Pie ieņēmumiem

2009. gada marts
Novada sirdī
Ø Šī gada janvāra nogalē Vārkavas novada domes un Vārkavas pagasta deputātu
kopsapulcē tika izveidota Vārkavas novada domes vēlēšanu komisija.
Vēlēšanu komisijai pieteicās 14 kandidāti. Atklāti balsojot, novada domes vēlēšanu komisijā tika ievēlēti Lucija
Armane, Vārkavas pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Jānis Bruss, Vārkavas pagasta padomes grāmatvedis –
kasieris, Diāna Stubure, Vārkavas pamatskolas skolotāja, Dzintars Cimdiņš, Vārkavas novada domes zemes
ierīkotājs, Andris Lazdāns, Vārkavas novada domes autovadītājs, Anita Sparāne, Vārkavas vidusskolas virtuves
strādniece, Elita Dzene, Vārkavas novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. Pārējiem vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātiem – Janīnai Ancānei, Vijai Jakimovai, Jānim Zarānam, Astrīdai Dambītei, Aldai
Upeniecei, Jānim Vilcānam un Robertam Brakovskim būs priekšroka, veidojot iecirkņu vēlēšanu komisijas.
3.martā novadā ieradās Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis Raimonds Oļehno, lai kopā ar vēlēšanas
komisiju ievēlētu tās priekšsēdētāju un sekretāri. Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts
Dzintars Cimdiņš un par sekretāri vienbalsīgi ievēlēta Anita Sparāne. Novadā pašvaldību vēlēšanās š. g. 6. jūnijā
darbosies 3 iecirkņi—Vecvārkavā, Rimicānos un Vārkavā. Vēlēšanu komisijas darbībai no Vārkavas novada domes
budžeta atvēlēti 4000 lati.

Ø Pieņemts un apstiprināts Vārkavas novada 2009. gada budžets. Kopumā
ieņēmumi sastādīs 469 412 LVL, atlikums no iepriekšējā gada - 44 401 LVL, līdz ar
to izdevumiem paredzēti 513 813 LVL, kā arī pie gada ieņēmumiem šogad
skaitāma mērķdotācija infrastruktūras attīstībai jeb apvienošanās līdzekļi –
300000 LVL, mērķdotācija pedagogu algām – 236164 LVL, dotācija algoto
sabiedrisko darbu apmaksai - 3780 LVL.

Mērķdotācija infrastruktūras attīstībai jeb apvienošanās līdzekļi ir 300000 LVL, no tiem izdevumos rakstāmi
83373 LVL, kas paredzēti Vecvārkavas katlu mājas renovācijai, 122335 LVL – piebraucamā ceļa un autostāvvietas
izbūvei pie Rožkalnu kultūras nama, kā arī estrādes Vecvārkavā rekonstrukcijai, Vārkavas vidusskolas mākslīgā
seguma ieklāšanai atvēlēti 80212 LVL, kā arī no šīs mērķdotācijas ir piešķirts līdzfinansējums (14080 LVL)
dabaszinību kabineta pilnveidei Vārkavas vidusskolā.
Kādas ir būtiskākās budžeta pozīcijas? Izglītībai Vārkavas novadā šogad tiks tērēti 447156 LVL ( stadiona
rekonstrukcija, Vanagu, Rimicānu pamatskolas, Vārkavas vidusskolas uzturēšana, dabaszinību kabineta pilnveide,
pedagogu atalgojums). Transportam atvēlēti 32500 LVL, lielākā daļa no tā atvēlēta skolēnu pārvadāšanai. Vides
aizsardzībai, plānošanas nodaļai un komunālajai saimniecībai paredzēti 74530 LVL. Veselības aprūpei un
sporta pasākumiem nepieciešami 4100 LVL. Kultūrai ( kultūras centrs un bibliotēkas) nepieciešami 54650 LVL.
Sociālajiem pabalstiem šogad paredzēti 19000 LVL, kas ir par 32 % vairāk nekā pērn. Neparedzētiem
izdevumiem atvēlēti 8242 LVL. Kredītu procentu un kredītu atmaksai nepieciešami 35581 LVL. ( Budžeta pilns
apraksts pieejams Vārkavas novada domē pie sekretāres.)
