Maijs 2008
Aiz loga jautri vītero putni un pametot
skatu, redzams zālītes dzīvespriecīgais
zaļums. Neskatoties uz šķietami garo un
diezgan lietaino ziemu ir atnācis pavasara ziedēšanas laiks. Pavisam nesen vēl
braucām uz mežu meklēt Ziemassvētku
eglīti, lai sagaidītu Jauno 2008. gadu, bet
šobrīd jau esam „iekāpuši” pavasarīmaija mēnesī. Laikam jau cilvēki sev ir
nostādījuši tādu strauju dzīves ritumu,
kurš veļas neatlaidīgi kā ceļa rullis un
strauji kā bezdelīga ar domu: vajag paspēt, bail nokavēt, vairāk nopelnīt. Varbūt tomēr vērts aizdomāties mūsu informācijas bagātajā laikmetā, kur runājamies viens ar otru pa mobilajiem telefoniem, faksiem, interneta „skaipiem” un
tamlīdzīgām jaunākajām tehniskajām
lietiņām. Par tīri cilvēciskajām attiecībām, kad mēs varam aizbraukt viens pie
otra cilvēka un tiešām parunāties, redzēt
viņa smaidu, skumjas vai vienkārši izbrīnu par to, ka jauki tomēr ir redzēt sarunu
biedru tepat, sev blakus, nevis mobilajā
telefonā vai datorekrānā. Tās ir manas
domas, bet dažbrīd der ieklausīties rindās, ko ir teikusi dzejniece Ārija Elksne:
Laiku apturēt nevar,
Visiem aizsprostiem pāri tas palo,
Kaut ko aprakdams sevī
Kaut ko atnesdams līdz”
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daļu. Tās ir Piebraucamais ceļš pie domes ir ieguvis jaunu asfaltbetona
tādas pārdo- segumu
mas par mūsu
dzīvi. Pie tām pieder arī parakstu vākša- Padarīto darbu uzskaitījums vairāk derēna grozījumiem valsts Satversmē par tu pavadot veco, sagaidot Jauno gadu,
„Saeimas atlaišanu”. Šai sakarā man ir šobrīd vien gribas pateikt lielu paldies
daži vērojumi, ka es aicināju cilvēkus tiem novada iedzīvotājiem, kuri ir palīparakstīties un sastapos ar dažu varbūt dzējuši dažādos darbos pie remontiem,
neizprotamu uzskatu: „Ko mēs ieliksim apkārtnes labiekārtošanas, krūmu ciršašo 100 gudro vietā?” vai tiešām no 2,23 nas. Divi no tiem, kurus gribas uzslavēt
miljoniem Latvijas iedzīvotāju mēs neat- ir Juris Soms un Juris Keišs, kuri palīdz
radīsim 100 prātu, kuri spēs domāt par ilgu gadu garumā, atrod laiku, lai veiktu
savu tautu un Latviju. Tie, kuri sapratīs, dažādus remontdarbus novada teritorijā.
ka mums ir vajadzīga cukura ražošana, Šogad ir rasta iespēja izveidot brigādi
piena lopkopība, laukos ir jābūt spēcī- ceļa malu izpļaušanai, atēnošanai. Labi
gām „ģimeniskām” saimniecībām. Val- savu darbu izpilda bezdarbnieki pēc prostij būtu jāattīsta sava rūpniecība, kura jekta „Subsidētās darba vietas”.
tagad praktiski ir likvidēta. Nevar vien Novada iedzīvotājiem gribas novēlēt, lai
saprast, kāpēc mūsu kaimiņvalstis spēj ir daudz spēka, saticības, vairāk smaidīdomāt „valstiski” un būvē pie mums gu cilvēku sev apkārt, un, lai mūsu sirdis
veikalus, ieved tehniku, kā lietuvieši un
atveras labestībai.
igauņi, bet turpretī mēs braucam iepirkties uz ārvalstīm un laikam drīz mācē- Zemniekiem gribas novēlēt: vajag būt
sim tikai iepirkties... Vai nebūtu laiks vienotiem, sanākt kopā un nebaidīties
izteikt savas domas skaļi, informēt valdīmūsu valstij mainīt attieksmi?
bu, vai institūciju, kuras darbība ir saistīNovadā ir iesākti vēl daudzi darbi, kuri
ta ar dotajā brīdī risināmo problēmu.
atrodas gan nodošanas procesā, kā arī vēl
tikai ieceru stadijā. Jāvērš uzmanība uz Labu sējas laiku un bagātīgu ražu, lai
estrādes rekonstrukciju Vecvārkavā pie nevajag bažīgi lūkoties debesīs, kas atkal
Vārkavas muižas pils, Vārkavas vidus- atnāks: lietus, krusa, plūdi, kukaiņi vai
skolas stadions gaida mākslīgo segumu. kārtējais valdības stulbums?!
Bibliotēkās tika realizēti Bila un MelinE. Sparāns
das Geitsu bezvadu interneta pieslēguma
punktu izveides projekts „Trešais tēva Vārkavas novada domes izpilddirektors

