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Vārkavas novadpētniecības muzejs 
veido jaunu ekspozīciju

Veselības 
vingrošana

Vanagi Rimicāni

Vecvārkava Vārkava

20. februārī Vārkavas novada Sociālās aprūpes 
centrā “Vārkava” notika Atvērto durvju diena, 
kuras laikā jebkurš interesents varēja apskatīt 
izremontētās telpas un iegūt noderīgu informāciju 
par Aprūpes centra funkcijām un piedāvātajiem 
pakalpojumiem. Iedzīvotāju interese bijusi liela, 
jauno iestādi apmeklējuši gan vietējie iedzīvotāji, 
gan interesenti no kaimiņu novadiem. 

«Lai gan daudz jau ir paveikts, labiekārtošanas darbi 
vēl turpinās. Vēl ir jāaprīko virtuve, jāiegādājas 
plaukti, gultasveļa un cits klientu dzīvošanai 
nepieciešamais aprīkojums. Šobrīd norisinās 
vakanču konkurss uz darba vietām aprūpes centrā. 
Paralēli tam visam, tiek kārtota nepieciešamā 
dokumentācija,» informēja Sociālās aprūpes centra 
«Vārkava» vadītāja  Lidija Krasnais.

Sociālās aprūpes centrā «Vārkava» 
labiekārtošanas darbi turpinās 

Sporta aktivitātes novadā, Vārkavas 
vidsskolas audzēkņu sasniegumi sportā 14
Folkloras kopa «Volyudzeite» viesojās 
Latvijas Radio 15

Pirmie pavasara vēstneši (foto: A. Spūle)
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (12.02.2019.) tika izskatīti četri darba kārtības jautājumi. 
1. Par grozījumu Vārkavas novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.225 «Par Vārkavas novada pašvaldības 2019.
gada amatu saraksta apstiprināšanu».
2. Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas pakalpojumu maksu.
3. Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
4. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (20.02.2019.) tika izskatīts viens 
darba kārtības jautājums.
1. Par pašvaldības autoceļu slēgšanu.
Lēmums: 

1. Ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības 
autoceļiem no 2019.gada 21.februāra līdz atsevišķam domes lēmumam 
par satiksmes ierobežojumu atcelšanu.
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustību                 
pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā, saskaņā ar pielikumu. (Ceļu saraksts publicēts www.varkava.lv.)

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (26.02.2019.) tika izskatīti 12 darba kārtības jautājumi: 
1. Pašvaldības izpilddirektora atskaite par 2018.gada Vārkavas novada pašvaldības budžeta izpildi.
2. Par Vārkavas novada Sociālās aprūpes centra “Vārkava” nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības iestādes – Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs 
nolikumu. (Ar nolikumu var iepazīties domes lapā www.varkava.lv  sadaļā «Nozares», apakšsadaļā «Sociālās 
aprūpes centrs «Vārkava»».)

3. Par  saistošo noteikumu Nr. 146 «Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam» apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.146  «Par Vārkavas novada 
pašvaldības budžetu 2019.gadam».

4. Par rūpnieciskās zvejas limita  komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā  2019.gadam iedalīšanu.
5. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
6. Par telpu iznomāšanu.

Lēmums: 1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai «Vārkavas novada pensionāri»,   bezatlīdzības 
lietošanā Vārkavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu – nedzīvojamās telpas Nr.21 ar kopējo 
platību 21,2 m2, kas atrodas Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads.
2. Noteikt telpu lietošanas mērķi – biedrības «Vārkavas novada pensionāri» darbība.
3. Noteikt līguma termiņu – līdz 2026.gada 31.decembrim.

7. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
9. Par zemes iznomāšanu.
10. Par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2019.gadam.

Lēmums: 1. Pašvaldības autoceļu labošanu, caurteku izbūvi un grāvju rakšanu noteikt šādā prioritārā secībā:
1.1. Ceļa Svaļbiškas - Mazkursīši  (Nr.15.) labošana. Nobrauktuves nomaiņa (caurules diametrs 40 cm; 
garums 10 m ), caurtekas nomaiņa (Caurules diametrs 50 cm, garums 12 m).  (3,36 km caurteka, 3,06 
km nobrauktuve).
1.2. Ceļa Andiņi - Zibergi (Nr.68) labošana. Ceļa profila izveidošana garums 811 m,  posmam 140 m 
dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 30 cm, platums 5 m), posmam 244 m dabīgās grants 
klātnes uzbēršana (biezums 20 cm, platums 5 m), posmam 427 m dabīgās grants klātnes uzbēršana 
(biezums 20 cm, platums 5 m), grāvju atsakņošana 1291 m, grāvju rakšana 320 m, nobrauktuvju 
nomaiņa (diametrs 40 cm x garums 10 m x 3), caurteku nomaiņa (diametrs 50 cm x garums 12 m x 2) 
no 0,00 km līdz 0,811 km.
1.3. Ceļa Zvirbuļi - Stūrīši (Nr.65) labošana. Dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 
4 m, garums 1008 m) no 0,00 km līdz 1,08 km.
1.4. Ceļa Lūziņi - Lozdas (Nr.70) labošana, dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 
4 m, garums 925 m), nobrauktuvju nomaiņa (diametrs 30 cm x garums 12 m x 4), caurtekas nomaiņa 
(diametrs 50 cm x garums 14 m) no 0,00 m līdz 0,950 m.
1.5. Ceļa Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārkava   (Nr. 8; 9.) labošana. Grāvju (875,48 m + 
875,48 m = 1750,96 m atsakņošana (tīrīšana), dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 
5 m, garums 874,47 m). Nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 40 cm x garums 10 m x 7),  850,6 m), 
caurtekas nomaiņa (diametrs 50 cm x garums 14 m) no 0,00 km līdz 0,87 km. 
1.6. Ceļa Augšmukti - Purviņi (Nr.15) labošana. Dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 
5 m, garums 710,53 m), caurtekas nomaiņa (diametrs 50 cm x garums 14 m). No 0,00 km līdz 0,710 km. 
1.7. Ceļa Andiņi - Gadzāni  (Nr.64.) labošana. Grāvju  rakšana (700,82 m +700,82 m = 1401,64 m)  grunti 
izlīdzinot, nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 40 cm x garums 10 m x3), (caurules diametrs 
40 cm x garums 12 m x 4), dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5 m, garums 
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700,82 m). No 0,0 km līdz 0,700,82 km. 
1.8. Ceļa Dubenca – Dubencas kapi  (Nr.24.) labošana. Grāvju  rakšana (740,31 m +740,31 m = 
1480,62 m)  grunti izlīdzinot, nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 40 cm x garums 10 m x5), 
caurteku nomaiņa (diametrs 50 cm x garums 12 m x 2), dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 
10 cm, platums 4 m, garums 740,31 m) no 0,00 km līdz 0,74 km. 
1.9.Ceļa Līdums – Ķīvītes (Nr. 71) labošana. Grāvju rakšana ( 780,72 m +780,72 m = 1561,44 m)  grunti 
izlīdzinot, nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 40 cm, garums 10 m x 6), dabīgās grants klātnes 
izbūve (biezums 10 cm, platums 4 m, garums 780,72 m). No 0,00 km līdz 0,78 km). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 27.februāra lēmumu Nr.29 «Par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2018.
gadam» tā neizpildītajā daļā.
11. Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
12. Par iesnieguma izskatīšanu.
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (26.03.2019.) tika izskatīti 6 darba kārtības jautājumi:
1. Par zemes gabala nomu.
2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. 
4. Par grozījumu Vārkavas novada domes 26.02.2019. lēmumā Nr.24 «Par telpu iznomāšanu».
5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

DOMES LĒMUMI

Apstiprināti ar
Vārkavas novada domes

2019.gada 26.februāra lēmumu Nr.21(protokols Nr.5.,3&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.146
«Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam»

Izdoti saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, 

likumu «Par pašvaldību budžetiem» 16.,17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada domes 2019. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, 
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Vārkavas novada domes pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2 061 193 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 1 903 014 euro,
2.3. finansēšana – -158 179 euro.