Kādas ir tendences? 2009. gadā būtiski tiks tukšots sociālais budžets, jo ir pieaudzis GMI uz 1 cilvēku, tagad tie
ir 37 LVL. Tā kā ienākumos vairs neieskaita valsts ģimenes pabalstu, bērna piedzimšanas pabalstu un vēl dažus
citus ienākumu veidus ( sk. www.likumi.lv vai www.lm.gov.lv), GMI saņēmēju skaits, protams, arī nestabilās
ekonomiskās situācijas dēļ, aizvien pieaug. Mazāk naudas tiks tērēts vienreizējiem pabalstiem grūtībās nonākušām
personām. Visām iestādēm un struktūrvienībām tika samazināti līdzekļi remontam, materiālu un pamatlīdzekļu
iegādei. Turpinot veiksmīgo tradīciju, iedzīvotājiem joprojām tiks piedāvāti pēc iespējas vairāk dažādu bezmaksas
kultūras pasākumu. Darbību nepārtrauks lopkopības pārraugi, kas ir liels atbalsts mūsu zemniekiem. Nav apsīkusi
sadarbība ar NVA , novadā nodrošinātas 2 subsidētās darba vietas – viena komunālajā saimniecībā, otra vidusskolas
ēdnīcā (novads maksā pusi minimālās algas un darba devēja sociālo nodokli), kā arī pastāv trīs algotas pagaidu darba
vietas ( novads maksā darba devēja sociālo nodokli un 10,10 latus).
Nav samazināti līdzekļi degvielas iegādei, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu novada teritorijā. Ir paredzēts
līdzfinansējums (3500 LVL) KNHM projektiem, kā arī saņemti 300000 LVL infrastruktūras sakārtošanai, kas ir
pašvaldības apvienošanās līdzekļi.
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Ø 2009. gada 27. janvārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 21 „Par naudas pabalstiem
Vārkavas novadā”. ( Apstiprināti 2009. gada 27. janvārī.)
Izdoti saskaņā ar likumiem "Par pašvaldībām”43.panta 3.daļu, 15.panta 1.daļas 4.punktu, 15.panta 1.daļas
6.punktu
1.Vispārīgie nosacījumi
1.1. Preiļu rajona Vārkavas novada naudas pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm,
uzsākot jaunu mācību gadu skolā, ģimenēm bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī godināt pensionārus apaļās dzīves
jubilejās .
1.2. Šie noteikumi nosaka Preiļu rajona Vārkavas novada naudas pabalstu veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību,
kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos
noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Naudas pabalsta saņemšanas kārtība
1.3. Šajos noteikumos minēto naudas pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu
Preiļu rajona Vārkavas novadā.
3.Pabalstu veidi
3.1.Vienreizējs pabalsts skolas piederumu iegādei
3.1.1. Vienreizējais pabalsts skolas piederumu un kancelejas preču iegādei Ls 10,- apmērā katram bērnam no
ģimenēm, kurās ir 3 ( trīs) un vairāk bērni, kuri mācās pašvaldības vispārējās izglītības skolās.
3.1.2. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi mācību gada sākumā pēc vecāku vai klases audzinātāja ierosinājuma.
3.1.3. Pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz:
3.1.3.1.rakstisks iesniegums;
3.1.3.2. izziņa no mācību skolas.
3.1.4. Lēmumu pieņem sociālais dienests.
3.1.5. Pabalstu izmaksā novada pašvaldības kasē vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam.
3.2. Bērna piedzimšanas pabalsts
3.2.1.Tiesības saņemt pabalstu (papildus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pabalstam) par
katru jaundzimušo bērnu ir vienam no viņa vecākiem, ja viņa dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā un šajā teritorijā reģistrēts arī bērna dzimšanas fakts.
3.2.2. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un ja
šis pabalsts jau nav izmaksāts vienam no bērnu vecākiem;
3.2.3. pabalsta apmērs ir Ls 100 par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu;
3.2.4. pabalsts pieprasāms 1 mēneša laikā no bērna dzimšanas, adopcijas vai aizbildniecībā ņemšanas dienas;
3.2.5. pabalsta pieprasītājam jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, vai bāriņtiesas
(pagasttiesas) lēmums par aizbildņa iecelšanu vai tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu;
3.2.6. pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk nekā 7 diennaktis, kā arī gadījumos, kad
bērns ir valsts apgādībā.
