir arī
izdarījušas.
Jau
vairākus
gadus
NĪN
maksātājiem
portālā
www.epakalpojumi.lv ir pieejama vispusīga informācija par saviem
nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās, to nodokļiem,
maksāšanas paziņojumiem, maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja
nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas paziņojuma elektroniskai
piegādei. Katru gadu, sagatavojot visiem NĪN maksātājiem nodokļa
maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā
adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi
naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, NĪN maksātājiem atsakoties no
maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar
maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju
izmanto tikai nedaudz vairāk kā 4% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu
maksātājus aktīvāk izmantot šo iespēju!
SIA “ZZ Dats” mārketinga speciāliste Vita Jekimova, tālr. 67439835,
m. tālr. 20457723, fakss 67686956, vita.jekimova@zzdats.lv, www.zzdats.lv
www.epakalpojumi.lv –Apmaksā nekustamā īpašuma nodokli ērtāk!

2013.gada 14.martā

VIENĀ ELPĀ AR LATVIJU
VĀRKAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBA PIEDALĪSIES
PASAULES VĒSTURĒ
LIELĀKAJĀ GLOBĀLAJĀ
AKCIJĀ “ZEMES STUNDA”
Š.G.23.MARTĀ PLKST.20:30

„Zemes stundā” ikviens
iedzīvotājs, pašvaldība, uzņēmums,
valdība ir aicināta simboliski izslēgt
apgaismojumu uz vienu stundu.
Tomēr – „Zemes stunda” ir daudz
vairāk kā simboliska rīcība, vienu
stundu izslēdzot ēku vai objektu
ārējo apgaismojumu! Tas ir
aicinājums mainīt rīcību un uzsākt
iniciatīvas, lai sekmētu enerģijas un
resursu taupīšanu un veidotu videi
draudzīgāku iedzīvotāju dzīvi
ikdienā.
Vārkavas novada pašvaldība
2013. gada 23. martā no plkst.
20:30 līdz 21:30 izslēgs fasādes
apgaismojumu labi pamanāmām un
pazīstamām,
centrālām
ēkām
(apgaismojumu pie pils, Vārkavas
baznīcas apgaismojumu u.c.) Šī būs
simboliska zīme, ka arī ikdienā
centīsimies būt iespējami videi
draudzīgi! Arī novada iedzīvotāji
ir aicināti atbalstīt šo globālo
akciju un iespēju robežās
23.martā no plkst.20.30 - 21.30
izslēgt gaismu savā mājā,
dzīvoklī, istabā!

PAŠVALDĪBA IESAISTĪSIES
E-PRASMJU NEDĒĻAS
AKTIVITĀTĒS
E-prasmju nedēļa - 2013.gada 18.
- 24.marts - ir Eiropas mēroga
visas sabiedrības informēšanas
kampaņa, lai demonstrētu eprasmju nozīmi darbā, karjeras
attīstībā un izaugsmē digitālajā
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laikmetā. E-prasmju nedēļas laikā tiek rīkoti konkursi un akcijas,
kuru laikā var pārbaudīt savas zināšanas un iegūt interesantas
balvas. Uzaicinājums arī mazo un mikro uzņēmumu
īpašniekiem, kuri e-prasmju nedēļas laikā saņems īpaši
interesantu un izdevīgu piedāvājumu – apmācības kursu ar
80% atlaidi. Sagatavota programma arī 9. līdz 12. klašu skolēniem
par karjeras iespējām Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
nozarē.
Tuvāk iepazīties ar e-prasmju nedēļas pasākumiem un iespējām varat
mājaslapā www.eprasmes.lv vai saņemt informāciju Vārkavas novada
Upmalas bibliotēkā, tālr. 29295225.
E-prasmju nedēļas 2013 ietvaros, kas Latvijā norisināsies
no 18.- 24.martam, Lauksaimniecības datu centrs piedāvā
lauksaimniekiem apgūt e-prasmes savā dzīvesvietā!
Apmācības notiks:
18.martā no plkst.9.00 - 10.00 Arendoles bibliotēkā;
18.martā no plkst.10.20 - 12.00 Upmalas bibliotēkā;
18.martā no plkst.12.20 - 13.30 Roţkalnu bibliotēkā;
18.martā no plkst.14.00 - 15.00 Vanagu bibliotēkā.
19.martā no plkst.15.00 - 16.00 Vārkavas bibliotēkā.
Lauksaimniekus apmācīs Terēzija Jaunromāne, tālr.22019976.