3. Apstiprināt Vārkavas novada domes budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā 
(2.pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 91 230 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 98 168 euro,
3.3. finansēšana – 13 438 euro.

4. Apstiprināt Vārkavas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. gadam šādā apmērā (3.pielikums):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi –  0 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 2 134 euro,
4.3. finansēšana – 2 134 euro.

5. Apstiprināt Vārkavas novada domes aizņēmumu neatmaksāto summu uz 2019. gada 1.janvāri šādā apmērā – 
EUR 909 189,36.
6. Apstiprināt Vārkavas novada domes galvojumu neatmaksāto summu uz 2019. gada 1.janvāri šādā apmērā –        
1 003 euro.
7. Vārkavas novada dome lemj par grozījumiem Vārkavas novada domes 2019. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas apmērā.
8. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā  līdzekļus neparedzētiem gadījumiem Euro 
10 000 apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Vārkavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Vārkavas novada 
dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».  Visus 
piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus apstiprina ar Vārkavas novada 
domes lēmumu.

9. Vārkavas novada dome 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu  93 879,64 euro 
apmērā un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 
plānotajiem līdzekļiem.
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Paskaidrojuma raksts 
2019.gada Vārkavas novada pašvaldības budžetam

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019. 1938 iedzīvotāji (2018.gadā -1995 iedzīvotāji).
Rožkalnu pagastā - 700 iedzīvotāji / 2018.gadā -708.
Upmalas pagastā – 685 iedzīvotāji / 2018.gadā – 702.
Vārkavas pagastā – 553 iedzīvotāji / 2018.gadā – 585.

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darbaspējas vecumam) 231 iedzīvotājs / 2018.gadā -241.
Darbaspējas iedzīvotāju skaits – 1265 iedzīvotājs /2018.gadā- 1313.
Virs darbaspējas vecuma – 442 iedzīvotāji / 2018.gadā – 441.

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Vārkavas novada pašvaldībā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazināšanās 
un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītāji ir mazinājušies:
2019.gada janvārī – 6,7 %
2018.gada janvārī – 6,9 %
2017.gada janvārī – 9,8%   Vārkavas novadā.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo 

10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos 
pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

11.  Apstiprināt Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksa uz 1 audzēkni 2019.gadā par vienu 
mēnesi Vārkavas vidusskolā euro 94,00, Rimicānu PII euro 210,75, saskaņā ar 6. pielikumu. (Pielikums publicēts 
internetvietnē www.varkava.lv sadaļā «Pašvaldības budžets»)
12. Noteikt, ka programmas „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” un programmas „Mērķdotācijas pašvaldībām 
— pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 
dotācijas mācību līdzekļu iegādei, dotācijas 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām, izpildītājs ir Vārkavas novada domes 
administrācija.
13. Apstiprināt Vārkavas novada sociālās aprūpes centra uzturēšanas izmaksa 2019.gadā vienai personai vienā 
dienā euro    15,55   saskaņā ar 7. pielikumu. Pielikums publicēts internetvietnē www.varkava.lv sadaļā «Pašvaldības 
budžets»)
14.  Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes,  administrēšanu, 
aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – Vārkavas novada domes administrācija.

15.  Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
izdevumus atļauts veikt, ja Vārkavas novada dome pieņem lēmumu par projekta realizēšanu un apstiprina projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru atbilstoši 2019.gadā plānotajam apjomam  iekļauj budžeta grozījumos.
16. Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus atbilstoši ieņēmumiem, 
taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem. Veicot 
izdevumus un uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāžu vadītājiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no 2019.
gada apstiprinātā budžeta apjoma iestādei.
17. Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 
5.-12. klašu skolēnus līdz 2019.gada 31.decembrim.
18. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti ar attiecīgās iestādes 
budžetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību par nepilnīgu nodokļa nomaksu tiks ieturētas 
no attiecīgo iestāžu vadītāju atalgojuma likumā noteiktajā kārtībā.

19. Iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma  «Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā» prasībām.
20. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem 
būtu likumīga, lietderīga un pareiza.
21. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar 
attiecīgo budžeta izpildītāju.
22. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības 
domes ēkā un pagasta pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības portālā www.varkava.lv internetā.

Domes priekšsēdētāja                                        A.Brakovska
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa 
attīstībai. 
Vārkavas novada domes budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas 
ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos 
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja 
nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Vārkavas 
novada domes saistošo noteikumu «Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam» 1. un 2.pielikumā. 
(Pielikumi publicēti internetvietnē www.varkava.lv sadaļā «Pašvaldības budžets».)

Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 061 193 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu 
ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības 
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām 
ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto 
projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). 
Pašvaldības pamatbudžeta kontu un skaidras naudas atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 117026,36.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 596 413 par EUR 6 729 mazāk, nekā 2018. gadā faktiski 
saņemts.  
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 119 037, par ēkām un inženierbūvēm – EUR 19 775, 
par mājokļiem– EUR 3 162.
Saņemtais finansējums no pašvaldību izlīdzināšanas fonda EUR 671 448.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām ir plānota EUR 162 920 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 75 105 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 85 885 apmērā veido pašvaldības īpašuma iznomāšanas 
maksas, kustamās mantas realizācijas, maksas par telpu nomu, biļešu realizāciju un dzīvokļu un komunālajiem 
pakalpojumiem u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti EUR 1 903 014 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 540  091 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un 
klientu apkalpošanai, t.sk.:

• Pašvaldības administrācija EUR 314 145;
• Vārkavas pagasta pārvalde EUR 64 087;
• Rožkalnu pagasta pārvalde EUR 70 031;
• Informācijas atbalsta centrs Vanagi EUR 41 808;
• Aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 3 100;
• Deputātu atlīdzībai EUR 27 070;
• Komisiju darba atalgojumam EUR 9 850.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 10 000.
Civilā aizsardzība, izdevumi plānoti EUR 10 010 apmērā.
Ekonomiskā darbība 
Izdevumi plānoti EUR 117 302.
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 10 910.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 143 816 apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 137 525 apmērā, t.sk.:

•EUR 81 750 Kultūras centrs;
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• EUR 16 070 Muzejs;
• EUR 10 315 Upmalas pagasta bibliotēka;
• EUR   5 629  Vanagu bibliotēka;
• EUR 11 125 Rožkalnu bibliotēka;
• EUR 10 250 Vārkavas bibliotēka;
• EUR 1 532 Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem. 

Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 633 858 apmērā, t.sk.:

• EUR    236 590 Vārkavas vidusskolai;
• EUR    128 496 Rimicānu PII.

Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 296 782 apmērā, t.sk.:

• EUR    39 316 Sociālā dienests;
• EUR    146 759 Vārkavas sociālās aprūpes centrs;
• EUR    49 802 pabalsti;
• EUR    13 000 asistenta pakalpojuma nodrošināšana;
• EUR    14 581 bāriņtiesa.

Speciālais budžets
Ieņēmumi plānoti EUR 91 230.
Izdevumi plānoti EUR 98 168, t.sk.:

• Ceļu uzturēšanas ziemas periodā EUR 15 845;
• Ceļu uzturēšanas darbi ārpus ziemas perioda EUR 22 000;
• Ceļa zīmju izgatavošana EUR 1 100;
• Ceļu remontdarbi EUR 45 870.

Zemes gabala Vecvārkavā labiekārtošanas projekts EUR 9 000.
Attīrīšanas dīķu Vecvārkavā tīrīšanas darbi EUR 6 487.

Darbības programma turpmākajiem trijiem saimnieciskajiem gadiem

Uzsākts darbs pie Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025.gadam izstrādes. Vārkavas novada iedzīvotāji 
aicināti piedalīties attīstības programmas veidošanā — aktīvi iesaistīties programmas izstrādē piedaloties aptaujā, 
sniedzot argumentētus priekšlikumus un iesaistoties programmas izstrādes darba grupās (uzņēmējdarbības, 
tūrisma, vides un infrastruktūras grupā; kultūras, sporta un aktīvās atpūtas grupā; sociālo un veselības aprūpes 
pakalpojumu nodrošinājums un sociālās drošības grupā; izglītības, mūžizglītības un jaunatnes grupā).Vārkavas 
novada pašvaldība darbojas saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības programmu 2012.-2030.gadam un Vārkavas novada 
Teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam.
Vārkavas novada Attīstības programmā 2012. - 2018. gadam  ieplānotie darbi turpmākajos divos gados tiks 
turpināti un pabeigti ceļu pārbūves darbi ELFLA projektu “Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem ietvaros “ Pašvaldības 
autoceļa Gaters Kaļvi 0,5km-2,99 km Vārkavas pagastā Vārkavas novadā pārbūve”. 2019.-2020.gadā saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko projektu tiks veikti kultūrvēsturiskā objekta “Vārkavas muižas pils” restaurācijas darbi, tiks 
veikti labiekārtošanas darbi Vecvārkavā, iekārtojot atpūtas laukumu un ierīkojot apgaismojumu ciemata teritorijā.  
Jaunajā Vārkavas novada attīstības programmā 2019. – 2025.gadam ir paredzēts sakārtot Rimicānu attīrīšanas 
iekārtu darbību. 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu 
pamatsummas EUR 93 879,64 apmērā., 2020.gadā atmaksājamā aizņēmumu summa sastāda EUR 83 865,96 un 
2021.gadā EUR 79 795,08.
Pašvaldība paredz ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 2019.gadā Vārkavas muižas pils restaurācijas darbu pabeigšanai, 
2020.gadā ceļa Gaters Kaļvi 0,5km-2,99 km pārbūves darbu veikšanai.

Domes priekšsēdētāja                                                   A.Brakovska

AR 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM UN TO PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV)  SADAĻĀ «PAŠVALDĪBAS BUDŽETS» VAI«DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI»
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AKTUĀLI

Pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu  komisiju locekļu amatiem
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā.  Vārkavas novadā 
darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi. 728.iecirknis būs atvērts Vārkavas Tautas namā (Kovaļevsku ielā 5), 726. iecirknis 
darbosies Vārkavas novada domē (Skolas ielā 5), un 727. iecirknis – Rimicānu pagasta pārvaldes ēka, kultūras nams 
(Saules iela 16).
Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņu darbības nodrošināšanai nepieciešami 15 vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi, 
līdz ar to izsludinām pieteikšanos uz šiem amatiem.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

- kurš prot latviešu valodu;
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapas www.cvk.lv sadaļā «Darbs vēlēšanu iecirknī» un iesniedzams Vārkavas novada domē, Vārkavas vai 
Rožkalnu pagastu pārvaldēs aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Vārkavas novada vēlēšanu komisijai» no 2019.gada 
20.marta līdz 10. aprīlim.

Vārkavas novada vēlēšanu komisijas  priekšsēdētāja Aija Bitinas, tālr.: 29443794, 
sekretāre Iveta Stivriška,

tālr.: 26366551

Izglītojošs seminārs 
«Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas iegūšanai siltumnīcās»

16.04.2019. plkst. 10:00.
LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi.

Programmā:
• Optimālu augšanas faktoru nodrošināšana siltumnīcās;
• Siltumnīcu dezinfekcija, augsnes auglības saglabāšana un atveseļošana;
• Vietējiem apstākļiem piemērotākās tomātu, gurķu šķirnes, to stādīšana, kopšana un mēslošana; 

Lektors Māris Narvils, LLKC vecākais dārzkopības speciālists;
• ES līdzekļu piesaiste ilggadīgo stādījumu ierīkošanai dārzeņkopības un siltumnīcu saimniecībās; 

Lektors Lidija Kivleniece, LLKC Preiļu konsultāciju biroja ekonomikas konsultante. 

Obligāta pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas 
Augšpūles,  tel.nr. 26788681.

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiks un vietas Vārkavas novadā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis: 28621858, 28653191, e-pasts: preili@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv.
Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Rimicāni 18.04 11.00 22.05 11.00 Pie kaltes
Lazdāni 18.04 12.00 22.05 13.00 Pie darbnīcām
Arendole 18.04 13.30 22.05 14.30 Pie veikala
Ančkini 25.04 13.00 23.05 13.00 Pie krustojaumu
Pilišķi 25.04 14.00 23.05 14.00 pie darbnīcām
Vārkava 29.04 10.30 29.05 10.30 Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)
Vecvārkava 29.04 12.00 29.05 12.00 Pie domes administrācijas (Skolas iela 5)
Vanagi 29.04 13.30 29.05 14.00 Pie darbnīcām
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Novada ģimenes saņēmušas fonda «Gloria Patri» ziedojumu

Vārkavas novada Sociālais dienests turpina 
sadarboties ar Fondu «Gloria Patri» un tā pārstāvi 
Andri Liepu. Šoreiz sadarbības fonds Sociālā 
dienesta apzinātajām ģimenēm ziedojis datorus. 
Fonda dāvinājums aizceļoja pie skolas vecuma 
bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm, ģimenēm kurās aug aizbildniecībā esošs 
bērns un daudzbērnu ģimenēm. 17 stacionārie 
datori, kurus atveda fonda pārstāvis ir lietoti, 
bet pilnībā veic visas funkcijas, lai skolēni varētu 
apgūt datorprasmes. Saņemot datoru, ar katru 
jauno īpašnieku tika noslēgts  savstarpējs līgums, 
ka dators paliek ģimenes īpašumā un tos nedrīkst 
pārdot vai dāvināt citai personai.
Vārkavas novada pašvaldība pateicas fondam 
«Gloria Patri» par ziedojumu novada ģimenēm!