3.3. Pabalsts pensionāriem apaļajās dzīves jubilejās
3.3.1.Vārkavas novada pensionāru sveikšanai apaļajās dzīves jubilejās (80, 85, 90, 95…gadi) – Ls 25.
3.3.2.Pabalstu piešķir saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo iedzīvotāju reģistra informāciju, nogādājot pabalstu
pensionāra dzīvesvietā.
3.4. Apbedīšanas pabalsts
3.4.1. Pabalsta piešķiršana attiecas uz personām, kuru deklarētā dzīvesvieta līdz miršanas brīdim vismaz 1 mēnesi
bija Vārkavas novads.
3.4.2. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir mirušā ģimenes locekļiem vai citai personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu.
3.4.3.Pabalsta saņēmējam jāiesniedz Sociālajā dienestā:
3.4.3.1.iesniegums pabalsta saņemšanai;
3.4.3.2.miršanas apliecības kopija;
3.4.3.3.VSAA lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
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3.4.4. Pabalsta apmērs ir Ls 60.
3.4.5.Pēc sociālā dienesta lēmuma to izmaksā domes grāmatvedībā 15 darba dienu laikā.
3.4.6.Papildus apbedīšanas pabalstu Ls 150 piešķir, ja mirušajai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta līdz miršanas
brīdim vismaz 1 mēnesi bija Vārkavas novads un kurai nav tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu.
3.5. Pabalsts aprūpei
3.5.1. Tiesības saņemt pabalstu ir:
3.5.1.1. pensijas vecuma personām, kuras vecuma, garīgo vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt, un
kurām nav likumīgu apgādnieku vai arī apgādnieki slimības vai smagas invaliditātes dēļ nespēj veikt šo pienākumu;
3.5.1.2. invalīdiem, kuri garīgo vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt, un kuriem nav likumīgu
apgādnieku vai arī apgādnieki slimības vai smagas invaliditātes dēļ nespēj veikt šo pienākumu;
3.5.1.3. ģimenei, kurā ir bērns invalīds, ja ir ģimenes ārsta atzinums, ka bērnam nepieciešama pastāvīga
uzraudzība un aprūpe.
3.5.2. Pabalsta pieprasītājam vai tās pilnvarotai personai jāiesniedz sociālajam dienestam sekojoši dokumenti:
3.5.2.1. iesniegums;
3.5.2.2. invalīda apliecības kopija, ja personai noteikta invaliditāte;
3.5.2.3. pensionāra apliecības kopija, ja personai piešķirta vecuma pensija;
3.5.2.4. ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokli, aprūpes nepieciešamību un periodu uz kuru
aprūpe nepieciešama;
3.5.2.5. ja nepieciešams, tad arī ģimenes ārsta atzinums par apgādnieka veselības stāvokli;
3.5.2.6.noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija.
3.5.3. Sociālais dienests apseko personas dzīves apstākļus, nosaka individuālās vajadzības, sagatavo lēmumprojektu
par aprūpes nepieciešamību izskatīšanai.
3.5.4. Aprūpes mājās nepieciešamību periodiski pārskata sociālais dienests pastāvīgas aprūpes gadījumā 1 reizi gadā,
pagaidu aprūpes gadījumā 1 reizi mēnesī.
3.5.5. Pabalsts izmaksājams 1 reizi mēnesī, beidzoties tekošajam mēnesim.
3.5.6. Pabalsta apmērs par guļošām, kopjamām personām Ls 25; pārējiem Ls 15.
3.6. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma
3.6.1. Vienreizējs pabalsts Vārkavas novada dzīvojošām personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma (dokumentu
noformēšanai un pārtikas iegādei ) – Ls 90,- apmērā.
3.6.2. Pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz:
3.6.2.1. iesniegums;
3.6.2.2. izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma;
3.6.2.3. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija.
3.6.3. Pabalstu izmaksā 10 darba dienu laikā pēc atgriešanās novada pašvaldības kasē vai pārskaita pakalpojumu
sniedzējam.

Ø Vārkavas novada bāriņtiesa ir apkopojusi 2008. gada
rezultātus, informējot par bāriņtiesas galvenajiem darbības
virzieniem.