AICINĀM PIEDALĪTIES
PIEKTAJĀ STIPRO
SKRĒJIENĀ!

2013. gadā 4. maijā norisināsies
jau piektais Stipro skrējiens sportisks
izaicinājums
un
pasākums, kur var iemācīties
pārvarēt sevi, izbaudīt kopības
sajūtu trasē un godīgā cīņā
pārspēt visus pārējos, arī
konkurentus. Neierasts veids, kā
visiem kopā atzīmēt Latvijas
Neatkarības
atjaunošanas
gadadienu. Šogad trases garums
plānots 7 – 8 kilometri un tās
konfigurācija tiks krasi mainīta.
Paredzēts veidot izteiktu reljefu,
kuru papildinās 33 gan dabīgi,
gan
mākslīgi
veidoti
šķēršļi. Pavisam citādāka
būs
laika kontroles sistēma. Ikviens,
kurš sekmīgi būs veicis trasi,
saņems piemiņas suvenīru par
piedalīšanos Stipro skrējienā.
Šogad
apbalvos
košāko
komandu,cienījamāko dalībnieku,
skrējēju ar labāko tērpu, labāko
frizūru u.c.
Sīkāka informācija par pieteikšanos
www.stiproskrejiens.lv. Tiekamies
4. maijā kinopilsētā Cinevilla, kur
pulcējas Latvijas stiprākie ļaudis! Par
stipru Latviju! Neliels video ieskats:
http://www.youtube.com/watch
feature=player_embedded&v=coGK5
YYD6p8

NOVADA ATTĪSTĪBA
BĒRNIEM NOVADA PASĀKUMOS BŪS JAUTRĀK

Vārkavas novada dome ir īstenojusi vēl vienu ELFLA fonda LEADER projektu „Pārvietojamā rotaļu
laukuma iegāde Vārkavas novadā”. Šī projekta ietvaros tika iegādāta piepūšamā liela atrakcija, kuras
nosaukums ir „Meţa taka”, kuru varēs izmantot aktīvām nodarbībām gan bērni, gan jaunieši,
organizējot daţādas komandu stafetes un citas izklaides. Atrakcija ir izmantojam gan ārā, gan iekštelpās,
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to var izmantot kā lēkājamo atrakciju, gan arī kā
šķēršļu joslu. Atrakcija ir 11.94 m gara, 4.32 m
plata un 3.5 m augsta. Atrakcijas tēma ir
pieskaņota dabas toņiem: galvenais akcents ir uz
zaļo krāsu. Projekta ietvaros tika iegādāts arī
sumo tērpu komplekts, kurš sastāv no 2 sumo
tērpiem, matrača un 2 ķiverēm. Piepūšamās
atrakcijas izmantos gan kultūras centra rīkotajos
pasākumos un aktivitātēs, gan sporta skola
sacensībās, kur viena no aktivitātēm ir komandu
stafete. Projekta kopējā izmaksu summa ir
5100.00 LVL, no kuras 4448.36LVL finansēs
no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai, bet 494.26 LVL ir pašvaldības
līdzfinansējums un 157.38 LVL ir PVN.
Vārkavas novada domes projektu vadītāja Vija Jaunās atrakcijas pirmoreiz izmēģināja Rožkalnu kultūras
Šmeikste namā, par ko īpašs prieks bija Rimicānu PII audzēkņiem.
VAKANCE (aktuāla līdz š.g.20.martam)
Vārkavas novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētā projekta „Speciālistu piesaiste Vārkavas
novada
pašvaldībā"
ietvaros,
vienošanās
Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012/127, konkursa
kārtībā aicina pieteikties šādu speciālistu: sociālais
darbinieks (profesijas klasifikatora kods – 263501).
Darba vieta Vārkavas novada pašvaldības Sociālais
dienests, adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas
pagasts, Vārkavas novads. Galvenie darba pienākumi,
prasības un cita informācija pretendentiem (ēm) www.varkava.lv/jaunumi.
Vārkavas
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājas
vietniece
Elga
Upeniece
iedzīvotājus pieņems: 18.martā no plkst.10.00-13.00
Arendolē, Arendoles bibliotēkā; 21.martā no plkst.9.00 13.00 Rimicānos, Rožkalnu pagasta pārvaldē. Vārkavas
novada pašvaldības domē,Vecvārkavā, trešdienās no
plkst.9.00 - 12.00.
PAZIŅOJUMS VĀRKAVAS PAGASTA
IEDZĪVOTĀJIEM!
Vārkavas novada Sociālais dienests atgādina, ka no
2012.gada oktobra Vārkavas pagasta iedzīvotāji sociālos
pabalstus var saņemt Vārkavas pagasta pārvaldē un
Piliškās, Pilišku saieta vietā, mēneša 10.-13.datumā.
Vairāk informācijas pa tālr. 65326600, 28383161.
IAC “VANAGI” PIEDĀVĀ JAUNU
PAKALPOJUMU
No 2013.gada 1.februāra iedzīvotāji var norēķināties par
komunālajiem pakalpojumiem un samaksāt nekustamā
īpašuma nodokli informācijas un atbalsta centrā
"Vanagi".