 Vārkavas novada Sociālais dienests

« Ģ i m e n e s 
pa l īdz ī bas 
c e n t r s 
« L i g zd a » » 
s a d a r b ī b ā 
ar Eiropas 
A t b a l s t a 

fondu vistrūcīgākajām personām 20. februārī Vārkavas 
Tautas namā pulcēja visus interesentus, kam saistoša 
ir tēma «Sadzīves ķīmija un mans mājoklis».  Mājokļa 
uzturēšana kārtība ir tik pašsaprotama, bet tajā pašā 
laikā tik sarežģīta un dažs var apgalvot, ka ļoti dārga.
Sadzīves ķīmija ir ienākusi cilvēku dzīvē un ieņēmusi 
savu vietu, ka dažreiz pat nevaram atcerēties citu 
veidu, kā iztīrīt mājokli, izmazgāt drēbes, iztīrīt traipus 
neizmantojot ķīmiskus līdzekļus, kas iegādāti veikalā. 
Kartupeļu ciete, soda, etiķis, pelni, grants, sāls ir 
lietas, kas atrodas rokas stiepiena attālumā, un ir 

izmantojamas mājokļa tīrīšanai, kā arī ar dabiskām 
vielām mēs vasaras periodā varam apkarot mušas, 
blusas, skudras un citus kaitēkļus, kas bez ielūguma 
ieperinās mūsu mājokļos.
Kā prasmīgi un  draudzīgi sadzīvot ar apkārtējo vidi, 
un vēl draudzīgāk sadzīvot ar naudas maciņu, kurā var 
ietaupīties kāds santīms, biedrība «Ģimenes palīdzības 
centrs «Ligzda»» pastāstīt uzaicināja pensionāru 
biedrības vadītāju, ķīmijas skolotāju Helēnu Piziču. 
Stāstījums bija balstīts uz personīgo pieredzi, ķīmijas 
nozares pārzināšanu un aizrautīgu zaļā dzīvesveida 
popularizēšanu.
Mēs cenšamies septiņjūdžu zābakos iet līdzi laikam un 
nereti nepaskatāmies, kādi  atstāto pēdu nospiedumi 
paliek pēc mums. Sadzīvot un nenodarīt pāri apkārtējai 
videi un tajā pašā laikā dzīvot tīrībā un kārtībā nereti 
neprasa daudz, tikai jāiemācās drusku vairāk.

Vārkavas novada Sociālais dienests

Sadzīves ķīmija un mans mājoklis

Jauniešu sadraudzības pasākums Aizkalnē
Saulainā 22. februāra pēcpusdienā astoņi Vārkavas 
novada jaunieši devās uz Aizkalnes Tautas namu, 
lai kopā ar Preiļu novada jauniešiem, piedalītos 
sadraudzības spēļu pasākumā. 
Pasākums sākās ar radošu aktivitāti – rokassprādžu 
izgatavošanu. Pēc radošas darbošanās, jaunieši tika 
sadalīti jauktās komandās, lai varētu piedalīties 
jautrajā stafetē. Vispirms komandu dalībniekiem 
bija jāiepazīstas savā starpā, tad jāizdomā savas 
komandas nosaukums un atraktīvi jāiepazīstina 
pārējie dalībnieki ar savu komandu. Pirms stafetes, 
jauniešiem bija jāatbild uz dažādiem atjautīgiem 
jautājumiem. Jautrā stafete sākās ar galvu reibinošu 
griezienu ap birstes kātu, pēc tam bija jāņem maiss 
un ar to jālec apkārt konusiem, no attāluma jāmet 
bumbiņas spainī, jālec un jālien cauri barjerām, 

jālec ar lecamauklu un jāiztin no papīra konfekte ar 
vilnas zeķēm rokās. Vakara gaitā dalībnieki sacentās 
arī tualetes papīra tīšanas stafetē, vates disku 
pārcelšanā ar muti, vārdu lasīšanā ar kartupeli 
mutē un diega tīšanu uz zīmuļa.
Kad sacensību rezultāti bija apkopoti, balvas un 
diplomi saņemti, cienājoties ar saldumiem, jaunieši 
laiku pavadīja draudzīgās sarunās. Paldies, Preiļu 
novada jaunatnei par uzaicinājumu piedalīties 
sadraudzības spēļu vakarā. Īpašs, paldies, aktīvajiem 
un atsaucīgajiem Vārkavas novada jauniešiem, kuri 
pieteicās uz šo pasākumu.

Informāciju sagatavojusi
jaunatnes lietu speciāliste

Iveta Poplavska
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Februāra un marta mēnesis bija dažādiem konkursiem 
un olimpiādēm bagāts. Starpnovadu vokālās mūzikas 
konkursā «Balsis» piedalījās 6.-7.  un 10.-12. klašu 
meiteņu ansambļi un zēnu ansamblis. Visu triju 
ansambļu dziedātāji ieguva 1. pakāpes diplomus. 
Vidusskolas meiteņu ansamblis ieguva ceļazīmi dalībai 
Latgales reģiona konkursā, kur izcīnīja 3. pakāpes 
diplomu.
Alise Krūmiņa, Līva Vaivode – Šulte un Rinalds Božis 
savu lasītprasmi parādīja LNB organizētajās Skaļās 
Lasīšanas sacensībās Preiļos. 
Skolas jaunāko klašu deju kolektīvs piedalījās 
starpnovadu tautas deju kolektīvu skatē, kur ieguva     
3. pakāpes diplomu.
7. martā Līvānos notika Dienvidlatgales novada 
rotaļnieku konkurss «Lielais rotaļnieks». Ieva 
Jaunromāne un Liliāna Surgunte ieguva 2. pakāpes 
diplomus.
Šajā pašā dienā notika arī  Dienvidlatgales novada 
stāstnieku konkurss «Anekdošu virpulis 2019». Edvards 
Vaivods – Šulte, Elvis Laganovskis un Mārtiņš Upenieks 
izcīnija 1. pakāpes diplomus un ieguva ceļazīmi dalībai 
stāstnieku konkursa finālā Rīgā. 
Elvis Laganovskis un Olivers Šembels, piedaloties 
skatuves runas konkursā Latgales reģionā, ieguva 2. 
pakāpes diplomus. 
Skolēni aktīvi iesaistījās arī makulatūras vākšanas 
konkursā «Tīrai Latvijai». Tika savākti 5815 kg 
makulatūras. 1. vietā ierindojās 3. klase (1044 kg) 
, 2.vietā -1.klase ( 768 kg), 3. vietā -9.klase (753 kg). 
Starp skolēniem čaklākie makulatūras vācēji bija 
Daniels Lazdāns (9.kl.) – 402,5 kg, Maija Lazdāne (3.kl.) 
– 320 kg, Dominiks Kusiņš (3.kl.) – 311 kg. 

Rudenī  skolēni ar īpašu aizrautību vāca ozolzīles. 
Daļu ozolzīļu 3. klases skolēni  izbaroja meža zvēriem, 
bet 100 kg 12. martā tika nogādāti Rīgas Zoodārza 
dzīvniekiem.
Februāra mēnesī 3. un 6. klases skolēni pildīja 

diagnosticējošos pārbaudes darbus. Tajā laikā, kad 1.- 
11. klašu skolēniem bija pavasara brīvdienas, 12. klašu 
skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu svešvalodā.
Šajos mēnešos ar ļoti labiem rezultātiem skolēni 
piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs. Starpnovadu 
fizikas olimpiādē Andrejam Ločam (10. kl.) -1. vieta, 
Kristianam Plotam (10. kl.) -3. vieta. Starpnovadu 
matemātikas olimpiādē Kristianam Plotam -1. vieta, 
Andrejam Ločam -3. vieta. Kristians piedalījās arī valsts 
matemātikas olimpiādē. Starpnovadu ķīmijas olimpiādē 
Kristianam Plotam -2. vieta, Andrejam Ločam -3. vieta. 
ES dabaszinību olimpiādē Kristianam Plotam -1. vieta, 
Andrejam Ločam -2. vieta.

