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„Ozolupei” - jauna
izdošanas kārtība
Apzinoties to, ka ne
katrā mūsu novada mājsaimniecībā ir dators un
interneta pieslēgums
(tātad piekļuve pašvaldības informatīvajam portālam www.varkava.lv),
ne visi var pasūtīt reģionālo presi, kurā ik pa
laikam ir lasāma gan
manis sagatavotā, gan
pašu laikrakstu veidotā
informācija par mūsu
novada pašvaldības darbu un cilvēkiem, un ik
soļa manot, ka informācijas aprite par norisēm
mūsu novadā nav pietiekami laba; šogad ir iecere, kuru, cerams, varēs
visai strikti ievērot – proti, sākot no februāra, novada informatīvais izdevums „Ozolupe” nāks
klajā ik mēnesi – līdz
mēneša 10.datumam.
Protams, šī iecere ir atkarīga no viena faktora –
informācijas daudzuma,
ko iepriekš nekad nevar
paredzēt – taču, kā liecina mana pieredze šajā
darbā (ar pusotra gada
pauzi šajā amatā strādāju kopš 2006.gada maija), parasti jaunumu,
kurus būtu vēlams nogādāt katrā mājā, sanāk ļoti
daudz. Piekrītu, ka, iespējams, par maz tiek
atspoguļota pašvaldības
darbība, taču šo nepilnību šogad mēģināšu novērst. Arī jūs, cienījamie
novada iedzīvotāji, tiekat aicināti vairāk iesaistīties informatīvā
izdevuma daudzveidības radīšanā - sūtiet
Turpinājums 5.lpp.
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Domes lēmumi
Janvārī notika Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde; Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu, Attīstības un infrastruktūras
komiteju apvienotā sēde; Finanšu komitejas sēde;
domes ārkārtas sēde (27.janvārī) un domes sēde
( 31.janvārī).

7. Šajos saistošajos noteikumos
noteiktie nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi piemērojami ar 2012. gada 1.janvāri.
Lasīt vairāk www.varkava.lv/labā
izvēlne/domes sēžu protokoli.

• Apstiprina saistošos noteikumus
Pielikums Nr.1
27.01.2012.ārkārtas sēdei Nr.1/1
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.32

“Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra
pieauguma ierobežošanu Vārkavas novada
administratīvajā teritorijā 2012. gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu un 46.pantu, un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" Pārejas noteikumu
40.punktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2012. gadā piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma 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 2012.
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 2012. gadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru
platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

ŠAJĀ NUMURĀ

Par novada brīvprātīgo
ugunsdzēsēju vienību

2

Vārkavas novada
pašvaldība pirmoreiz
piedalīsies “Ēnu dienā”

2

Par Attīstības programmu un Vārkavas
muižas pils kultūrvēsturisko izpēti

3

Dzimtsarakstu nodaļa
informē par 2011. gadu

3

Pašvaldībā sāka darboties aktīvās nodarbinātības pasākums

3

Vēlēšanu iecirkņi
Vārkavas novadā

5

Vārkavas vidusskolas
jaunās ieceres

5

2

Novadā darbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienība
Nemanot ir sācies jauns gads.
Darbi rit savā ikdienas pakārtotībā,
un mēs jau domās esam pavasarī
un plānojam lielākus un mazākus
projektus, darbus, vajadzības, lai
attīstītu saimniecību, vidi utt. Šīs
ziemas sākums un jaunais gads
bija salīdzinoši silts, bet, kā, mēs
zinām, bez apkures šajos platuma
grādos iztikt nevar. Gribētu aicināt
novada iedzīvotājus pievērst pastiprinātu uzmanību savām apkures
ierīcēm, t.i., ūdenssildītājiem, katliem, plītīm, elektrosildītājiem,
elektroinstalāciju stāvoklim, skursteņiem. Vajadzētu uzmanīgi pārbaudīt un laicīgi veikt šo apkures
ierīču remontu vai maiņu, lai nevajadzētu uztraukties par ēku, būvju
drošību apkures sezonas laikā. Bet,
neskatoties uz visiem brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem, ugunsnelaimes diemžēl notiek, un te ir vietā atgādinājums (ar
domu, ka dubults neplīst), ka mūsu
novadā
darbojas
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju vienība, un tai ir iespēja izbraukt ar automobili ZIL130, kurš ir aprīkots ar visu nepieciešamo ugunsdzēšanas darbu
veikšanai. Brīvprātīgajos ugunsdzēsējos pašlaik aktīvi darbojas
ugunsdzēsēju automobiļa vadītājs
Antons Onckulis, komunālās saimniecības vadītājs Francis Pizičs,
sanitārtehniķi Sandis Poplavskis