2013.gada 14.martā

Cienījamie Vārkavas
novada iedzīvotāji!
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas
daļa atgādina, ka kārtējā cieto sadzīves atkritumu
izvešana saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem notiks
ceturtdien, 21. martā. Atkritumu izvešana tiek
organizēta katra mēneša iepriekšpēdējā ceturtdienā.
Paldies visiem, kuri ir saprotoši un atkritumu izvešanas
dienā savus konteinerus nogādā savācējmašīnai brīvi
pieejamā vietā! Cenšamies piebraukt pie katra klienta,
paldies visiem, kuri konteinerus nogādā līdz lielajiem
ceļiem!
Nu jau pagātnei pieder laiks, kad lauku iedzīvotājiem
vienīgā iespēja atbrīvoties no atkritumiem bija tos
izmest dabā vai ierakt zemē. Arī lauku iedzīvotājiem ir
tiesības dzīvot nepiesārņotā, atbilstoši mūsdienu
normām sakārtotā vidē. Esam pateicīgi visiem klientiem
Vārkavas novadā, ka esat mums uzticējušies, arī
turpmāk ceram uz veiksmīgu sadarbību, lai kopīgiem
spēkiem īstenotu videi draudzīgu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.Visus Vārkavas novada iedzīvotājus
un juridiskās personas aicinām ar SIA „Preiļu
saimnieks” slēgt līgumus par cieto sadzīves atkritumu
izvešanu. Individuālos līgumus par cieto sadzīves
atkritumu izvešanu privātmājām varat noslēgt:
● Preiļos, SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu
apsaimniekošanas daļā pie vadītājas Vinetas
Igolnieces, Rīgas ielā 4, tel. 29420721;
● Vecvārkavā, atbildīgā par līgumu slēgšanu Lilita
Gavare, Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, tel.
27089606.
Juridiskās personas līgumus par sadzīves
atkritumu izvešanu var noslēgt pie SIA „Preiļu
saimnieks” juristes Līgas Bruzgules, Preiļos, Liepu ielā
2, tel. 26595354.
Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko
attiecību speciāliste
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TOP DOKUMENTĀLA FILMA PAR ANTONU JUHŅEVIČU,
TO FILMĒS ARĪ VANAGOS, IEDZĪVOTĀJI VARĒS PIEDALĪTIES
MASU SKATOS
Studija „NPGD” uzņem dokumentālo filmu „Segvārds Vientulis”, kuras pamatā
ir Vanagu draudzes katoļu priestera Antona Juhņeviča traģiskā dzīvesstāsta beigu
posms, kas norisinājās Latvijai un Latgalei vēsturiski dramatiskos apstākļos.
Filmas centrā ir priestera Antona Juhņeviča iekšējais konflikts starp garīdznieka
morāli ētiskajiem uzstādījumiem un patriotisma jūtām, kas liek ņemt rokā ieroci,
lai aizstāvētu Tēvzemi un Baznīcu laikā, kad Latgalē atgrieţas padomju
okupācijas reţīms. Juhņeviču mocīja pretrunas un iekšējs konflikts pēc tam, kad
bija izvēlējies iesaistīties partizānu cīņā, jo arī partizānu metodes – atriebes
akcijas, slepkavības un laupīšanas, viņam kā priesterim bija nepieņemamas. Un
vēl filmā tiks risināta kolaboracionisma jeb nodevības tēma. Paredzēts, ka filma
tiks uzņemta vairākās Latvijas vietās, tostarp arī Vanagos, kur pārsvarā
norisinājās filmā atainotie notikumi, kur gan baznīca, gan mācītājmāja ir
saglabājusi savu autentisko izskatu. Kā informē filmas režisors un producents
Normunds Pucis, filmēšana Vanagos ir ieplānota šī gada martā (iecerēts,
ka tā ilgs 3 dienas), un vietējie iedzīvotāji ir aicināti piedalīties masu
skatos, ja vien viņu krājumos ir pagājušā gadsimta 1.puses apģērbi, apavi
un citas vēsturiskās reālijas.Vanagos plāno uzņemt ainu, kur norit NKVD
operācija pie Vanagu baznīcas, A.Juhņeviča un partizānu izbēgšanu, kā arī meţa
ainas. Filmas tapšanu atbalsta daudzas organizācijas, tai skaitā arī pašvaldības,
kurās notiek filmēšana. Vārkavas novada pašvaldībai filmas veidotāji lūdza
līdzfinansējumu filmēšanas komandas izguldināšanai un ēdināšanai, ko
pašvaldība sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem - pastāvīgiem Vanagu apkaimes
aktivitāšu sponsoriem - centīsies nodrošināt. Vairāk par topošo filmu var lasīt
www.varkava.lv/jaunumi, savukārt tā laika notikumi, vēsturiskais un
politiskais fons visprecīzāk atainots novadpētnieka Jāņa Vaivoda grāmatā
“Vanagu vēstures lappuses” (nodaļā “Okupācija”), kas ir lasāma Vanagu
bibliotēkā, www.varkava.lv u.c. JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA-FILMĒŠANA
VANAGOS NOTIKS 15.,16.,17.MARTĀ. Vairāk informācijas pa tālr. 28450919