Starpnovadu matemātikas olimpiādē (5.-8.kl.)- Alisei 
Krūmiņai (5.kl.)- 3.vieta, Ernestam Lazdānam (7.kl.)- 
1.vieta.
Latgales novada latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē Rebekai Cimdiņai (10.kl.)- 3.vieta, Sandrai 
Brakovskai (7.kl.)- atzinība, Ernestam Lazdānam (7.kl.)- 
atzinība.
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 
Matīsam Sparānam (5. kl.)- 3. vieta.
Starpnovadu 4. klases matemātikas olimpiādē 
Mārtiņam Upeniekam - 1.vieta, Markusam Somam- 
1.vieta.
Latgales novada dabaszinību un matemātikas 
multidisciplinārajā olimpiādē komandām  Kristians 
Plots, Andrejs Ločs un Sindija Edīte Upeniece (10. kl.) 
ieguva 2.vietu.
Līva Vaivode-Šulte (6.kl.) un Sandra Brakovska (7.kl.) 
piedalījās 15.atklātajā mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē «Mēs — Latvijas nākotnei» (tekstila 
tehnoloģijas, 1. kārta).  Līva Vaivode-Šulte tika uzaicināta 
uz olimpiādes 2.kārtu, kura norisināsies 17. aprīlī Rīgā, 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.
Ikviens no Vārkavas vidusskolas skolēnu un skolotāju 
saimes var būt lepns par audzēkņu sniegumu olimpiādēs 
un konkursos.

Vārkavas vidusskolas
8.klases skolniece Daina Gailuma

Vārkavas vidusskolas audzēkņu dalība dažādos konkursos un mācību 
priekšmetu olimpiādēs
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Metenis senajā Saules kalendārā ir jauna gada, jauna 
pavasara sākums, tāpēc tā ir pati skanīgākā, skaļākā un 
priecīgākā budēļu diena. Jau desmito gadu ar dziesmām, 
rotaļām un jautrām izdarībām Vārkavas novada Piliškās 
tika atzīmēta Meteņdiena.

«Tradicionālā šļūkšana no kalna ar ragavām un citi 
sniega prieki šogad izpalika, jo sniega vairs nav. Bet tā 
vietā bija jaunas atrakcijas. Šogad bijām arī izgatavojuši 
salmu lelli — dedzināšanai. Tradicionālās zirgu izjādes 
vietā bija iespēja pavizināties zirga ratos, kas mūsdienās 
ir eksotiska lieta, par to ir liela interese jaunākajai 
paaudzei. Pasākuma apmeklētāji bija ieradušies maskās 
un interesanti tas, ka tradicionālajām maskām nāk 
klāt jaunas, piemēram, dinozaura» pastāstīja Vārkavas 
Novadpētniecības muzeja vadītāja un pasākuma 
iniciatore Elvīra Āboliņa.

Svinot Meteņdienu, jālustējas un jādzied. Pilišķu 
pilskalna pakāji ar tautasdziesmām pieskandināja 
pašmāju folkloras kopa «Dzeipurs» un  ciemiņi no 

Preiļu novada Smelteriem — folkloras kopa «Golūda». 
Pasākuma dalībniekus iekustināt bija ieradušās Vārkavas 
novada senioru deju kopas «Odziņas» dejotājas.
Bluķi vilkdams pa zemi, bija ieradies arī pats Metenis. 
Pasākumā laba vēlējumus teica arī Vārkavas pagasta 
pārvaldes vadītāja Skaidrīte Medne un Pilišku vecākā 
iedzīvotāja Tekla Ziemele. Pēcāk Meteņa savāktās 
tenkas un sliktie darbi ar visu bluķi tika likti ugunskurā 
un sadedzināti kopā ar salmu lelli. Lai viss sliktais izkūp 
gaisā un nāk pavasaris.

Meteņiem ir raksturīgs ne tikai priecīgs skats uz 
gaidāmajām Lieldienām un pavasara siltumu, kas nāk, 
bet arī sacensību gars – lai veicinātu šo ātro atnākšanu 
un visa turpmākā gada izdošanos. Tieši tādēļ tika 
organizētas vairākas spēles, kuru laikā tika noskaidroti 
stiprākie, ātrākie un veiklākie Meteņdienas svinētāji.
Meteņu galvenais ticējums – nedrīkst skopoties par 
svētku galdu gādājot, un jāsāk jau agri no rīta gatavoties, 
kurot pavardā uguni. Tad senais gads, kas, iespējams, 
sākās Meteņos, būs bagāts un veiksmīgs. Tamdēļ arī 
Meteņu pasākuma saimnieki Inga un Edgars Krekeļi 
saviem ciemiņiem bija sarūpējuši gardus cienastus. 
Arī paši viesi bija sanākuši ar labu noskaņojumu un 
pilnām kabatām. Bija ieradušās arī Pilišķu sievas ar 
rokdarbiem, pankūkām un laba vēlējumiem visiem 
novada iedzīvotājiem.
Ar smieklīgiem skečiem par lauku dzīves peripetijām 
uzstājās  Vārkavas amatierteātris «Kulda». 
Ar dažādu aktivitāšu palīdzību tika pareģots, ka pavasaris 
drīz iestāsies un novada ļaudīm šis būs labs gads.

Vārkavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Dudarjonoka

Jautrā Meteņdiena Piliškās

Aicinām pieteikties amatniekus, stādu audzētājus, 
mājražotājus, zemnieku saimniecības u.c. tirgoties 

gribētājus pavasara gadatirgum Vecvārkavā! 

Gaidīsim visus interesentus 11. maijā plkst. 10:00 
(tirgotājiem ierašanās līdz 9:30).

Jautājumu gadījumā zvanīt vai rakstīt:
+37127016344,  andris.lazdans@varkava.lv
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LABDIEN , NOVADA PENSIONĀRI!
Gaidām pavasari ar jaunām domām, idejām 
un darbiņiem.  Biedrības «Vārkavas novada 
pensionāri» valde jaunajā darba cēlienā vēlas 
uzrunāt savus biedrus (ne tikai biedrus – visus 
pensionārus), lai JŪS iekļautos mūsu aktivitātēs. 
Aprīlī un maijā organizēsim nūjošanas 
nodarbības, bet jūnijā tiksiet aicināti uz 
endokrinologa praktiski – teorētiskām 
nodarbībām. Svarīgi, lai mēs viens otru 
uzmundrinātu un palīdzētu līdzcilvēkiem ar 
padomu, ar atbalstu, ar sapratni. 2019. gadā  - 8 
reizes Preiļos notiks nūjošanas maratons. Mēs 
organizējamies! Pirmā reize, kad izbraucam 
uz Preiļiem nūjot ir 10. APRĪLIS. Tiekamies pie 
Vārkavas vidusskolas plkst. 17.00. Nāciet visi, 
kuri grib nūjot un pabūt kopā! Piezvaniet, ja 
gribat uzzināt vairāk informācijas. Gadiem nav 

nozīmes, mēs tikai gribam darboties kopā. 
Tuvojas Lieldienas. Mūsu vidū ir daudz gudru un 
čaklu rokdarbnieču. Ir iespēja piedalīties Rīgā 
Latvijas pensionāru rokdarbnieču tirdziņā, kas 
tiek organizēts dzelzceļa stacijā Lieldienās, lai 
mēs varētu realizēt savus adījumus, pinumus, 
tamborējumus un citus rokdarbus. Lūdzu 
zvaniet man un es pieteikšu JŪS kā dalībniekus. 
To organizē Latvijas Pensionāru federācija un 
par dalības vietu NAV jāmaksā.
Šogad aizvien vēl turpinās akcija “No paaudzes 
paaudzei”, kuras laikā novada jaunajās  ģimenēs 
tiek sveikti jaundzimušie bērniņi. 
Vēlu raženu un patīkamu pavasari, veselību un 
saticību ģimenēs, skaistas Lieldienas!