un Artis Upenieks, pašvaldības
izpilddirektors Elmārs Sparāns.
2012.gadā
novada
domes
ugunsdzēsēju automašīna un brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda ir
izbraukusi uz diviem ugunsgrēkiem – viens Vārkavas, otrs – Rožkalnu pagastā. Starp tiem nepagāja
ilgs laiks – tikai mazliet vairāk par
mēnesi.
Tas liecina par to, ka iedzīvotāji
nepievērš vajadzīgo uzmanību
šiem ugunsdrošības pasākumiem,
kuri minēti iepriekš (skursteņu,
apkures ierīču, elektrosildierīču,
apgaismojuma armatūras – vadu
tehniskais stāvoklis). Ugunsgrēks
ir nepielūdzams un nežēlīgs, kurš
uzbrūkot var paņemt visu mantu,
māju ar iedzīvi, nesaudzējot arī
cilvēka dzīvību. Tā uguns, kas silda pavardu un mājokli, ir mīļa un
jauka, bet nedosim tai iespēju pārvērsties trakojošā liesmu jūrā, kura
bez žēlastības aprij visu savā ceļā!
Esiet uzmanīgi un nepieļaujiet bojātu elektroierīču, apkures katlu un
skursteņu ekspluatāciju! Nekavējoties veiciet remontu vai nomaiņu –
tas noteikti būs lētāk, nekā likvidēt
ugunsgrēka sekas.

Vajadzības gadījumā
pēc palīdzības griezieties, zvanot 112 un vienlaicīgi mēģiniet informēt arī mūsu nova-

da brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu pa šādiem tālruņu numuriem:
Elmārs
Sparāns
(29446486), Antons Onckulis
(27820577),
Francis
Pizičs
(29351959), Sandis Poplavskis
(26180428),
Artis
Upenieks
(29349886). Ja neatbild viens,
zvaniet nākamajam. Protams, ir
saprotams, ka uztraukumā un
bailēs cilvēkam grūti racionāli
domāt, taču pašreiz pēc dažādām reformām ir pamatīgi pabrucināta iepriekšējā ugunsgrēku ziņošanas kārtība. Tāpēc, kamēr šī nepilnība nav novērsta,
jātiek galā šādi. Uz augstāk minētajiem numuriem ugunsgrēka
gadījumā var zvanīt jebkurā
diennakts laikā. Steigsim un darīsim, ko varēsim.
Vēlos izteikt pateicību mūsu
brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai
par pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu
novada iedzīvotāju labā, dzēšot
ugunsgrēkus. Novēlu novada iedzīvotājiem, lai nekad nevajadzētu izmantot
šos tālruņu numurus, lai izsauktu
ugunsdzēsējus.
Veiksmīgu gadu vēlot, pašvaldības izpilddirektors un brīvprātīgais
ugunsdzēsējs Elmārs Sparāns

Vārkavas novada pašvaldība pirmoreiz kļūs par „ēnu devēju”
Šī gada 15. februārī Latvijā jau divpadsmito reizi pēc kārtas „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” (JA
-YE Latvija) Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros rīko „Ēnu dienu” – skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un
dažādu nozaru profesionāļu iemīļotu un
gaidītu izglītojošu profesionālās orientācijas pasākumu. Skolēnu mācību uzņēmumu programmas atbalstītājs Baltijas
valstīs ir „Swedbank”.„Ēnu dienas” laikā skolēni no 1.-12.klasei apmeklē dažādas darba vietas un 4 – 6 stundas kļūst
par dažādu darbinieku ēnām – vēro un
izzina savu ēnu devēju ikdienas darbu,
tādējādi iepazīstoties ar sev interesējošās
profesijas noslēpumiem.