(J.Praņevska).

FEBRUĀRIS VĀRKAVAS VIDUSSKOLĀ
Februāra mēnesis skolasbērniem „paskrēja”
spraigā darbā, jo viens pasākums sekoja otram. Kā
zinām, februāris tautā tiek dēvēts par sveču
mēnesi, tādēļ 1. - 4. klašu skolēni piedalījās
zīmējumu izstādē „Manas sapņu sveces”. 1. klases
skolēni apguva pirmās iemaņas sveču liešanā. Šis darbiņš viņiem veicās tīri
labi. Vēlāk sveces bērni dāvāja saviem vecākiem.
No 11.- 15. februārim skolā notika projektu nedēļa, kuras moto bija
„No...līdz...” Projekta laikā skolēni savāca un apkopoja daudz izzinoša
materiāla. Lai labāk izprastu sava darba nozīmīgumu, 2.-4. klašu skolēni
devās mācību ekskursijā uz Preiļiem, kur iepazinās ar vilnas un linu
pārstrādi, bet 5. klases skolēni pabija Līvānos, kur papildināja zināšanas
par stikla raţošanu. Visas klases projektu nedēļas noslēgumā savus darbus
arī prezentēja. Tradicionāli 9. klases projekts bija Valentīndiena. Šajā
pasākumā piedalījās 5.-12. klašu skolēni. Šoreiz pasākums bija
interesantāks, jo tajā bija iekļauts Mēmais šovs. Projektu nedēļas laikā
noslēdzās makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!” Kopā savācām
7840 kg makulatūras. Starp klasēm uzvarēja 1. klase - 1183,7 kg, 12. klase1039,5 kg, 5. klase - 651,3 kg. Individuāli čaklākais vācējs bija Raitis
Spuriņš - 500 kg, Ernests Lazdāns - 333kg, Sanija Poplavska - 288 kg.
Paldies visiem čaklajiem makulatūras vācējiem! Ar lielu aizrautību skolēni
piedalījās UNESCO rosinātās starptautiskās dzimtās valodas dienas pasā-