Iesākto uz padarīto darbu ir daudz. Lielākie pagājušā gada darbi ir pievedceļa,
stāvlaukuma un gājēju celiņa rekonstrukcija pie Vārkavas muižas pils, Rožkalnu
kultūras nama, pagasta pārvaldes remonts, kā arī ceļa Kalēji- Arendole remonts 1,63 km garumā. Šogad šo ceļa
remontu pabeigs un tur jau mūsu speciālo- ielu un ceļa remontiem paredzētā
nauda paliks praktiski izlietota. Šogad
ielu un ceļu apsaimniekošanai mums
piešķīra naudu tikpat lielā apmērā kā
2007. gadā. 73484 Ls it kā nav maza
summa, bet ņemot vērā straujo inflācijas
pieaugumu no nepilniem 9% līdz 16,8
%, reāli varam paveikt par tik pat procentiem mazāk. Pērkot benzīnu un dīzeļdegvielu uzpildes stacijās, akcīzes nodokli mums noskaita pilnā apmērā...
Dienvidu tilts, jau runā, ka tas neatrisinā- dēls”.
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Aktualitātes Vārkavas vidusskolā
balsts liek censties darīt vairāk, nekā no
tevis kāds to prasa. Es domāju, ka tas ir
stimuls jaunākās paaudzes cilvēkiem
rūpēties par savu apkārtni, sakopt to, lai
gandarījums būtu gan pašiem, gan līdzcilvēkiem. Tas palīdzēs novērtēt darba
svarīgumu, pārliecināt citus, ka arī jaunieši spēj daudz ko izdarīt. Cerams, ka
mūsu piemērs mudinās citus novada
jauniešu iesaistīties notiekošajās aktivitātēs.
Ir dzirdēts, ka jaunība neredz
4.aprīlī, mēs, Vārkavas vidussavā priekšā tumsu, neredz lamatas, no
kurām nav izejas. Jaunieši reizēm skolas 12.klase, svinējām Žetonu vakaru.
aizmirst, ka pasaulē pastāv neveiksmes, Atvadas no skolas... Skolas, kuru visu
bet tic, ka šis ir viņu laiks. Tomēr mūžu sauksim par vismīļāko, par savējo.
jaunieši ne vienmēr gatavi kalnus gāzt, Mēs apjautām, ka no maziem, nedrošiem
nejautājot, kas par to būs. Prieks, ka šajā bērniem šajos 12 gados esam kļuvuši par
gadā arī jauniešiem bija burvīga iespēja pieaugušiem un prātīgiem cilvēkiem.
izstrādāt savus projektus Nīderlandes Visādi ir gājis. Skolotāji mūs mēdza dēfonda KNHM un Vārkavas novada do- vēt par mūžīgajiem protestētājiem, nemes mazo grantu projektu konkursam miera pilnajiem un prasīgajiem. Tomēr
„Nav komunikācijas, nav sadarbības”, reizē mēs pratām būt atsaucīgi, izpalīdzīkurā gūts atbalsts darbu veikšanai. At- gi un saprotoši. Žetonu vakarā mēs atAiz loga pavasaris... Saule vilina mūs
iziet ārā, pumpuri raisās vaļā uz nebēdu,
un līdz ar cīruļu dziesmām sirdī ieplūst
pavasara krāsas, skaņas un smaržas. Tik
sen bija pietrūcis šīs sajūtas! Taču
brīžiem lietus aizskalo visu prieku par
notiekošo, liek ātrāk aizvērt durvis aiz
sevis, sūdzēties, ka atkal kaut kas jau nav
kārtībā. Tomēr sirdī lietus nepielīst.
Pavasara sajūta atnāk tik un tā.