Kļūt par Vārkavas novada pašvaldības darbinieku „ēnām” tika aicināti
novada izglītības iestāžu 7.-12.klases
skolēni. Viņi izvēlējās vērot un izzināt pašvaldības domes priekšsēdētājas, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības sekretāres, projektu vadītājas, „Valsts Lauku tīkla” lauku attīstības speciālistes, Riebiņu, Vārkavas
novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītāja, lopkopības pārraudzes, darba aizsardzības speciālistes,
sociālā dienesta vadītājas, sociālās
palīdzības organizatoru, jurista, sabiedrisko attiecību speciālistes, dator-

tīkla administratora, komunālās saimniecības vadītāja, zemes lietu speciālista, Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājas, Upmalas, Vārkavas, Rožkalnu bibliotēku bibliotekāru, bāriņtiesas priekšsēdētājas, kultūras centra vadītājas, kultūras pasākumu organizatores un novadpētniecības muzeja krājumu glabātājas, vides inženieres ikdienas darbu.
Skolēni izrādīja interesi arī par veterinārārsta profesiju, tāpēc „Ēnu dienā”
piedalīsies arī veterinārārste Gita Some.
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Interesanti uzzināt
•
Vārkavas novada pašvaldības
informatīvajā portālā www.varkava.lv
labajā izvēlnē ir atspoguļota Vārkavas
novada Attīstības programmas izstrādes virzība – ir ievietots iedzīvotāju un
uzņēmēju aptauju apkopojums (tika
saņemtas 102 iedzīvotāju un 14 uzņēmēju aptaujas); kā arī īss Vārkavas
novada pašreizējās situācijas raksturojums. (Lielā apjoma dēļ (25 lpp.) šo informāciju nav iespējams publicēt informatīvajā izdevumā.)
•
Vārkavas novada dome 2011.
gada 17. oktobrī izsludināja iepirkumu
„Kultūrvēsturiskās izpētes veikšana
vietējās nozīmes kultūras piemineklim
"Vārkavas muižas pils"".
Šīs kultūrvēsturiskās izpētes jeb
arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas primārais praktiskais uzdevums
bija sniegt informāciju par objektu tā saglabāšanai, uzturēšanai un, iespējams,
atjaunošanas projektam, bet darba zinātniskais uzdevums – dot objektīvu materi-

ālu ēkas vēsturiski stilistiskajam
vērtējumam Latvijas arhitektūras
vēstures kopainā.
Par iepirkuma uzvarētāju
kļuva arhitekts Ilmārs Dirveiks, kas
šo izpēti veica 2011.gada decembrī
un 2012.gada janvārī. Viņš izstrādāja dokumentāciju, kas paredzēta
tālākiem eventuāliem ēkas atjaunošanas pasākumiem (pirmsprojekta
izejmateriāli, arhitektoniskā, mākslinieciskā, kultūrvēsturiskā vispārējā analīze). Dati par pils būvvēsturi ņemti no pieejamiem arhīvu
materiāliem (Latvijas valsts vēstures arhīva Būvniecības departamenta fonds, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas Pieminekļu
dokumentācijas centra arhīva materiāli, Preiļu Vēstures un Lietišķās
mākslas muzeja materiāli, kā arī
daži publicētie materiāli, t. sk. Vārkavas novada pašvaldības rīcībā
esošā informācija par ēkas vēsturi)

un vēsturiskajiem attēliem (vairāki vēsturiskie fotoattēli glabājas Preiļu Vēstures un Lietišķās mākslas muzejā Vārkavas muižas lietā; īpaši nozīmīgi ir attēli,
kuros redzami Sergeja Aļeiņikova
“Priekuļu” mājas interjeri; trīs 20. gadsimta sākuma fotoattēlu oriģināli atrodas Arendoles muižas īpašnieka Arvīda
Turlaja kolekcijā).
Izpēte ir pabeigta, un, ņemot
vērā augstākminētos faktus, paredzam, ka jums, cienījamie iedzīvotāji,
varētu būt interesanti uzzināt vēl
vairāk par Vārkavas muižas pili. Šī
Vārkavas muižas pils arhitektoniski
mākslinieciskā inventarizācija pašreiz ir publicēta pašvaldības informatīvajā portālā www.varkava.lv/ Jaunumu sadaļā, bet pastāvīgi - sadaļā
Tūrisms un atpūta / Kultūras pieminekļu saraksts un fotogrāfijas.

