
I N F O R M A T Ī V A I S  I Z D E V U M S  U P M A L A S ,  R O Ž K A L N U  U N  V Ā R K A V A S  P A G A S T I E M  

N R . 1  ( 7 5 )  2 0 1 3 . G A D A  1 4 . F E B R U Ā R I S   

 

2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību 
vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas tiks sarīkotas 119 
vēlēšanu apgabalos, kuru robeţas atbilst 9 republikas 
pilsētu un 110 novadu robeţām.  
VĒLĒŠANU TIESĪBAS 
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem 
Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai 
piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt 
reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. 
Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, 
kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības 
nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī 
tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, 
kuras pilsoņi tie ir. 
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā 
viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu 
dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā 
noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. 
VĒLĒTĀJU REĢISTRS 
Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas 
pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju 
reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs 
tiks iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā 
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu 
dienas (2013.gada vēlēšanās – atbilstoši ierakstam par reģistrēto 
dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā 2013.gada 3.martā.) 
Vēlētāju saraksti tiek veidoti, sadarbojoties Centrālajai 
vēlēšanu komisijai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, 
pašvaldībām un vēlētājiem. 
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.gada 3.martā nebūs 
spēkā esošas dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā 
vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas atbildīs ziņām par vēlētāja 
pēdējo reģistrēto dzīvesvietu. 
Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā 
vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa 
pastu izsūtīs paziņojumu. Paziņojumus vēlētājiem plānots 
izsūtīt laikā no 2013.gada 18. līdz 23.martam. 
Līdz 2013.gada 7.maijam vēlētāji var izmantot iespēju 
mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu 
iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija 
reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz 
jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētājam 
pieder nekustamais īpašums. 
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz 
iesniegums jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē. 

Centrālā vēlēšanu komisija aicina vēlētājus laikus 
pārliecināties par Iedzīvotāju reģistrā deklarētās 
dzīvesvietas adresi un nepieciešamības gadījumā 
līdz 2013.gada 3.martam deklarēt savu faktisko 
dzīvesvietas adresi. 
KANDIDĀTU SARAKSTI 
Kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada pašvaldību 
vēlēšanām notiks no 2013.gada 12. līdz 22.aprīlim. 
Pašvaldību vēlēšanās kandidātu saraksti jāiesniedz 
attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. 
Tiesības kandidēt domes vēlēšanās ir Latvijas un ES 
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši vismaz 18 
gadu vecumu. Citu ES dalībvalstu pilsoņiem, lai 
kandidētu pašvaldību vēlēšanās Latvijā ir jābūt 
reģistrētiem iedzīvotāju reģistrā. Visiem deputātu 
kandidātiem ir jābūt reģistrētiem arī Vēlētāju reģistrā. 
Deputātu kandidātu drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ja 
viņš/viņa kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst 
vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 
1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 
mēnešus; 
2) tā ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 
nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais 
atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") 
vismaz pēdējos četrus mēnešus; 
3) tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 
pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais 
īpašums. 
Kandidāts, ievērojot šā likuma nosacījumus, Latvijas 
Republikā var kandidēt tikai vienā domē. 
Kandidātu saraksti sagatavojami, izmantojot Centrālās 
vēlēšanu komisijas izstrādāto lietojumprogrammu. 
Plānots, ka programma kandidātu sarakstu sagatavošanai 
būs pieejama no 2013.gada 20.marta. 
Ar spēkā esošajiem nosacījumiem deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšanai pašvaldību vēlēšanās iespējams 
iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā un 2013.gada 1.jūnija republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu 
iesniegšanas instrukcijā. 

    Turpinājums 2.lpp. 
 
 

 

TUVOJAS PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 
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Janvārī notika 2 Vārkavas novada pašvaldības 
domes komiteju apvienotās sēdes (3., 15. 
janvārī),  1 Finanšu komitejas sēde (8.janvārī), 3 
domes  ārkārtas sēdes (3., 10., 22. janvārī) un 
domes kārtējā sēde (30. janvārī).  
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PIEŅEMTS EKSPLUATĀCIJĀ REKONSTRUĒTAIS CEĻA POSMS 

2012.gada 10.februārī Vārkavas novada dome saņēma 
Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Ceļa 
Brokavski - Dolgais Bors 0.00-1.03 km rekonstrukcija 
Vārkavas novadā”, projekta attiecināmā izmaksas 
sastādīja 46 245.25 LVL.  