saucām atmiņā skaistākos mirkļus, kurus
esam piedzīvojuši visi kopā, centāmies
pateikt kādu aizmirstu paldies, kuru ikdienā nepasakām. Žēl, ka atmiņas nevar
savērt kā krelles, lai atstātu kādam par
piemiņu. Atmiņas nevar ielikt vienā
gredzenā vai piespraudē. Tās allaž būs
mūsu sirdīs, lai kur arī mēs nonāktu.
Paldies arī mūs skolas biedriem par
sirsnīgajiem apsveikumiem.
Varbūt, ka šogad devītklasnieki
un divpadsmitklasnieki nepamanīs, pa
kuru laiku uzziedēs un pārziedēs pienenes, iespējams, ka īstam, skaistam un
bezbēdīgam pavasarim vienkārši neatliks
laika, jo eksāmeni tūlīt, tūlīt sāksies.
Cerams, ka pavasaris nesāks jaukt mūsu
galvās visu kopā, un mēs sapratīsim, kur
vieta palīgteikumiem, pasaules kariem
un fotosintēzei.
Anna Brakovska

Rimicānu pamatskolas jaunumi
Viens labums skopajai pavasara
saulītei gan ir – tā neļauj slīgt laiskumā, bet gan joprojām domāt par nopietnām lietām, kas caurvij mūsu
dzīvi tik nepiedienīgi bieži. Šobrīd
mūsu prāti nodarbināti ar šādām
norisēm:

fondu Stokholmā aizceļoja vecāku pateicības vēstules, iepirkšanās fotogrāfijas un bērnu zīmējumi. Palīdzību saņēma trīs ģimenes.

nas konferencē, kura notiks Rīgā.

Mūsu pirmsskolas 17 mazuļus un piecgadniekus - sešgadniekus sagaida jaunas ērtības, jo teju teju tiks uzsākta atpūtas
un rotaļu laukuma izveide pie Rož• 16. aprīlī vairums vecāko klašu
kalnu
pagasta pārvaldes ēkas. Te tiks
skolēnu piedalījās rajona pavasara krouzstādīti
divi soliņi, smilšu kaste, līdzsā.
svara
šūpoles,
līdzsvara baļķis un slīd• Rimicānu pamatskola joprojām
•
20.
aprīlī
pedagogi
un
skolas
darbikalniņš.
turpina sadarbību ar biedrību „Latvijas
Lauku forums”, proti, ir noslēgts jauns nieki devās uz izrādi Dailes teātrī.
Mīļās māmiņas! Atskatīties uz gada
sadarbības līgums, un mēs gaidām inte- • No 21. – 25. aprīlim skolā notika laikā paveikto un mazliet paskumt
resantus un derīgus piedāvājumus un Projektu nedēļa ar tēmu „Vides sakārto- par nepielūdzamo laiku, kas padarīesam gatavi veiksmīgi un radoši darbo- šana”. Šajā nedēļā sākām darbu pie pro- jis jūsu auklējumus arvien lielākus
ties.
jekta „Laukuma sporta aktivitātēm sa- un citādākus, aicināsim jūs 13. mai• Mācību gada sākumā informējām kārtošana Rimicānu ciemā”. Projektu jā , kad notiks tradicionālais Mātes
dienas koncerts.
par Latviešu Nacionālo fondu Stokhol- konkursu izsludināja Rietumu Bankas
mā, kas sniedza materiālo atbalstu da- Labdarības fonds un „Latvijas Avīze”, Un tad, pēc ilgajiem, bet nenovēršamajiem mūsu lolojumu pārbaudījužām mūsu skolas ģimenēm, jauno mācī- paredzot 1500 latu atbalstu.
bu gadu sākot. Tagad šis fonds, kura • Mācību gada laikā skolas kolektīvs miem skolas solos, gaidīsim vasaru –
nosaukums ir ieguvis Andreja Eglīša bija iesaistījies ESF NP projektā beidzot karstu, ražīgu un neaizmirvārdu, ir palīdzējis vēlreiz, dāvājot 873 „Pedagogu tālākizglītības metodiskā stamu!
latus, kas tika izlietoti apavu, apģērbu, tīkla nodrošinājuma izveide”. 29. aprīlī
Maija Praņevska,
sporta tērpu, skolas piederumu iegādei, skolotāja Z. Krēsliņa piedalīsies pedaRimicānu pamatskolas
kā arī no tā tika apmaksāti izdevumi gogu profesionālās karjeras attīstības
direktores vietniece audzināšanas
par ēdināšanu skolā. Uz A. Eglīša LN modeļa aprobācijas rezultātu izvērtēšadarbā