Pērn Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta viena laulība, 12 dzimšanas un 29
miršanas gadījumi, noteikta paternitāte 4 bērniem
Laulībā 2011. gada 30.jūlijā
stājās Vārkavas pagasta iedzīvotāji
Vladislavs Litvjakovs un Elīna Kitajeva, tā abiem ir pirmā laulība. Pašreiz abi strādā ārzemēs.
Pērn reģistrēti 12 dzimšanas
gadījumi. Bērniem tika doti šādi vārdi: Jāzeps, Elza, Ričards, Elīna, Vanessa, Lilita Linda, Everita, Rēzija,
Tīna, Sabīne, Aleksandrs, Jēkabs. No
viņiem pirmais bērns -1 ģimenē;

otrais bērns - 6 ģimenēs; trešais
bērns -1 ģimenē; ceturtais bērns 1 ģimenē; piektais bērns -1 ģimenē. Dzimšana ar paternitātes noteikšanu bija 4 bērniem.
2011.gadā veikti 29 miršanas reģistri. Aizgājēju vecums:
43 gadi – 1; no 60 līdz 99 gadiem
- 28. Biežākie nāves cēloņi: akūta
koronāra nāve – 6 gadījumi; intoksikācija - 4 gadījumi; vecums – 3

gadījumi. Pārējie nāves cēloņi dažādi.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Vārkavas
novadā uz 2011. gada 1.jūliju bija
2326 iedzīvotāji.
Informāciju sagatavoja Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Antoņina Rusiņa

No 24.janvāra Vārkavas novada pašvaldībā sāka darboties aktīvās nodarbinātības
pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