kumā „Trāpīt laikā!”, kas
šogad Latvijā bija veltīts R.
Blaumanim. Jaunāko klašu
skolēni skatījās animācijas
filmu „Velniņi”, zīmēja
velniņus, bet 5.-12.kl.
audzēkņi iepazinās ar
Blaumaņa dzeju. Kā veicās
mūsu skolēniem un citām
valsts skolām varēs aplūkot
mājaslapā
www.
skolas.unesco.lv.
Februārī skolā tika
rīkotas tradicionālās
„Vārkavas
balvas”
sacensības. Labus rezultātus
februārī sacensībās uzrādījuši
skolas volejbolisti: „Sventes”
kausā vidējā grupa izcīnīja
1.vietu; „Lāses” kausa izcīņā
starpnovadu sacensībās
vidējā grupa izcīnīja 1.vietu
un ceļazīmi uz finālspēlēm
Rīgā, vecākajai grupai3.vieta. Vieglatlēti piedalījās
Latvijas čempionātā Kuldīgā,
kur vecākā grupa (A.Sparāns,
A.Vilcāns, L.Gavars,
M.Ormanis) ieguva 3.vietu
4x200m stafetē. Starpnovadu
„Mazās balvas” kausa
īpašnieki šogad ir V.Vanaga,
D.Salcevičs.
Iepriecinoši, ka skolā
atsākušās jaunsargu
apmācības. Instruktora
V.Pastara vadībā skolēni gan
aktīvi mācās teoriju, gan
nodarbojas praktiski.
Turpinās mācību
priekšmetu olimpiāţu
maratons. Sintija Ziemele
starpnovadu ekonomikas
olimpiādē ieguva 1. vietu un
piedalīsies valsts olimpiādē,
starpnovadu latviešu valodas
un literatūras olimpiādē3.vietu. Aurēlija Vaivode –
Šulte un Elga Vaivode
starpnovadu matemātikas
olimpiādē ieguva 3.vietu,
Evija Vaivode un Diāna
Bartuseviča – atzinību.

H.Ērgle, S.Stankeviča
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F E B R U Ā R I S
V Ā R K A V A S
PAMATSKOLĀ pagāja,
gatavojoties olimpiādēm,
sportojot un apkopojot
s a vā k to s ma ku la t ū ra s
kilogramus. 11.februārī trīs 8.klases skolnieces
piedalījās latviešu valodas un literatūras
olimpiādē 8.-9.klasēm Preiļos. Amanda Spūle
ieguva 1.vietu, bet Alise Lutinska un Santa Jukšaatzinību. Notika gatavošanās arī vizuālās mākslas
olimpiādei.
Mūsu skolas skolnieki guva arī panākumus
sporta sacensībās. Edgars Nikiforovs „Vārkavas
balvas” izcīņas sacensībās vieglatlētikas trīscīņā
2001.gadā dzimušajiem zēniem izcīnīja 3.vietu,
bet Ineta Pastare - 1998.gadā dzimušajām
meitenēm - 2.vietu. Vairāki skolnieki apmeklē
Vārkavas novada sporta skolas treniņus, kas reizi
nedēļā notiek mūsu skolā. Četri no viņiem
pārstāvēja sporta skolu jauno vieglatlētu
sacensībās „Mazā balva” Preiļos. Edgars
Nikiforovs 2000.- 2001.gadā dzimušo zēnu grupā
3.kārtā izcīnīja 1.vietu augstlēkšanā, 3.vietu 1000
m skrējienā, bet kopvērtējumā - 2.vietu
augstlēkšanā. Liāna Čangule - Čivkule 2000. 2001.gadā dzimušo meiteņu grupā 3.kārtā izcīnīja
3.vietu lodes grūšanā.
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji regulāri
apmeklē Preiļu BJC rīkotos seminārus
pašpārvalţu līderiem. Nodarbībās iegūtās
zināšanas viņi izmantoja, organizējot skolas
ikgadējo pasākumu „Popiela”. Šogad
priekšnesumu nebija daudz, bet visi bija labi
sagatavoti un interesanti. Ţūrijai nebija viegli
sadalīt godalgotās vietas. Tomēr, sasummējot
punktus, pirmo vietu ieguva 5.-6.klases
priekšnesums- Bruno Marsa dziesma
„TheLazySong”. 2.vietu ieguva 3.-4.klase, kas
uzstājās ar Olgas Rajeckas un Violetā kora
izpildīto tautasdziesmu „Rikšiem bērīti es
palaidu”. Trešo vietu ţūrija piešķīra 7.klasei ar
grupas „Favorīts” izpildīto R.Paula dziesmu
„Somu pirts”.
Februārī noslēdzās makulatūras vākšana.
Vārkavas pamatskola šajā akcijā piedalās jau trešo
reizi. Šogad tika savākti 1240 kg makulatūras.
Visčaklākā makulatūras vācēja ir 8.klases
skolniece Amanda Spūle (savākti 265 kg
makulatūras). Prieks, ka dzīvojam zaļi un
piedalāmies arī bateriju vākšanas akcijā.