Helēna Piziča – biedrības valdes priekšsēdētāja 

Senioru deju kopa «Dzīves virpulī» meklē jaunus dejotājus
Pašreiz  «Dzīves virpulī» kolektīvā ir dejotājas no 
45 gadiem un vecākas, bet gadiem nav nozīmes. 
Lūdzam visas dāmas un kungus, dejot gribētājus  
piebiedroties mūsu kolektīvam, nenožēlosiet! 
Tomēr mācīties vajadzēs. MĒĢINĀJUMI MUMS 
NOTIEK NEDĒĻĀ VIENU REIZI – TRĪS STUNDAS, 
PIRMDIENĀS. Tomēr, ja nepieciešams, reizēm 
pamainām laikus, lai varētu mēģinājumus apmeklēt 
visas dejotājas.
Mums ir daudz draugu gan Latvijā, gan Lietuvā, gan 
Igaunijā, tāpēc koncertējam bieži un daudz, tas ir 
ļoti interesanti.

Lūdzu ļaujiet sev to prieku būt kopā ar sev līdzīgiem, 
lai piepildītu savu dzīvi ar prieku un interesantu 
nodarbi. Neviena no mums nav profesionāla 
dejotāja, bet iemācīties varējām un varēsiet arī jūs. 
Ļoti gaidām Jūs pie mums! Ļoti jauki būtu, ja nāktu 
abi ģimenes cilvēki kopā!
Kolektīva vadītājas Larijas Lazdānes telefona 
numurs: 29609452.

Varat vienoties braukt arī no novada attālākām 
vietām. Viss ir iespējams!  Gaidām, ļoti, ļoti!

Senioru deju kopa «Dzīves virpulī»

Egitas Kancānes stāstu krājuma «Syltuo mola» atvēršana 
23. martā Kultūras centra zālē 
pavasarīgā un sirsnīgā atmosfērā 
norisinājās novadnieces Egitas 
Kancānes stāstu krājuma «Syltuo 
mola» atvēršana. Pasākuma 
viesiem bija unikāla iespēja 
iepazīties ar grāmatas varoņiem – 
Vārkavas novada Andiņu ciema un 
tā apkārtnes iedzīvotājiem.
Pasākuma laikā ar galvenajām 
atziņām un emocijām, kas tika 
gūtas, sagatavojot un izdodot  
grāmatu, dalījās tās autore Egita 
Kancāne. Klātesošos ar stāstu 
fragmentiem iepazīstināja paši 
to varoņi — autores radi, draugi 
un kaimiņi.  Pasākumā piedalījās 
arī grāmatas izdevēji — biedrības 
«Latgolys Studentu centrs» pārstāvji. Jauno autori ar pirmās grāmatas iznākšanu sirsnīgi sveica Vārkavas novada 
domes priekšsēdētāja. Ar siltiem vārdiem, ziediem un pat kūkām autori sveikt bija ieradušies Egitas bijušie skolotāji, 
radi, draugi un atbalstītāji. 
Paldies Kancānu ģimenei un visiem pasākuma apmeklētājiem par lieliskajiem satikšanās svētkiem! 
Grāmata tapusi, pateicoties Latgales reģiona attīstības aģentūrai, AS «Latvijas valsts meži» un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstam. 

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 
Dagnija Dudarjonoka
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Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies, ka Vārkavas 
novadā varētu attīstīties tūrisma nozare? Tieši tā! 
Un iesākumam nevajag nemaz tik daudz – mazlietiņ 
uzņēmības, mazlietiņ zināšanu, lai ar pavisam 
nelielām izmaksām uzsāktu šo ceļu tūrisma jomā!
Šobrīd tiek meklētas interesantas lauku 
saimniecības, kurās tūristi varētu redzēt 
tradicionālo saimniekošanu, varētu piedalīties 

lauku saimniecības dzīvē. Tāpat arī specializētās 
saimniecības ar savu šarmu un modernismu.
Iespējams jūs varat piedāvāt piknika vietas vai 
telts vietas, varbūt ir iespējama nakšņošana 
svaigi pļautā sienā siena šķūnī vai siena gubā.
Varbūt jūs lieliski gatavojiet un šīs kulinārās 
prasmes varētu parādīt tūristiem, sniedzot 
ēdināšanas pakalpojumus.
Jums mājās ir mājdzīvnieki? Varbūt eksotiski 
dzīvnieki? Tūristu ģimenes ar bērniem par to 
tikai priecātos!
Jums dīķī tiek audzētas zivis? Iespējams jūs 
varētu atļaut makšķerniekiem tās pazvejot! Un, 
ja vēl ir pieejama pirtiņa, kur dziedināt savu 
ķermeni un prātu...
Tūrisma nozarē ir ļoti liels pieprasījums, taču nav 
attiecīgā piedāvājuma!
Ja jums ir radusies interese un vēlme pamēģināt 
uzņemt tūristus savā saimniecībā, lūdzu sīkāk 
interesēties zvanot uz tālr. nr.: 27059046 līdz  
šī gada 5. aprīlim. Interesentiem tiks organizēts 
seminārs-diskusija ar šīs jomas speciālistiem.

Vārkavas novadpētniecības muzeja – 
kultūrvēstures un

tūrisma centra vadītāja Elvīra Āboliņa
 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 
(turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas 
pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas 
saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un 
Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos 
Nr.384  «Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras nolikums» noteiktajām funkcijām 
un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā 
ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos 
plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 
1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.
Aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada 
marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu 
mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu 
Vārkavas novada teritorijai, tas nozīmē - veiks 
teritorijas apsekošanu dabā.
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta 
pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un 
kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā 
vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. 
Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto 
spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts 

reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem 
LA.
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros 
lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu 
darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti 
atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un 
situācijai apvidū.
2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri 
saredzami ortofotokartē vai parādījušies dabā 
pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai 
uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana 
var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem 
ģeodēziskiem instrumentiem.
3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām 
un objektiem.
4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu 
fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa 
kuģis - drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu 
novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta 
vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