23.janvārī Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāle slēdza līgumu ar Vārkavas novada pašvaldību par algotu
pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu, 24.janvārī pašvaldība slēdza līgumu ar pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem
par šo algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Tā kā mūsu pašvaldība uz projekta īstenošanas sākumu vēl nebija izstrādājusi un apstiprinājusi saistošos noteikumus par personu iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskos darbos, tad no
24.janvāra pirmie šajā aktīvās nodarbinātības pasākumā tika iesaistīti tie bezdarbnieki, kas NVA bija reģistrējušies visagrāk
(bet ne mazāk par 6 mēnešiem).
Vārkavas novada pašvaldībai projekta īstenošanas pirmajā gadā, t.i., šogad ir piešķirtas 17 algotu pagaidu sabiedrisko darbu veicēju darba vietas. To sadalījums pa pagastiem ir proporcionāls NVA reģistrētajam bezdarbnieku skaitam – tā
kā Vārkavas pagastā uz gada sākumu šī nodarbinātības pasākuma nosacījumiem atbilstoši bezdarbnieki bija 44, Upmalas
pagastā - 32, bet Rožkalnu pagastā – 15 darba meklētāji, tad Vārkavas pagastam ir piešķirtas 7, Upmalas pagastam – 6, bet
Rožkalnu pagastam – 4 darbavietas. Arī šis sadalījums visu šo gadu nemainīsies. Algoto pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājs Vārkavas novada pašvaldībā ir Ivars Vilks.
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Pieņēma ekspluatācijā rekonstruēto Rauniešu – Slapkavas – Svaļbišķi – Mačāni ceļa posmu
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kā pavēstīja Vārkavas novada domes projektu vadītāja Vija Šmeikste, 2010.gada 12.maijā Vārkavas
novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
apstiprinošu lēmumu par projektu „Vārkavas novada ceļa Raunieši – Slapkava – Svaļbišķi – Mačāni 2.21 – 4.43
km rekonstrukcija”, kura attiecināmās izmaksas sastādīja 40312 LVL, no tiem 36281 LVL nāca no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Bet projekta kopējā summa (ar PVN) bija 49181 LVL.
Veicot iepirkumu, tika izvēlēts ceļa būvnieks SIA „SAU”, ar kuru tika noslēgts par līgums šo būvdarbu
veikšanu. Būvniecības darbi noritēja 2011.gada vasarā un rudenī būvdarbu vadītāja Sergeja Šimana vadībā. Ceļa
rekonstrukcija sākās ar krūmu un koku, kas bija lielā pulkā savairojušies ceļa grāvjos, izciršanu un likvidēšanu.
Tam sekoja apmēram 20 cm bieza drenējošā slāņa uzklāšana un apmēram tikpat bieza virsējā grants seguma
uzbēršana. Līdztekus šiem darbiem būvēja arī nobrauktuves ar caurtekām. Dažviet ceļa drenējošo un virskārtu
nācās bērt biezākā slānī, jo šai apkaimes augsne ir melnzeme. Arī šo apdzīvoto vietu sauc par Melno zemi.
2012.gada 18.janvārī notika uzbūvētā ceļa posma pieņemšana ekspluatācijā. Pieņemšanas komisija Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītājs Artūrs Poplavskis, Vārkavas novada
pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns un SIA „SAU” būvdarbu vadītājs Sergejs Šimans apskatīja paveikto
un parakstīja pieņemšanas aktu.
Kā pavēstīja Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns, izbūvētais ceļš atvieglos
apkaimes zemnieku saimniekošanu, ļaus viņiem vieglāk un ērtāk nokļūt Vanagos, novada administratīvajā
centrā, pilsētās. Šim projektam būtu nepieciešams turpinājums Rauniešu virzienā, jo ceļa posms apmēram 300
m garumā līdz nākamajai saimniecībai diemžēl sliktos laika apstākļos nav izbraucams. Taču tā jau ir Līvānu
novada Sutru pagasta teritorija. Iespējams, ka nākotnē abas pašvaldības šajā jautājumā varēs rast risinājumu un
veiksmīgi sadarboties. Braucot pa šo ceļu var nokļūt Rauniešos, no tiem nav tālu arī līdz Preiļu – Līvānu šosejai,
pa to var nokļūt Sutros, Ančkinos, Vārkavā un citviet.

18.februārī jādodas uz referendumu!
Sestdien, 2012.gada 18.februārī, notiks tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā
otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu valodā. Vairāk informācijas - www.cvk.lv. Centrālās vēlēšanu komisijas diennakts uzziņu tālrunis
67049999.