Vanadzēni – ar sauli sirdī
Ar saules, vēja un lietus spēlēm ir tas!
1992./ 1993. g. dz. zēni – 1.vieta,
atnācis pavasaris! Februārī un martā
Februārī godalgotas vietas rajona
1994./ 1995. g. dz. zēni – 2.vieta.
esam daudz sportojuši, piedalījušies da- sacensībās basketbolā ieguva četras ko- Ļoti iepriecināja 1996./1997. g. dz. meižādos konkursos rajonā un Rīgā, mācīju- mandas: 1992./ 1993. g. dz. meitenes – tenes, jo ieguva 3.vietu vidusskolu grušies un mācījušies! Un nu, visu pēc kār2.vieta,
pā. Paldies skolotājai Ivetai Isajevai!
OZOLUPE

2.

Bibliotēku vēstis

3.

Konkursa „Experiments” devīzi „Zināt ir stilīgi” popularizēja (no kreisās) Gatis Vilcāns, Aija Skutele, komandas kapteinis Sandis Lācis, Juris Vaivods un Evita Romāne.
Katru gadu kāds skolēns piedalās
konkursā „Skolēni eksperimentē”. Šogad
skolotāja Janīna Praņevska konsultēja
Zani Lāci (5.kl.) par „Burkānu audzēšanas noslēpumiem” un Ilzi Cepurnieci
(6.kl.) par „Ūdensrozēm”.
Gandrīz par skolas tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās „Latvenergo” rīkotajā
konkursā „Experiments”. Ar skolotājas
Birutas Daugules palīdzību komanda tika
līdz klātienes kārtas ¼ finālam, ko varējām vērot LTV7 kanālā 7. aprīlī.
3. klases skolniece Sanda Leimane
piedalījās skatuves runas konkursā „Tu
esi Latvija”. Vēl pirms pateicības saņemšanas, Sanda apņēmīgi paziņoja, ka nākošgad obligāti kāps uz skatuves un runās. Stāstiņu par Naksitrallīšiem un dzejoli par Jāni Sandai palīdzēja iemācīties
skolotāja Ināra Kļavinska.
Gandarīta par savu darbu ir skolotāja Sintija Vaikule, jo Kristīne Seile
(9.kl.) ieguva atzinību ģeogrāfijas olimpiādē.
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Teātra meitenes: (no kreisās) Zaļais Grinčs – Sintija Isajeva, Mērija Meja – Evita Romāne un Sindija Lū – Aija
Skutele.