Dagmāra Skutele

2013.gada 14.martā

SPORTA JAUNUMI
15.februārī Vārkavas vidusskola un Vārkavas novada
sporta skola rīkoja Vārkavas balvas izcīņu
vieglatlētikas trīscīņā (30 m skrējiens, tāllēkšana un
augstlēkšana). Sacensībās piedalījās sportisti no
Preiļiem, Līvāniem, Jēkabpils, Dekšāres un,
protams, no Vecvārkavas un Vārkavas. Daudzi
vietējie sacensību dalībnieki gan sīvā, gan ne tik
sīvā konkurencē ieguva godalgotas vietas: 2001.gadā
dzimušo meiteņu grupā ar izcīnītajiem 153 punktiem
2.vieta Valijai Vanagai; 2000.gadā dzimušo meiteņu
grupā ar 148 punktiem 3.vieta Simonai Līnai Liepiņai;
1999.gadā dzimušo meiteņu grupā 3.vieta Laurai
Vaivodei - Šultei (176 p.); 1998.gadā dzimušo meiteņu
grupā 1.vieta Agatei Tarasovai (107 p.), 2.vieta Inetai
Pastarei (73 p.), 3.vieta Diānai Skarbauskai (61 p.);
1997.gadā dzimušo meiteņu grupā 1.vieta Maritai Ērglei
(89 p.); 1994.-1995.gadā dzimušo meiteņu grupā 2.vieta
Sintijai Ziemelei (84 p.). 2002.gadā dzimušo zēnu grupā
2.vieta Gatim Tarasovam (113 p.), 3.vieta Kristiānam
Plotam (109 p.); 2001.gadā dzimušo zēnu grupā 3.vieta
Edgaram Nikiforovam (166 p.); 2000.gadā dzimušo zēnu
grupā 2.vieta Sandrim Vaivodam (155 p.), 3.vieta
Digmāram Gavaram (142 p.); 1999.gadā dzimušo zēnu
grupā 3.vieta Kristapam Kūkusiliņam (169 p.); 1998.gadā
dzimušo zēnu grupā 1.vieta Nikam Plotam (120 p.),
2.vieta Elmāram Cimdiņam (114 p.), 3.vieta Arvim
Vilcānam (110 p.); 1997.gadā dzimušo zēnu grupā 2.vieta
Arnoldam Sparānam (198 p.), 3.vieta Mairim Ormanim
(172 p.); 1996.gadā dzimušo jauniešu grupā 2.vieta
Austrim Vanagam (173 p.); 1994.-1995.gadā dzimušo
jauniešu grupā 2.vieta Artūram Kvederam (168 p.),
3.vieta Rihardam Šultem (142 p.); vīriešu - veterānu
grupā 1.vieta Elmāram Sparānam (98 p.). Sacensību
rezultāti ir ievietoti www.varkava.lv/sporta sadaļā.

23.februārī Vārkavas vidusskolas sporta zālē
aizritēja Vārkavas novada atklātais čempionāts
volejbolā, kurā piedalījās 5 komandas. Sīvā cīņā
uzvaru guva komanda “Zelta „premium”” (Spuriņš
Arvis, Rāzna Edmunds, Kveders Artūrs, Ivulis
Jāzeps); 2.vieta komandai “Remikss” (Meluševskis
Sergejs, Vucāns Ronalds, Zalāns Māris, Bogotais
Ivars); 3.vieta komandai “Vaivodi un es” (Sparāns
Elmārs, Vaivods Ēvalds, Vaivods Uģis, Vaivods
Ilmārs); 4. vieta - “Komētai” (Onckulis Ervīns,
Onckulis Oskars, Šulte Oskars, Mikitāns Valdis); 5.
vieta - “Sīpoliņiem” (Ruzģis Ainārs, Vaivods Jānis,
Volonts Jānis, Veļiks Artūrs).
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Aicina Vārkavas novada domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Es nemēru laiku pulksteņos, es mēru laimē.
Es mēru smaidos. Es mēru domu rievās uz
pieres. Es mēru nobirušās asarās. Es mēru
apskāvienos. Es mēru mātes padomos un
tēva rājienos. Es mēru satikšanās priekā. Es
mēru nogurušos vakaros. Es mēru negulētās
naktīs. Es mēru garos elpas vilcienos, kad
metos nezināmās lietās iekšā. Es mēru
cilvēkos – savos un „netiksavos” – uz ielas
satiktos un bildēs redzētos. /L.Landsmane/
Gaidām ikvienu 17.martā plkst.14.30
Vārkavas novada domes zālē, lai kopā
mērītu savu laiku satikšanās priekā.
Novērtēsim kopīgo veikumu - Vārkavas
novada vārda mākslinieku radošo darbu
grāmatu „Mēs jau sen to gribējām jums
pateikt...”. Klausīsimies, kādās sajūtās
vārkavieši mēra savu laiku!