Vēlēšanu iecirkņi Vārkavas novadā
Vēlēšanu iecirknis Nr.726 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, no 08. 02.-17.02. - Upmalas bibliotēkas telpās,
18.02. – kultūras centra zālē
Vēlēšanu iecirkņa Nr.726 priekšsēdētāja Vija Jakimova; sekretāre - Sigita Briška; locekļi - Roberts Brakovskis,
Alda Upeniece, Iveta Stivriška, Inese Salceviča, Anna Brakovska.
Vēlēšanu iecirknis Nr.727 Rimicānos, Saules ielā 16 (Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā)
Vēlēšanu iecirkņa Nr.727 priekšsēdētāja - Aiga Vingre; sekretāre - Mairita Stulpiņa; locekļi - Mārīte Ormane, Viesturs Upītis, Jānis Jēkabsons, Iveta Some, Santa Lazdāne.
Vēlēšanu iecirknis Nr.728 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 4 (Vārkavas pagasta pārvaldes ēkā)
Vēlēšanu iecirkņa Nr.728 priekšsēdētāja - Aija Bitinas; sekretāre - Irēna Leikuča; locekļi - Diāna Stubure, Skaidrīte
Trafimova, Zinaīda Stubure, Ainārs Želvis, Dagnija Brusa.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā, 18.februārī, būs no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņi no 8. februāra līdz 17.februārim, ieskaitot sestdienu, svētdienu, strādās no
plkst. 9.00 – 13.00. (Šajās dienās vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. 18.februārī iesniegumu balsošanai savā atrašanās vietā varēs iesniegt līdz plkst.12.00.)
Referenduma dienā, kā ierasts, būs novada autobusu reisi nokļūšanai vēlēšanu iecirkņos. Sekojiet informācijai
informatīvajā portālā www.varkava.lv un savās apdzīvotajās vietās!
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apsveikumus, pateicības, līdzjūtības, paziņojumus, rakstus, fotogrāfijas, vērojumus, izsakiet savu viedokli, pavēstiet
par kaut ko neparastu utt. – elektroniski savu vēstījumu sūtiet uz e-pasta adresi varkavas.novads@inbox.lv vai zvaniet, tālr. 26611934, 20385972! Katrā jaunajā izdevumā būs apkopota informācija, kas ir iesūtīta līdz iepriekšējā mēneša 30.datumam! Dažkārt man jautā, cik par to būs jāmaksā? Taču, atsaucoties uz Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstuli ar ieteikumiem, ko drīkst, ko nedrīkst, cik, kas maksā pašvaldības informatīvajos izdevumos, jāteic, ka pieņemams un atbalstāms ir itin viss, kas veicina pašvaldības funkciju veikšanu, tā ka augstāk minētajos gadījumos maksāt neko nevajadzēs.
Ne mazāk svarīgs fakts ir arī tāds, ka turpmāk šie informatīvie izdevumi tiks izdoti tipogrāfijā, tas nozīmē, ka
to daudzums būs pietiekams, kvalitāte būs labāka un šī jaunākā informācija nonāks katra pastkastītē. Kopējot izdevumu, nekad nevar paredzēt kļūmju procentu, un, mēģinot ievērot striktos nodošanas un izplatīšanas termiņus, ir bijušas
reizes, kad avīžu pietrūkst. Atvainojos ikvienam, kam šīs kļūmes ir sagādājušas nepatīkamus mirkļus!

Kļūstiet par pastāvīgu pašvaldības informatīvā portāla apmeklētāju!
Vēl es aicinu būt aktīvākiem pašvaldības informatīvā portāla www.varkava.lv apmeklētājiem! Portālā ir apkopota jaunākā informācija gan par norisēm mūsu novadā, gan informācija, kas attiecas uz pašvaldībām, nevalstisko
organizāciju sektoru, politiku u.c. Ik dienas jau vesela gada garumā (jaunā mājaslapa globālajā tīmeklī parādījās
2011.gada 4.februārī) informāciju portālā ievietoju, laboju, precizēju, papildinu, arhivēju utt. Ne mazāks darbs bija
ieguldīts, iekams savācu un apkopoju materiālu klāstu, kas radis savu vietu „zem pogām” kreisajā un labajā izvēlnē.

Oficiālās informācijas apritei novadā – vairāki ceļi
Taču, lai informācijas aprite būtu vēl veiksmīgāka, pērn pēc mana ierosinājuma tika ieviests jauninājums novada iedzīvotājiem visbūtiskāko informāciju, dažkārt arī acij tīkamāk noformējot, pārsūtu novada bibliotēkām, kur
bibliotekārēm tā jāizvieto uz informatīvajiem stendiem. Tā ka tie, kam ir iespēja, ikdienā ieskatieties mūsu pašvaldības
mājaslapā; dodoties uz novada apdzīvotajām vietām, kur ir bibliotēkas (Vecvārkava, Arendole, Rimicāni, Vārkava,
Vanagi), uzziniet jaunāko, lasot paziņojumus, kas uz informatīvā stenda (vai dažviet tikai pašā bibliotēkā), un beidzot
– ik mēnesi savā pastkastītē meklējiet „Ozolupi”!
Gaidot pavasari un vēlot to uzplaucēt ikviena sirdī arī visbargākajā spelgonī Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Maija Praņevska