2008. gadā Vārkavas novada bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar
vecākiem un citām personām, savas kompetences robežās ir pieņēmusi 20 lēmumus, tajā skaitā 1 bāriņtiesas
priekšsēdētājas vienpersonisks lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, 4 gadījumos pieņemts lēmums par
bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem un par aprūpes tiesību atjaunošanu. Pārskata gadā 2 mātēm un 1 tēvam
atņemtas bērna aprūpes tiesības, jo konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par
vardarbību pret bērnu. 1 tēvam atjaunotas aprūpes tiesības. Aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana tiek piemērota
tikai gadījumos, kad ilgstošs darbs ar ģimeni nepalīdz tai atjaunot funkcionēšanas spējas, vai arī gadījumos, kad
bērnu veselība un dzīvība ir apdraudēta.
3 lēmumi pieņemti mantojuma pieņemšanai nepilngadīga bērna vārdā un bērna mantas pārvaldībai.
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1 lēmums pieņemts par nepilngadīga bērna nodošanu aizbildnībā, bet 2 reizes ir lemts par aizbildņa atlaišanu no
aizbildņa pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz aizbilstamo pilngadību, 4 reizes pieņemti lēmumi par valsts sociālā
pabalsta izmaksas pārtraukšanu vienam no vecākiem, 2 lēmumi par bērnu ievietošanu bērnu aprūpes iestādē, 2
lēmumi pieņemti par domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos, 1 lēmums par nepilngadīgo aprūpes laika
pagarināšanu audžuģimenē.
Bāriņtiesa ir nosūtījusi policijai materiālus izvērtēšanai, krimināllietas uzsākšanai 3 personām.
Nevienu bāriņtiesas lēmumu pārsūdzību gadījumā Administratīvā rajona un Administratīvā tiesa pārskata gadā
nav atcēlusi. Šobrīd Bāriņtiesas pārraudzībā ir 6 aizbildņu ģimenes, kuras audzina 7 aizbildnībā esošos bērnus. 2008.
gadā nodibināta 1 aizbildnība, 3 aizbildnības lietas pārsūtītas pārraudzībai citai pašvaldības teritorijai.
Aizbildņiem tiek pieprasītas atskaites par nepilngadīgo mantas saglabāšanu un tās sastāvu. Ne retāk kā reizi
gadā tiek apsekoti visi aizbildnībā esošie bērni, noskaidrots bērnu un aizbildņu viedoklis par savstarpējām
attiecībām, problēmām audzināšanā un izglītošanā, meklēts labākais risinājums problēmu gadījumā, konstatējot
gadījumus, kad bērniem netiek nodrošināta pienācīga aprūpe, tiek sniegts atbalsts vai lemts par aizbildņa atcelšanu
no pienākumu pildīšanas.
Bāriņtiesa reizi gadā apseko 2 bērnus, kuri ievietoti audžuģimenē Balvu rajonā, kā arī sadarbojas ar vietējo
bāriņtiesu, kura seko nepilngadīgo dzīves un audzināšanas apstākļiem audžuģimenē.
Bāriņtiesai nākas saskarties ar gadījumiem, kad vecāki uz nenoteiktu laiku aizbrauc strādāt uz ārzemēm,
atstājot savus nepilngadīgos bērnus vecvecāku, radinieku uzraudzībā. Līdz 2008. gada 1. oktobrim vecākiem šajos
gadījumos bija nepieciešams atstāt pilnvaru personai, kura bija ar mieru risināt bērna pārstāvniecības jautājumus.
Ar 2008. gada 1. oktobri spēkā stājās grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz notāriem apstiprināt
vecāku pilnvaras gadījumos, kad viņi vēlas bērnu pārstāvniecības jautājumus uzticēt citām personām. Šajos
gadījumos vecākiem jāvēršas bāriņtiesā, pierādot šādu nepieciešamību. Ja vecāki bērnus pametuši, nesakārtojot
pārstāvniecības jautājumus atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, bāriņtiesai jāuzsāk vecāku meklēšana ar policijas
un Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta starpniecību.

Skolu karuselis
Vārkavas vidusskolas skolēni mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotas vietas - Ilze
Brakovska ( 9. kl.) rajona bioloģijas olimpiādē izcīnījusi 2. vietu, valsts mērogā iegūta 3. vieta. Vēl rajona bioloģijas
olimpiādē 1. vieta iegūta Jolantai Lazdānei (10. kl.), 3. vieta - Jānim Kokorītim (12. kl.). Mājsaimniecības
olimpiādē Ilzei Brakovskai) - atzinība.