olimpiādei Arvim Vilcānam (3.kl.), Te- nu 2.- 4. klašu vokālais ansamblis trallirēzei Seilei (6.kl.), Sintijai Isajevai nāja konkursā „Balsis” (skolotāja Liliāna
Zarāne).
(8.kl.) un Lāsmai Grīgai (7.kl.).
Kopš skolai ir savs transporta līdzeklis, daudz esam izglītojušies ārpus
skolas. Vecāko klašu skolēni paplašina
savas zināšanas Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā (skolotāja Biruta
Daugule). 5.– 7. klašu skolēni ar skolotāju Ināru Kļavinsku apmeklēja Ārzemju
mākslas muzeju un strādāja radošajā
darbnīcā, studēja Ķīnas mākslu un zīmēja mandalas, meditēja. Skolotāja Iveta
Onckule un 7.- 8.klašu zēni apmeklēja
Naudas muzeju. Kā pateicību par savu
darbiņu, teātra pulciņa dalībnieki
(skolotāja Nataļja Skutele) VEF kultūras
pilī noskatījās muzikālā teātra „Kabata”
izrādi „Klase”. Lai veiksmīgi piedalītos
konkursa „Experiments” neklātienes
kārtā, komanda un skolotāja Biruta atbildes meklēja Rīgā Energoefektivitātes
centrā.

15. aprīlī zēniem, kam interesē fizika un tehniski eksperimenti, bija iespēja
vērot Baltijas robotikas sacensības tehnoloģiju un zinātnes dienā „Robotika
2008” Rīgā. Skolotājas Biruta Daugule
un Janīna Praņevska forumā skolotājiem
un pasniedzējiem klausījās diskusiju par
pieejamiem resursiem internetā, vēroja
industriālos, mobilos mācību un militāros robotus darbībā.
Pavasaris Vanagu pamatskolā ir
raibs kā Lieldienu ola. Ir tik daudz pasākumu un notikumu, ka galva griežas!
Ļoti aktīvas ir 5.klases meitenes
(audzinātāja Maija Marija Vaivode), jo
18. aprīlī vadīja pašu izdomāto un noorganizēto „Talantu konkursu”. Kādus
talantus atklājām un redzējām, par to
pastāstīsim nākošreiz.

Lai visiem jauks un saulains pavasaLai pierādītu, ka lauku meitenes arī ris! Lai veicas visi darbiņi! Izturību un
ir stilīgas un modernas, Zane Lāce piedaMūsu skolēniem ļoti patīk zīmēt, lījās Līvānu Bērnu un Jauniešu centra veiksmi mūsu novada 9. klašu skolēniem!
tāpēc katru gadu esam piedalījušies vizu- rīkotajā konkursā „Spicā”.
ālās mākslas olimpiādē. Šogad skolotāja
Liliāna Zarāne
Kopā ar putnu treļļiem un čivināšaInāra Kļavinska palīdzēja sagatavoties

Aktualitātes pensiju jomā
Latvijas pensionāriem (it sevišķi Latgalē) ir vismazākās pensijas Baltijas valstīs. Lai gan nabadzības slieksnis Lietuvā, Igaunijā un Latvijā ir līdzīgs, tomēr
pensionāru stāvoklis Latvijā ir visbēdīgākais.
2008. gada martā iztikas minimums vienam Latvijas iedzīvotājam

sasniedza 154,67 Ls un inflācija 16,8 %.
Vai tiešām Latvijā var izdzīvot ar 154,
67 Ls? Tas ir valsts noteiktais iztikas
minimums, kas dzīvē izskatās ļoti sliktinepilna ēdienkarte. Spriediet paši- mazs
kriksītis gaļas, pus saujas rīsu. Bet cenas
aug katru dienu produktiem, komunālo
maksājumu tarifiem utt.
3.