Vārkavas vidusskolas skolēniem
labi rezultāti starpnovadu
olimpiādēs
Nu jau aizritējis Pūķa gada pirmais mēnesis. Kā jau pirmais gada mēnesis, tas pagāja bez īpašas steigas un
skaļuma. Savas prasmes un zināšanas
rādīja mūsu skolas skolēni, piedaloties
starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Sintija Ziemele (11. kl.) izcīnīja 2.
vietu un Ilze Brakovska (12. kl.) – atzinību krievu valodas kā svešvalodas
olimpiādē.
Ar dažādu prasmju pārbaudi pagāja mūzikas olimpiāde. Zigmāram
Lozdam (6. kl.) atzinība un Sintijai Ziemelei (11. kl.) - atzinība.
Ar jautrām matemātiskām spēlēm un atjautības uzdevumiem 1.- 6.
klašu skolēniem aizritēja pēcpusdiena
„Atraktīvā matemātika”. Jāsaka, ka īpaši labs starts bija tieši jaunāko klašu
skolēniem. Šoreiz pasākuma vadīšanā
labi iejutušies bija 5. klases skolēni un
klases audzinātāja.
Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā Silvija Stankeviča un Helēna
Ērgle

Vārkavas vidusskola ir iecerējusi izveidot
e-klasi, saņemt licenci programmai bērniem ar mācīšanās grūtībām un izveidot vakarskolu

Sācies jauns gads un parasti tas atnāk ar jaunām iecerēm,
jaunām cerībām un vēlmi - izdarīt ko labu, nebijušu. Vārkavas
vidusskolas kolektīvs arī ir iecerējis papildināt skolas
piedāvājumu sabiedrībai.
Šobrīd mēs nopietni strādājam, lai ar septembri ieviestu e klasi. Tas nozīmē, internetvidē varēs redzēt katrs skolēns savas
atzīmes, uzdoto vielu. Tas uzlabos saziņu ar ģimenēm un padarīs
skolas darbu caurspīdīgāku.
Otrs jauninājums būs jauna licenzēta programma bērniem
ar mācīšanās grūtībām. Nevienam nav noslēpums, ka ir tādi
bērni, kuriem ir vajadzīga papildpalīdzība, lai apgūtu mācību
vielu.
Skolai ir vēl viena iecere, kuru gribam īstenot
nākamajā mācību gadā - tas ir licenzēt arī vakarskolas
programmu. Mūsu novadā ir jaunieši, kuriem ir tikai
pamatskolas izglītība. Mēs gribam apzināt tos, kuri vēlētos
turpināt mācības vakaros un iegūt vidējo izglītību. Tāpēc
lūgums zvanīt uz Vārkavas vidusskolu un pieteikties.
Vecuma ierobežojuma nav un atcerieties - mācīties nekad
nav par vēlu. Telefons saziņai 29495995. Mēs jūs gaidīsim
atkal skolā!
Skolas direktore Anita Vilcāne
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Kopā ar sportu un olimpiādēm, un citām
aktivitātēm
15.janvārī un 22. janvārī Vārkavas
pamatskolas skolēni Edgars Nikiforovs no 4.klases,
Ineta Pastare no 7.klases, Eglons Raudziņš, Oskars
Mednis no 9.klases devās uz vieglatlētikas
čempionātu, kas notika Rīgā. Skolēni pārstāvēja
Vārkavas novada sporta skolu, startējot dažādās
vieglatlētikas disciplīnās. Turpinās ikdienas treniņi.
Aktivizējies mācību priekšmetu olimpiāžu
laiks. 9.klases skolēns Eglons Raudziņš, kas piedalās
ļoti daudzās olimpiādēs, gūstot tajās panākumus, ilgu
laiku ļoti cītīgi gatavojās fizikas olimpiādei, 20.
janvārī pārstāvēja Vārkavas pamatskolu un ieguva
3.vietu!
18.janvārī
uz
semināru
pašpārvalžu
protokolistiem devās 6.klases skolniece Žaklīna
Kivleniece. Viņa guva daudz vērtīgas informācijas, ar
kuru vēlāk iepazīstināja savas skolas pašpārvaldes
biedrus, un secināja, cik svarīgi katras pašpārvaldes
sanāksmē skatītos jautājumus ir protokolēt. Viens no
pasākumiem, ko pašpārvalde drīzumā plāno organizēt,
ir Popiela. Tā notiks14.februārī Vārkavas tautas namā.