Matemātikas olimpiādē laurus plūca 8.klases skolniece Sintija Ziemele (2. vieta) un 11. klases skolniece Aija
Gavare ( 3. vieta). Latviešu valodā godalgotā 3. vieta Sintijai Ziemelei. Skolēnus olimpiādēm sagatavoja Helēna
Piziča, Ilze Lazdāne, Daina Mikitāne, Silvija Stankeviča.
Vides spēļu konkursā „Dabas skolas” pulciņa skolēni (sk. H. Piziča) ar spēli „Kaimiņi” kļuva par konkursa
laureātiem.
Zemkopības ministrijas rīkotajā pārgājienu aprakstu konkursā „Mans mazais pārgājiens” vidusskolas 9. klase ( kl.
audz. H. Piziča) kļuva par laureātiem.
No 10.- 25.februārim Preiļu bērnu un jauniešu centrā vienpadsmito reizi notika gadskārtējā metodisko
izstrādņu rajona izstāde – skate, kurā piedalījās 22 rajona izglītības iestādes, darbus bija izstrādājuši 64
pedagogi, iesniegti 87 dažādi metodiskie materiāli. Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra diplomi piešķirti
metodisko izstrādņu veidotājām arī no Vārkavas novada -Vārkavas vidusskolas direktores vietniecei audzināšanas
darbā Helēnai Ērglei, atzinība piešķirta Vanagu pamatskolas skolotājai Ingrīdai Gulbinskai.
27.februārī uz skolēnu pašpārvalžu pasākumu „Labirints” pulcējās 12 rajona izglītības iestāžu komandas.
Izejot cauri 10 labirinta pieturas punktiem, vidusskolu grupā 1.vietu izcīnīja Vārkavas vidusskolas komanda
(kapteinis Kārlis Andiņš, skolotājs Staņislavs Stankevičs).
19. februārī Preiļu rajona izglītības iestāžu vadītāji viesojās Vārkavas vidusskolā, kur iepazinās ar tās darbību,
nesenās akreditācijas rezultātiem, tikās ar pedagoģijas maģistru un luterāņu mācītāju Aivaru Gusevu, skolēni
prezentēja Projektu nedēļā padarīto. Tikšanās atraktīvo daļu nodrošināja skolēnu pašdarbības kolektīvi, kā arī deju
grupa „Daina”.
Vanagu pamatskolas 2008./09. mācību gada 2. semestris sākās ar mācību priekšmetu olimpiādēm. Jau
14. janvārī mājsaimniecības rajona olimpiādē piedalījās 9. klases skolēni Aija Skutele un Juris Vaivods. Juris
ieguva I vietu un 25. februārī piedalījās olimpiādes III kārtā Rīgā, tās rezultāti vēl nav zināmi. Juri māca un
olimpiādei gatavoja skolotājs Jānis Ernstsons.
J. Vaivods piedalījās arī rajona fizikas olimpiādē (skolotāja Biruta Daugule).
Vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 9.klases skolniece Sintija Isajeva un 7.klases skolniece Terēze Seile.
Sintija ieguva III vietu ( skolotāja Ināra Kļavinska).
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Pašlaik rajona olimpiādei gatavojas 4.klases skolēni. 8. klases un arī daži 7.klases skolēni čakli un zinātkāri mācās
fiziku, lai piedalītos 8.klases fizikas olimpiādē.
Rimicānu pamatskolā no 9. – 13 . martam norisinājās Projektu nedēļa „Darba pasaules un karjeras
iespēju izpēte”.

Sirsnīgi pateicamies veterinārārstei Gitai Somei, zemnieku saimniecības „Rožkalni” īpašniecei
Inārai Augšpūlei un daiļdārzniecei Silvijai Kursītei par mācību stundu pasniegšanu savā
specialitātē, kā arī liels paldies Inārai Augšpūlei par visas skolas ļoti viesmīlīgo uzņemšanu savā
saimniecībā!
Piektdien, 13. martā, Rimicānu pamatskolai devās ekskursijā uz Līvāniem, kur ļoti interesanti klājās Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Līvānu postenī, aplūkojot jauno mašīnu, mīksto mēbeļu ražotnē „Sencis”,
Līvānu bērnu un jauniešu centrā, Latgales mākslas un amatniecības centrā, profesionālās karjeras izvēles centrā.