Veicot iepirkumu, tika izvēlēts ceļa būvnieks SIA 
„Ošukalns”, ar kuru tika noslēgts līgums par tehniskā 
projekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, un kopējā 
līguma summa sastādīja 46 245.25 LVL. Realizējot 
projektu, neradās nekādas domstarpības, un projekts tika pabeigts savlaicīgi un labā kvalitātē, neskatoties uz 
to, ka šīs vasaras un rudens laika apstākļi būvniekus nelutināja, jo nepārtraukti lija lietus, kas kavēja 
būvdarbu veikšanu. 2013.gada 23.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 „Ošukalns” pārstāvis Ivars 
Joelis - apskatīja paveikto darbu un parakstīja pieņemšanas aktu. Rekonstruētā ceļa apskatē piedalījās arī 
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne un domes projektu vadītāja Vija Šmeikste (attēlā). Līdz 
ar to ir beidzies kārtējais Vārkavas novada pašvaldības projekts ceļu būvniecībā, ir saremontēts ceļa posms, 
piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 34 115.35 LVL apmērā. 

 
                                                                                             Vija Šmeikste,Vārkavas novada domes projektu vadītāja  

 

SĒŢU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV 
Tajā pašā laikā Centrālā vēlēšanu komisija vērš deputātu 
kandidātu uzmanību uz to, ka atsevišķi nosacījumi kandidātu 
sarakstu iesniegšanai varētu mainīties, jo Saeimā šobrīd ir 
iesniegti grozījumi Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā.  
PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJA 
2013.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas 
periods ir laika posms no 2.februāra līdz vēlēšanu dienai, 
1.jūnijam. Šajā laikā aģitācijas veikšana un aģitācijas 
materiālu izvietošana televīzijā un radio, preses izdevumos, 
internetā un publiskās vietās notiek atbilstoši Priekšvēlēšanu 
aģitācijas likumā noteiktajai kārtībai.  
Galvenā priekšvēlēšanu aģitāciju uzraugošā institūcija Latvijā 
ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). 
BALSOŠANAS KĀRTĪBA 
Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlēšanu 
iecirkņu darba laiks ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. 
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu 
iecirknī, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš. 
Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu 
dienas: trešdien, 29.maijā: no plkst. 17.00 – 20.00; 
ceturtdien, 30.maijā: no plkst. 9.00 – 12.00; piektdien, 
31.maijā: no plkst. 10.00 – 16.00. 
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta balsošana 
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji varēs 
izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa 
teritorijā.  

Centrālā Vēlēšanu komisija, 28.01.2013 

2013.gada 10.janvāra domes ārkārtas sēdē par 

Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietnieci ievēlēja Elgu Upenieci. Elgai Upeniecei ir 

liela pieredze pašvaldības deputātes amatā – viņa ir 

bijusi Rožkalnu pagasta padomes deputāte  un vēlāk 

arī novada pašvaldības domes deputāte. Elga pārstāv 

Vārkavas novada vēlētāju apvienību „Kopsolis”. Elga 

Upeniece februārī pieņēma iedzīvotājus Vārkavā, 

Piliškās, Arendolē, Vanagos, 21.februārī no 

plkst.9.00-13.00 pieņems Rimicānos (Rožkalnu 

pagasta pārvaldē).Vārkavas novada domē, 

Vecvārkavā, domes priekšsēdētājas vietniece pieņem 

trešdienās no plkst.9.00 - 12.00, E.Upenieces 

darba tālr. 26814702. Informācija par pieņemšanas 

laikiem un vietām martā un nākamajos mēnešos  - 

www.varkava.lv/jaunumi, informatīvajā izdevumā un pie 

informācijas stendiem. 

http://web.cvk.lv/pub/public/30450.html
http://web.cvk.lv/pub/public/30450.html
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2013.gada 14.februārī  

Vārkavas novada Sociālais dienests 
FEBRUĀRĪ klientus pieņems: 

 Vecvārkavā: katru darba dienu no 
plkst.8.00-10.00; 

 Piliškās 19. februārī; 
 Vanagos 21. februārī; 
 Rimicānos 21. februārī. 
 
Vārkavas novada Sociālais dienests 

MARTĀ klientus pieņems: 
 Vecvārkavā katru darba dienu no 

plkst.8.00-10.00. 
 Piliškās 05., 19. martā; 
 Vanagos 07., 21. martā; 
 Rimicānos 07., 21. martā. 
Par klientu pieņemšanas datumiem 
nākošajos mēnešos informēsim novada 
informatīvajā izdevumā, kā arī klientu 
pieņemšanas vietās tiks atstāti atbilstoši 
paziņojumi. 
 
SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTU 

IEVĒRĪBAI! 
Noformējot trūcīgas personas/
ģimenes statusu, pabalstus vai 
pieprasot sociālās palīdzības 
pakalpojumus, Sociālajā dienestā 
jāiesniedz iesniegums, pievienojot 
nepieciešamās izziņas, čekus un 
c i tus  l ē mu ma p i eņemšana i 
nepieciešamos dokumentus. 
 
Nepieciešamības gadījumā zvanīt uz Sociālā 
dienesta tālruņiem: 65326600, 28383161. 

DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM PAREDZĒTS NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAZINĀJUMS  

Lai mazinātu nodokļu slogu daudzbērnu ģimenēm, pašvaldība, 
sākot ar 2013. gadu, piemēros likumā noteikto nekustamā 
īpašuma nodokļa samazinājumu par 50 procentiem no 
aprēķinātās nodokļa summas par dzīvojamām mājām, dzīvojamo 
māju daļām (arī dzīvokļiem), kā arī telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuras tiek izmantotas dzīvošanai, un tām piekritīgo zemi, ja 
šai personai (pašai vai kopā ar laulāto vai tās laulātajam) uz 
attiecīgā gada 1. janvāri ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 
gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un 
ja šai personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā 
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Likumā 
noteikto nodokļa atvieglojumu piemēros arī gadījumā, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir kāds no 
nepilngadīgajiem bērniem.  
Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam – daudzbērnu ģimenes loceklim – 2013. gadā būs 
jāiesniedz pašvaldībā rakstveida iesniegums, kuram pievienoti 
dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šī 
atvieglojuma piemērošanu – piemēram, lēmums par bērna 
ievietošanu audžuģimenē, lēmums par aizbildnības nodibināšanu 
un aizbildņa iecelšanu. Ja šis iesniegums būs iesniegts līdz 
nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, 
pašvaldība nodokļa atvieglojumu piemēros, jau veicot nodokļa 
aprēķinu par 2013. gadu. Svarīgi atcerēties, ka atlaides tiks 
piemērotas tikai pēc iesnieguma saņemšanas. Ja tas tiks iesniegts 
vēlāk, bet 2013. gada laikā – pēc nodokļa maksāšanas 
paziņojuma sagatavošanas datuma, pašvaldība veiks aprēķinātā 
nodokļa pārrēķinu un nosūtīs iesniedzējam jaunu nodokļa 
maksāšanas paziņojumu. Ja iesniegumu par atvieglojuma 
piemērošanu 2013. gadā neiesniegs, bet atliks uz vēlāku laiku, 
tad atvieglojumu par šo gadu vairs nevarēs piemērot un 
pašvaldība neveiks nodokļa pārrēķinu par 2013. gadu. 

Vairāk informācijas pa tālruni 65329725 (Jānis Bruss, 
Vārkavas novada domes nodokļu administrators) 

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ JAUNU IESPĒJU KOMUNIKĀCIJAS UZLABOŠANĀ  