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no
8.februāra līdz 11.martam reģistrēts 1
jaundzimušais:
21.februārī pasaulē nāca Elīza Upeniece.
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Dinijai
un Aldim Upeniekiem!

Pilišku iedzīvotāji pateicas Elvīrai Āboliņai un
visiem pasākuma rīkošanas palīgiem par ļoti
jauko Meteņdienu Pilišku pilskalnā!

Sniedz malkas sagatavošanas un izvešanas (ar
savu transportu) pakalpojumus. Tālr. 29790482
(Ēriks).
Pārdod sēklas un pārtikas kartupeļus “Vineta”.
Tālr. 28357848.

NOTIKUMU KALENDĀRS
 15.martā plkst.14.00 Vārkavas vidusskolā 5. un

11.klases skolēnu vecāki ielūdz uz Radošo darbnīcu
vecākiem kopā ar bērniem “Telpu dekorējumi
Lieldienām”. Līdzi jāņem: avīze, dzija, klūdziņas,
dekoratīvas spalvas, krāsains papīrs, sizals, puķu podiņš,
mākslīgie ziediņi, ja ir - arī līmes pistole. Būsiet ļoti mīļi
gaidīti!
 16.martā plkst.10.00 Vārkavas vidusskolas sporta
zālē notiks Vārkavas novada čempionāts novusā.
Sacensību nolikums lasāms www.varkava.lv/jaunumi.
 16.martā no plkst.9.00 - 16.00 Vecvārkavā pa
Vārkavas dabas taku 312. Preiļu jaunsargu vienības
(kuras sastāvā ir arī Vārkavas novada jaunsargi)
pārgājiens 3. mācību līmeņa jaunsargiem. Pārgājiena laikā
jaunsargi apgūs LKI (lauku kaujas iemaņas) un ziemas
izdzīvošanas kursa pamatelementus.
 19.martā plkst.10.30 piemiņas brīdis pie Baltā krusta
Vārkavā, plkst.12.00 novada pārstāvju piedalīšanās
politiski represēto pēcpusdienā Preiļu novada Pelēču
pamatskolā.
 No 26.marta līdz 15.aprīlim Vārkavas tautas namā
Medību trofeju izstāde. 3.aprīlī (laiks tiks precizēts)
tikšanās ar medniekiem un diskusija par dabas tēmām.
 31.martā (laiks tiks precizēts) informācijas un atbalsta
centrā „Vanagi” - Lieldienu lustes un ģimeņu vakars.
Plkst.22.00 balle, būs pieejami galdiņi. Ieeja brīva! Sīkāka
informācija - afišās.
 2.aprīlī plkst.13.00 dārzā pie Vārkavas tautas nama
(sliktos laika apstākļos tautas namā) Lieldienu lustes.
 6.aprīlī plkst.14.00 Vārkavas tautas namā Liliputu
cirks no Ukrainas. Ieeja Ls 2. Bērniem līdz 3 gadu
vecumam, ejot kopā ar pieaugušo, ieeja bezmaksas. Biļešu
iepriekšpārdošana Vārkavas TN - jau no marta sākuma.
Izmaiņas Vārkavas novada iecirkņa inspektoru
rindās. Turpmāk par kārtību Vārkavas novadā atbildēs
ne tikai iecirkņa inspektors Jānis Sparāns (tālr.26327575),
bet arī iecirkņa inspektore Irita Meldere (tālr.29144559).
Iedzīvotājus Vārkavas novada domē, Vecvārkavā, Skolas
ielā 5, 1.stāvā (sociālās palīdzības organizatoru kabinetā),
I.Meldere pieņems ceturtdienās no plkst.8.00 - 16.30.
Pārējās darbdienās zvanīt uz augstāk minēto tālruņa
numuru, vēlams no plkst.8.00 - 16.30.

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.
Iznāk kopš 2003. gada 28. maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972; epasts: varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv). Datorsalikums M.Praņevska.
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. Bezmaksas izdevums.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties informatīvā
izdevuma veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem, faktiem un cilvēkiem.