Aicina atsaukties tūristiem draudzīgas vietas 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbienieki Vārkavas 
novada teritorijā veiks teritorijas apsekošanu
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Vārkavas novadpētniecības muzejs lūdz atsaukties 
novada iedzīvotājus palīdzēt izveidot jaunu 
ekspozīciju muzeja klēts telpās.
Vārkavas novads ir bagāts ar izcilām saimniecēm 
un saimniekiem. Mūsu vectēvi bija labi alus darītāji 

un saimnieces labas siera sējējas. Daudzi ar šiem 
amatiem nodarbojas arī šobrīd. Tādēļ Vārkavas 
novadpētniecības muzejs vēlas izveidot jaunu 
ekspozīciju ar nosaukumu «Ols dareišonys i sīra 
sīšonys tradicejis Vuorkovys nūvodā», kurā būtu 
redzamas šīs senās tradīcijas un  to meistari.
Lūdzam atsaukties un dalīties ar stāstiem un 
tradīcijām par to, ko zinām paši un ko stāstījuši 
mūsu vecāki un vecvecāki. Aicinām atsaukties arī 
tos, kuriem mājās vēl ir saglabājušies senie alus 
darīšanas un siera siešanas darba rīki, viss, kas 
saistīts ar darba procesu (piena separatori, sviesta 
cibiņas, ķērnes, mēramrīki, sveramrīki, kubuli, 
alus mucas, alus glāzes, krūzes u.c.), protams, arī 
fotogrāfijas, kas apliecina šos darba darītājus un 
procesus.
Būsim bezgala pateicīgi jums par dalību ekspozīcijas 
veidošanā un jūs  būsiet goda ciemiņi ekspozīcijas 
atvēršanas svētkos. Gaidīsim jūsu zvanus, lai tiktos 
un pierakstītu jūsu stāstus un apskatītu  senos un 
varbūt ne tik senos darba rīkus.

Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja 
Elvīra Āboliņa

Tālr. num.: 27099432

Vārkavas novadpētniecības muzejs veido jaunu ekspozīciju

Vārkavas novadpētniecības muzejā uzstādītās 
stelles ir sagatavotas aušanai. Ikviens  interesents, 
paņemot līdzi savus materiālus,  var mācīties aušanu 
vai uzaust sev grīdas celiņu. Sazinoties ar muzeja 

vadītāju, var mācīties arī  auduma ievilkšanu, 
nītīšanu, šķietošanu,  paminu piesiešanu un citus 
steļļu sagatavošanas darbus. 

Vārkavas novadpētniecības muzejā var mācīties aušanu

Lai izprastu iedzīvotāju vēlmes un izstrādātu Vārkavas 
novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
programmas stratēģisko daļu, visi novada iedzīvotāji 
tika aicināti piedalīties tematiskajās darba grupās 5. un 
18.martā. 
Sanāksmju laikā notika diskusijas par dažādām 
jautājumiem, kas skar katra novada iedzīvotāja ikdienu. 
Kā galvenās prioritātes novada attīstībā iedzīvotāji  
norādīja infrastruktūras attīstību, izglītības un sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanu, videi draudzīgu dzīvošanu,  
lauku tūrisma attīstību, kultūras pasākumu daudzveidību 
u.c.  Vārkavas novada dome pateicas visiem darba grupu 
dalībniekiem par dalību diskusijās! 

Novada iedzīvotāji tikās tematiskajās darba grupās 

22.martā Vārkavas novada Kultūras centra zālē notika 
SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»   
informatīvs seminārs «Par ES un Valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu». 
Semināra laikā tika sniegta informācija par aktualitātēm 
Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2019.gada platību 
sezonā, integrētajā laukaugu audzēšanā, Es atbalstu 
mežsaimniecībā, biodrošības pasākumu ievērošanu 
lopkopības saimniecībās, LEADER  projektu iespējām un 
citām lauksaimniekiem aktuālām tēmām.

Notika LLKC seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu
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Balvu un godalgu laiks sportā
Kā jau noprotams, Vārkavas novadā turpinās lielais 
sacensību un balvu izcīņu laiks.
Arī šogad ikgadējās Vārkavas balva izcīņas 
sacensībās «Vieglatlētikas trīscīņa», kas notika šī 
gada 15. februārī, Vārkavas vidusskolas skolēni ir 
sasnieguši augstus rezultātus. 
Vecuma grupā «2009. gada un jaunāki» zēnu grupā 
godalgoto 3. vietu ir ieguvis Olivers Šembels (130 
punkti). Šajā pat vecuma grupā meitenēm 2. vieta - 
Ditai Ruzģei (116 punkti). 
2008. gadā dzimušo zēnu grupā 3. vieta -  Elvim 
Laganovskim (85 punkti), 2. vieta ar 153 punktiem -  
Markusam Somam. Šajā vecuma grupā meitenēm 
3. vieta ar 105 punktiem -  Nellijai Ceplei. 
2006. gadā dzimušo zēnu grupā 3. vietu ar 144 
punktiem ieguva Rodrigo Gavars, 2. vietu ar 156 
punktiem - Rodrigo Šembels, bet 1. vietu ar 205 
punktiem izcīnīja Ervīns Brakovskis. Šajā vecuma 
grupā meitenēm 3. vietu ar 139 punktiem ieguva 
Elīna Ziemele, bet 2. vietu ar 152 punktiem - Liliāna 
Surgunte.
 2005. gadā dzimušo zēnu grupā  1. vietu ar 128 
punktiem izcīnīja Ralfs Vilcāns, bet meitenēm šajā 
vecuma grupā 3. vieta ar 116 punktiem - Guntai 
Zagorskai un 1. vieta ar 131 punktu - Sanijai 
Poplavskai. 

2004. gadā dzimušo jauniešu grupā 3. vietu ar 122 
punktiem ieguva Raivis Tarasovs un 1. vietu ar 163 
punktiem - Jānis Rimants Cimdiņš. 
2003. gadā dzimušo jauniešu grupā 3. vietu ar 178 
punktiem ieguva Lauris Pastars un 2. vietu ar 204 

punktiem - Andis Briška.
 2000.-2001.  gadā dzimušo jauniešu grupā 2. vietu 
ar 179 punktiem ieguva Sandis Rudzāts, bet 1. vietu 
ar 239 punktiem - Māris Ceplis. Šajā vecuma grupā  
jaunietēm 3. vietu ar 98 punktiem ieguva Simona 
Līna Liepiņa, bet 1. vietu ar 157 punktiem -Valija 
Vanaga.
Skolas sportisti arī piedalījās Līvānu sporta skolas 
atklātajās starptautiskajās sacensībās vieglatlētikā. 
Markuss Soms 
ieguva 2.vietu 
a u g s t l ē k š a n ā 
un 3.vietu 60 m 
skrējienā, Guntis 
Sparāns – 3.vietu 
augstlēkšanā un 
Ervīns Brakovskis 
– divas 4. 
vietas. Ervīns arī 
piedalījās Latvijas 
č e m p i o n ā t ā 
d a u d z c ī ņ ā 
Rīgā U-14 
grupā, kurā arī 
sasniedza augstus 
rezultātus.
N o s l ē g u š ā s 
s t a r p n o v a d u 
s a c e n s ī b a s 
vieglatlētikā «Mazā balva». Pēc 3 kārtām 
kopvērtējumā 1. vieta D grupā Markusam Somam 
lodes grūšanā un augstlēkšanā, 1.vieta Rinaldam 
Božim C grupā lodes grūšanā. 2.vieta D grupā 
Markusam Somam 60 m skrējienā, Oliveram 
Šembelam 1000m skrējienā un Nellijai Ceplei 
lodes grūšanā. C grupā 2.vieta Ervīnam Brakovskim 
tāllēkšanā un Elīnai Ziemelei lodes grūšanā. 3.vieta 
C grupā Alisei Krūmiņai 60m un barjerskrējienā, arī 
Ievai Jaunromānei lodes grūšanā. D grupā 3.vieta 
Ērikai Somei 1000m skrējienā, Oļegam Furtikovam 
1000 m skrējienā un Oliveram Šembelam 
augstlēkšanā. 
 Lai sportotprieku turpmāk saglabā ikviens mūsu 
skolas skolēns!