Valsts Prezidenta V.
Zatlera kunga viedoklis- pensionāru
vēlēšanās ir kļuvušas „drusku plašākas”.
Prezidents uzskata, ka pieaugot dzīves
kvalitāte, pieaug arī pensionāru prasības,
lai gan ļoti grūtos apstākļos „droši vien
mēs izdzīvotu ar pavisam niecīgām summām”. Pēc Zatlera domām, pensionāri
OZOLUPE
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no pensijas patlaban var izdzīvot, taču
jautājums esot par dzīves kvalitāti, kas ir
jāuzlabo.
„Ja mums būtu ļoti grūti dzīves apstākļi, droši vien mēs izdzīvoti ar pavisam niecīgām summām. Dzīvei uzlabojoties , ar katru gadu arī dzīves kvalitātei,
arī mūsu un pensionāru vēlēšanās kļūst
drusku plašākas. Mums ir citi kritēriji,
kas ir izdzīvošana un kas nav izdzīvošana. Un valsts var atļauties tieši tik daudz,
cik naudas valstij ir. Valstij ir jādomā par
to, lai nākamgad izmaksātu pensijas un
palielinātu pensijas un kā aiznākošgad
izmaksāt pensijas un palielināt tās. Līdz
ar to katrs konkrēts cilvēks ir vairāk vai
mazāk apmierināts ar esošo situāciju un
vienmēr mēs gribēsim labāk”, sacīja Zatlers. Valsts Prezidents norādīja, ka patlaban „runa ir par to, kādu dzīves kvalitāti
valsts garantē šiem cilvēkiem, kam ir vēl

Liec aiz auss

mazāki ienākumi kā pensionāriem. Protams, valsts vienmēr gribēs labāku līmeni, labāku dzīvi... Bet nav runa par izdzīvošanu, bet par to, kādā kvalitātē dzīvo.
To, protams, vajadzētu labāku.”
2008. gadā plānotās izmaiņas:
No 1. aprīļa indeksēs pensijas, kas ir
mazākas par 150 latiem. No 2008. gada
1. jūnija piemaksa pie vecuma pensijas
par stāžu līdz 1996. gadam palielināsies
par 21. santīmu par katru stāža gadu
(kopā 40 santīmi par katru stāža gadu, jo
klāt tiek skaitīta arī pašreizējā piemaksa
0,19 Ls par katru stāža gadu). No 2008.
gada 1. jūnija piemaksu pie pensijas varēs saņemt neatkarīgi no stāža visi pensionāri, kuriem vecuma pensija nepārsniegs 225 latus.
Plānotās izmaiņas 2009. gadā:
Paaugstināt piemaksu pie vecuma

pensijas līdz 1 latam un piešķirt visiem
vecuma pensionāriem neatkarīgi no pensijas apmēra. Tas nozīme, ka tiem pensionāriem, kuri 2008. gadā saņēma 40 santīmu piemaksu pie vecuma pensijas par
katru nostrādātos gadu, turpmāk piemaksa palielinātos vēl par 60 santīmiem par
katru nostrādāto gadu.
Indeksēt pensijas neatkarīgi no pensijas apmēra, tātad arī pensijas, kas ir lielākas par 225 Ls.
Palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu līdz 60 latiem vispārējā gadījumā (šobrīd 45 lati) un līdz 75 latiem
invalīdiem kopš bērnības (šobrīd 50 lati),
kā rezultātā palielināsies minimālās pensijas un pensijas apmērs (līdz 180 latiem), kuras tiks indeksētas 2 reizes gadā.
Noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojumu strādājošiem pensionāriem.

Interesantākie mirkļi no Zemnieku balles

Vakara vadītājas nodevās pirts priekiem...

Dejo Vārkavas vsk. skolēni

Dzīd i spielej Likteņeigais pagrīzīns iz Vainovu

Iemešanas sacensības

No 15. maija, katru ceturtdienu Vecvārkavā,
Padomes ielā 49 strādās frizētava, kā arī būs
iespēja veikt manikīru, nagu pieaudzēšanu,
uzacu korekciju u.c. Mob. 29295724, Oksana

17. maijā plkst. 15.00 Vārkavas novada dome aicina
Jūs uz pirmās ganu dienas pasākumu, kas norisināsies Zemnieku saimn. “Salniņas”. Sikāka informācija pa Mob. 29467696, Astrīda

OZOLUPE Vārkavas novada domes avīze Izdevējs: Vārkavas novada dome. Tirāža: 600 eksemplāri.
Materiālus apkopoja un datorsalikumu veica: Jānis Zarāns (26223328), janis_zarans@inbox.lv