Bibliotēku vēstis
& No 2.marta līdz 30.martam Latvijas bibliotēkās sadarbībā ar laikrakstu „Latvijas Avīze” notiek konkurss „Nāc uz savu
bibliotēku un atrodi meklēto!”. Galvenās balvas uzvarētājiem – 2 videokameras Panasonic SDR – H250EP- S. Konkursā var
piedalīties ikviens jebkuras Latvijas bibliotēkas lasītājs un arī bibliotekāri, es pati jau piedalos. Jāteic, ka jautājumi ir
interesanti un atbilžu meklēšana ļoti aizraujoša. Nāciet un piedalieties, jo tas nekas, ka 1.kārta jau ir notikusi, jo iesaistīties
konkursā un izstāties no tā var jebkurā brīdī – pēc paša dalībnieka ieskatiem. Tātad nākamās kārtas norisināsies :2.kārta 9.16.marts,3.kārta 16.- 23. marts,4.kārta 23.-30. marts.
Atbildes uz katras kārtas jautājumiem tiek pieņemtas vienu nedēļu no jautājumu publicēšanas brīža- līdz brīdim, kad tiek
publicēti nākamās kārtas jautājumi. Jebkurš konkursants pēc savas izvēles var piedalīties vai nepiedalīties jebkurā no konkursa
kārtām. Jautājumi tiek publicēti konkursa mājas lapā www.news.lv/ konkurss , atbildes jāsūta uz e-pasta adresi:
konkurss@lursoft.lv . Nosūtot atbildes dalībniekiem e-pastā obligāti jānorāda vārds, uzvārds un telefona numurs.
& Nupat Rožkalnu bibliotēkas krājums ir papildinājies ar jaunām grāmatām. Viena no tām ir „Daugavas vizbuļu” autores
Lolitas Puncules otrā grāmata „Nenosalt sniegā”. Vēl varētu ieinteresēt „Cīrulīši”, kuru lasot varēs salīdzināt ar filmu
„Ziemassvētku jampadracis”, jo šis ir filmas grāmatas variants. Ļoti krāšņa un patiesi pamatīga ir grāmata „Viena diena
Latvijā” ar daudzām fotogrāfijām .
&Apmeklējot bibliotēku, izmantojiet iespēju noskatīties latviešu filmas - gan spēlfilmas( uzņemtas pēc 2000.gada), gan
animācijas un arī dokumentālās filmas mājas lapā www.filmas.lv
& Un pēdējais – bibliotēkas apmeklētāju zināšanai : no 16.- 20.martam bibliotēka būs slēgta, jo atkal būšu savā skolā- Latvijas
Kultūras koledžā.
&&&
Laiks aizsteidzies vēja spārniem, un esam iesoļojuši pavasara mēnesī.
& Vēlos informēt bibliotēkas apmeklētājus, ka bibliotēkā par velti ir pieejamas datu bāzes: www.letonika.lv – šajā datu
bāze skolēni un studenti var izmantot latviešu klasiķu darbus. Otra datu bāze, kur var iegūt atbildes normatīvo aktu
informācijas sistēmā - www.nevs.lv
& Bibliotēkā jebkurš apmeklētājs savām vajadzībām var izmantot tematiskās mapītes, tajā skaitā - lietišķā etiķete, sveces
un citas mapītes. Februārī tika iekārtota izstāde „Sveču mēnesis”, kurā tika atspoguļota sveces nozīme mūsu dzīvē. Iekārtota
grāmatu izstāde Austrai Skujiņai - 100. Šo grāmatu izstādi papildinājām ar dzejas lasījumiem. Vienaldzīgu nevienu bibliotēkas
lasītāju neatstāja izstāde un dzejas lasījumi - Vilim Plūdonim 135.
& Ir radusies iespēja internetā par velti noskatīties latviešu filmas – www.filmas.lv.
& Piedaloties konkursā „Zudusī Latvija”, bibliotēka lūdz ikviena cilvēka atbalstu, kuram ir fotogrāfijas līdz 1940. gadam,
paziņot to bibliotēkai. Paldies jāsaka mūsu vēsturniekam Jānim Vaivodam par sniegto atbalstu šajā konkursā.