Vārkavas novada kultūras centra pasākumi
∗ 11. februārī plkst. 22.00 Rožkalnu KN Mīles-

∗

∗

∗

Vārkavas pamatskolas skolotāja Kristīne Pauniņa

Seminārs lauksaimniekiem
∗

21. februārī plkst. 10.00 Vārkavas
muižas pils zālē seminārs lauksaimniekiem:
• tikšanās ar a/s „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu;
• aktualitātes augu aizsardzības jomā (Zenta
Dūda);
• aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā
2012. gadā (Inese Magdaļonoka);
• aktualitātes lauksaimniecībā 2012. gadā (Aina
Golubeva) u.c. Sekojiet informācijai
www.varkava un savās apdzīvotajās vietās!

∗

tības dienas ballīte. Spēlēs grupa „Marčello”.
Dress code: sarkans! Radošāko tērpu autoriembalvas! Visi ieejas biļešu īpašnieki piedalīsies
loterijā! Ieeja: Ls 1,50, pēc 23.00 Ls 2. Būs
iespēja izmantot galdiņus.
18. februārī plkst. 19.00 Vanagu pamatskolas
zālē deju kolektīva „Vanagi” sadancis ar draugiem pretī pavasarim. Turpinājumā balle kopā
ar Jāni Ziedu - Ziediņu. Ieeja - brīva.
19. februārī plkst. 14.00 Pilišku karjerā Meteņdienas jampadracis ar jautrām izdarībām, ģimeņu sacensībām un atrakcijām. Notiks izbrauciens zirga ragavās.
25. februārī plkst. 9.00 Vārkavas novada Piliškās Zemledus makšķerēšanas čempionāts
Bleidas ezerā pie viesu nama „Ludmila”. Līdzjutējiem: brīvdabas hokeja spēle, „roņu” sveiciens, jautras atrakcijas un kopēja zupas vārīšana. Darbosies pirts! Zemledus makšķerēšanas,
hokeja spēles un ziemas peldēšanas dalībniekiem vēlams pieteikties līdz 21. februārim, zvanot vai rakstot SMS uz mob.tel. 28819170 vai
e-pastu:ilga.poksane@varkava.lv.Zemledus
makšķerniekiem dalības maksa Ls 2.
6.martā plkst. 12.00 svinīga domes sēde, veltīta Vārkavas novada dibināšanas 10. gadu jubilejai.
10. martā plkst. 20.00 Vārkavas TN Sieviešu
dienai veltīts koncerts. Dāmām - īpaši pārsteigumi! Turpinājumā balle kopā ar grupu
„Galaktika”. Ieeja: Ls 1,50, pēc plkst. 23.00 Ls 2. Būs iespēja izmantot galdiņus!
Sīkāka informācija www.varkava.lv un afišās!

Š.g.18.februārī plkst.10.00 Vārkavas vidusskolā norisināsies
"Vārkavas balvas" izcīņa vieglatlētikas trīscīņā.
Sacensību nolikumu lasiet informatīvajā portālā www.varkava.lv
Jaunumu un Sporta sadaļā.

No 2011. gada 16.decembra līdz 2012.gada 7.februārim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1
jaundzimušais: 4.janvārī pasaulē nāca Intars Rubens. Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Ilzei Čeirānei un
tētim Jānim Rubenam!
No 2011. gada 16.decembra līdz 2012.gada 7.februārim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 mūžībā aizgājušie: Boleslavs Mivriniks (05.04.1928-25.12.2011); Helēna Čeirāne (03.02.1945-26.12.2011);
Jāzeps Vojevodskis (01.02.1940-28.12.2011); Albīna Stūriška (04.02.1934-07.01.2012); Helēna Caica
(19.06.1931-07.01.2012); Tekla Čipāne (03.08.1938-22.01.2012); Iveta Garkalne (20.05.1972-30.01.2012).
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

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;
e-pasti: varkavas.novads@inbox.lv, maija.pranevska@varkava.lv).
Tirāža 740 eksemplāri.