Vārkavas vidusskolas 11. klases skolnieces
Daniela Smolenska un Simona Līna Liepiņa

9. martā Vārkavas vidusskolā norisinājās atklātie 
čempionāti galda tenisā un novusā. Tenisa 
čempionāts bija organizēts vairākās grupās – 
jaunieši, sievietes un vīrieši. Sieviešu grupā pirmās 
trīs vietas ieguva Janīna Praņevska, Viktorija 
Neištadte un Dagnija Dudarjonoka. Jauniešu grupā 
Dāvis Salcevičs, Deniss Kirilovs un Andis Briška. 
Visvairāk pārstāvēta bija vīriešu grupa, sīvās cīņās 
uzvaru guva paši veiksmīgākie un spēcīgākie —
Dzintars Cimdiņš, Tālis Krēsliņš un Juris Praņevskis.
Tajā pašā dienā norisinājās arī novusa čempionāts, kas 

pulcēja vēl lielāku dalībnieku skaitu. Šoreiz stiprākās un 
veiksmīgākās sieviešu grupā bija Lāsma Ruzģe, Valentīna 
Ruzģe un Agnese Krūmiņa. Lielajā konkurencē vīriešu 
grupā visvairāk uzvaru guva Edvīns Griboniks, Juris 
Praņevskis un Jānis Kokorīts. Apsveicam uzvarētājus un 
visus dalībniekus!
Atgādinām, ka  ar tenisu un novusu skolas zālē var 
nodarboties pirmdienu un ceturtdienu vakaros. 

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Noskaidroti spēcīgākie galda tenisa un novusa spēlētāji
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Dažādās aktivitātes skolā februārī un martā

«Volyudzeitis» viesošanās Latvijas Radio

Pēc Latvijas Radio žurnālistu Ivetas un Vidvuda Medeņu 
uzaicinājuma 2019. gada 12. martā folkloras kopas 
«Volyudzeite» dalībnieki -Sindija Edīte Upeniece, 
Sigita Stivriška, Rebeka Cimdiņa, Mārtiņš Upenieks un  
skolotāja Helēna Ērgle -devās uz Rīgu, lai piedalītos 
raidījuma «Greizie Rati» ierakstā.
Kopīgiem spēkiem  minējām klausītāju atsūtītās mīklas, 
stāstījām par sevi. Kopas meitenes dziedāja, bet Mārtiņš 
smīdināja visus ar anekdotēm. Arī paši uzdevām 

savas mīklas raidījuma turpmākajiem dalībniekiem. 
Pārliecinājāmies, ka minēt mīklas – tas nemaz nav 
vienkārši, un reizēm cītīgi jāpadomā, lai saprastu kaut 
ko pavisam vienkāršu. Žurnālisti Vidvuds un Iveta 
Medeņi radīja patīkamu un jautru atmosfēru. Raidījuma 
noslēgumā noteicām jautrāko, asprātīgāko un mīļāko 
mīklu. Saņēmām arī Latvijas Radio dāvaniņas.
Raidījumu varēs noklausīties Latvijas Radio 1 ap 
Lieldienu laiku. Pēc ieraksta veikšanas devāmies nelielā 
ekskursijā pa Latvijas Radio ēku. Apskatījām dažādas 
radio studijas, piemēram, vietas, kur darbojas LR 2 un 
LR 5, kā arī ierakstu studijas. Tikāmies ar LR 5 dīdžeju 
Magnusu Eriņu un LR 3 «Klasika» direktori Gundu 
Vaivodi.
Šī pieredze mūs visus iedvesmoja un ļāva palūkoties, 
kas notiek radio otrajā pusē. Kārtējo reizi pierādījās, 
kādas  priekšrocības un iespējas nāk klāt, darbojoties 
folkloras kopā.

Folkloras kopas «Volyudzeite» prezidente
Rebeka Cimdiņa

Bez nopietnā mācību darba, skolā notika daudz un 
dažādu pasākumu. 
13.februārī vidusskolēni ņēma aktīvu dalību Ēnu dienā, 
apmeklējot dažādas Preiļu iestādes.
14.februārī skolā tika svinēta Valentīndiena. 
Valentīndienas svinības organizēja un vadīja 9.klase. 
Pirms pasākuma tika veikta aptauja par tradicionālajām 
Valentīndienas nominācijām. Tika iekārtots fotostūrītis 
un «Mīlas pasts.» 5 . - 12. klašu skolēniem vajadzēja 
sagatavot Popielas priekšnesumu «Ar mīlestību sirdī». 
Katrs pasākuma dalībnieks varēja piedalīties dažādās 
Valentīndienai veltītajās spēlēs.
15. februārī notika Projekta diena, kuras laikā klašu 
kolektīvi zīmēja zīmējumus «Kustība».
18. februārī 1. - 7. klašu skolēni piedalījās nodarbībā 
«Drošs internets». Nodarbību vadīja Droša interneta 
vēstnese I.Poplavska.

1. martā ar aizkustinošu montāžu Žetonu vakarā 
klātesošos priecēja 12. klases skolēni. Savas prasmes 
aktiermākslā skolēni parādīja lugā «Anastase i mobilais 

telefons».
1. - 7. klašu skolēni ar dažādām jautrām aktivitātēm 
centās aizbaidīt ziemu Meteņdienas pasākumā.
Iniciatīvas «Latvijas skolas soma» ietvaros 1. - 4. klašu 
audzēkņi Rēzeknē apmeklēja muzikālo izrādi «Vilkam 
tāda dvēselīte», bet 8. - 12. klašu skolēni piedalījās 
«Boņuka balvas» pasniegšanas ceremonijā.
Jaunāko klašu skolēni aktīvi iesaistījās V.Plūdoņa 145. 
jubilejai veltītajā pasākumā «Nāciet visi galma ļaudis 
tādu ērmu skatīties!».
Tie skolēni, kurus interesē robotika, zinoša pasniedzēja 
vadībā piektdienās varēja darboties robotikas pulciņā.
Skolā tika atzīmēta Pasaules Ūdens diena, kuras laikā 

skolēni veica dažādus pētījumus par ūdeni, kuri lika 
aizdomāties par ūdens nozīmīgumu uz mūsu planētas.
Pavasara brīvdienās skolā notika radošā darbnīca 
peoniju ziedu izgatavošanā. Šoreiz skaistos ziedus kā 
telpu dekorāciju veidoja skolas darbinieki. Ziedi iznāca 
ļoti skaisti. Cerams, ka ziedi sagādās prieku ikvienam 
skolēnam un mūsu ciemiņiem.
Vārkavas vidusskolas 10.klases skolniece Sigita Stivriška
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