& Skolotāja Iveta Onckule un Vanagu pamatskolas 7. klases skolniece Ilze veido Latvijas mēroga konkursa materiālu
„Liecnieki un liecības”, paldies sakām Antonam Praņevskim, ka deva tik noderīgu iespēju ielūkoties viņa sarakstītajās
dienasgrāmatās par Sibīriju, novēlēsim skolotājai un Ilzei veiksmi un izdošanos!
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& Pašreiz notiek konkurss „Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!” – adrese konkursam: www.news.lv/konkurss , protams,
pirmā kārta ir noslēgusies, bet priekšā vēl ir trīs kārtas, vēl ikvienam ir iespēja parādīt sevi no labākās puses, ceru uz atsaucību.
& Zemnieku ievērībai - tā kā kvotu žurnāli nav nopērkami, ikviens zemnieks kvotu veidlapas var saņemt biblotēkā.
& Ikviens iedzīvotājs var saņemt arī iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī dažādas iesniegumu veidlapas sociālajam
dienestam.
Paldies visiem ”Bērnu žūrijas” ekspertiem, paldies Vanagu pamatskolai par sadarbību. Vairākus gadus bibliotēku iepriecina
jauki žurnāli, ko dāvina A. un J. Ručevsku, A. un J. Zarānu ģimenes.

Jāauj kājas
v 24. martā plkst. 11.00 Rožkalnu KN notiks informatīvā diena. Tās norise: 1) aktualitātes
bioloģiskajā lauksaimniecībā; 2) Ministru kabineta 282. noteikumi; 3)izmaiņas sertifikācijā.
Lektore: Ruta Norkārkle, Latvija Bioloģiskās asociācijas padomes locekle.
v
v Ikgadējā valsts tehniskā apskate traktortehnikai notiks:
1.reizi - 2009.gada 23.aprīlī Rimicānos plkst. 900, Lazdānos plkst. 11 00 un Arendolē plkst.1200
2.reizi - 2009.gada 21.maijā Rimicānos plkst. 900, Lazdānos plkst. 1100 un Arendolē plkst.1200
v
Līdz 20. martam pie lauku attīstības speciālistēm I. Ušackas un S. Ziemeles var pieteikties zālāju
sēklu iegādei.

Nepaliec mājās
Rožkalnu pagasta pensionāri! Būsiet mīļi gaidīti ballē, kas notiks 19.martā plkst. 12.00
Rožkalnu kultūras namā.
Pirms pasākuma būs pensionāru biedrības priekšsēdētāja un padomes pārvēlēšana. Turpinājumā
novada pašdarbnieku koncerts. Balli spēlēs R.Kairāns. Līdzi jāņem labs noskaņojums un groziņš.
v Izmaiņas Rožkalnu KN darba plānā aprīlī - 18.04. plkst. 22.00 notiks diskoballe. (Muzicēs
GINC&es.) Ieeja – Ls 2.
v Pašdarbnieku balle atlikta uz nenoteiktu laiku, jo 18. aprīlī būs rajona vokālo ansambļu skate.
v 25.04. plkst. 10.00 Rožkalnu KN laukumā PAVASARA gadatirgus! Pēc tā plkst.12.00
koncertēs grupa "BALTIE LĀČI". Biļešu iepriekšpārdošana no 14. aprīļa, biļetes varēs iegādāties
katru darba dienu pie KN vadītājas (skolēniem- Ls 1.50, pensionāriem – Ls 2.00, pārējiem apmeklētājiem
– Ls 3.00).
v 12. aprīļa Ata Auzāna un Daugavpils oranžā kora koncerts notiks Vanagu pamatskolas zālē.
Koncerta sākums plkst. 20.00, biļetes cena Ls 4, par biļešu iegādāšanos tiks ziņots vēlāk.
v

Mūžības balss - februārī mūžībā aizgājusi Anna Marija Ancāne ( dz. g. - 1939.) Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Stārķa nesums - 18. februārī pasaulē nāca Rēzija Bogdanova! Vissirsnīgākie apsveikumi Annai un
Vladimiram Bogdanoviem
Izdevējs: Vārkavas novada dome
Tirāža: 500 eksemplāri
Materiālus apkopoja un sagatavoja: Maija Praņevska ( mob. tālr. 26611934, edrese – voguls@inbox.lv)
Logo ideja – Jānis Zarāns
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