No š.g. 16.janvāra Vārkavas novada pašvaldības informatīvajā portālā www.varkava.lv sāka darboties diskusiju 
forums (labajā izvēlnē zem notikumu kalendāra), kurā iedzīvotājiem ir iespēja izteikties par jebkuru tēmu, kas ir saistīta 
ar pašvaldības darbu un norisēm novadā, kā arī piedāvāt konstruktīvus priekšlikumus radušos problēmu risināšanai. 
Forumā ir iespējams ne tikai paust savu viedokli, bet arī saņemt pašvaldības darbinieku un pašvaldības augstāko 
amatpersonu atbildi vai komentāru. Arī līdz šim iedzīvotāji no mājaslapas varēja nosūtīt vēstuli vai ieteikumu domei, 
kur to izvērtēja un pārsūtīja attiecīgajam speciālistam, un viņš sniedza atbildi. Taču atšķirībā no foruma, šī sarakste 
nebija publiski pieejama. Uzklikšķinot uz foruma pogas, Jūs ieejat forumā, kur Jums piedāvā vai nu veidot jaunu 
tēmu, vai pievienot savu komentāru jau izveidotai tēmai. Kas ir jādara šajos gadījumos? Ja Jums vēlamā tēma vēl 
nav izveidota, tad, klikšķiniet uz „IZVEIDOT TĒMU”, ierakstiet autoru, virsrakstu jeb šo jauno tēmu, ierakstiet 
komentāru, ievadiet piedāvāto drošības kodu, un ieraksts saglabāsies un tiks publicēts, kad būsiet uzklikšķinājis uz 
apakšējās, zaļi iekrāsotās pogas „izveidot tēmu”. Ja Jūs vēlaties pievienot komentāru jau kādai izveidotajai tēmai, tad 
uzklikšķiniet uz šīs tēmas, ierakstiet autoru, savu komentāru, ievadiet piedāvāto drošības kodu, un ieraksts 
saglabāsies un tiks publicēts, kad būsiet uzklikšķinājis uz pēdējās, zaļi iekrāsotās pogas „PIEVIENOT 
KOMENTĀRU”. Šobrīd sabiedrība jau diezgan aktīvi izmanto šo jauno komunicēšanās iespēju, taču, ņemot vērā 
to, ka komentētāji var palikt anonīmi, Vārkavas novada pašvaldība aicina foruma lietotājus, rakstot komentārus, 
ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas 
cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Aicinājuma ignorēšanas gadījumā 
pašvaldībai ir tiesības dzēst neatbilstošus komentārus. Lūdzu, atcerieties, ka Jūsu darbības internetā nav anonīmas - 
tās var izsekot gan likumu sargājošas iestādes, gan Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs, gan darba devējs! 

http://www.varkava.lv/
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PIEDALĀS “ĒNU DIENĀ 2013”  

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras 
izglītības akcija, kuras laikā skolēni 
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 
stundu garumā vēro interesējošās 

profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijas Ēnu diena ir 
biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young 
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. 
Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 
dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos 
darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību 
un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties 
mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un 
darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā 
un darba tirgū nākotnē. Vārkavas novada pašvaldība šajā 
akcijā piedalās otro gadu. Pērn skolēnu atsaucība bija 
liela - kopumā pašvaldības iestāžu darbiniekus "ēnoja" 
51 Vārkavas novada izglītības iestāžu skolēns. Šogad kļūt 
par Vārkavas novada pašvaldības darbinieku “ēnu” 
izvēlējās 25 skolēni. Viņi vēros un izzinās Vārkavas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājas, pašvaldības 
izpilddirektora, Kultūras centra vadītājas, Vārkavas 
pagasta pārvaldes vadītājas, Rožkalnu pagasta pārvaldes 
vadītājas, Vārkavas vidusskolas direktores, Vārkavas 
pamatskolas direktores, Rimicānu PII vadītājas, Sociālā 
dienesta vadītājas, lauksaimniecības pārraudzes darbu. 
Kā pērn, tā arī šogad skolēni izrādīja interesi par 
veterinārārsta darbu, tāpēc akcijā piedalās arī 
veterinārārste Gita Some. Šogad “Ēnu diena” noritēs 
13.februārī. 

VĀRKAVAS NOVADA KULTŪRAS CENTRAM JAUNA VADĪTĀJA  

2012.gada nogalē Vārkavas novada dome izsludināja konkursu uz Vārkavas 
novada Kultūras centra vadītāja vakanci. Uz to pieteicās 2 kandidāti. 
Pretendentu vērtēšanas komisija – Vārkavas novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komiteja un pašvaldības jurists - pēc pretendentu 
iesniegto dokumentu izvērtēšanas un intervijas ar kandidātiem nolēma, ka šim 
amatam vislabāk atbilst Antra Skutele (attēlā). 28.decembra pašvaldības 
domes sēdē viņa tika apstiprināta Vārkavas novada Kultūras centra vadītājas 
amatā, un savas darba gaitas mūsu pašvaldībā sāka no 2013.gada 2.janvāra. 
Antra Skutele ir beigusi Preiļu 1.pamatskolu, Preiļu bērnu mūzikas skolas 
flautas klasi, vienu gadu mācījusies Preiļu Valsts ģimnāzijā, tad mācības 
turpināja Rīgas Mūzikas internātvidusskolā, kora klasē. Šobrīd Antra ir 
Ekonomikas un kultūras augstskolas kultūras un vadības fakultātes 4.kursa 
studente. Antra ir strādājusi par viesmīli, reklāmas projektu asistenti, 
promoteri, prakses ietvaros - par projektu producenti, menedžeri un 
ārpusstundu darba organizatori; regulāri vada pasākumus, ir ansambļa soliste. 
Antrai ir labas krievu un angļu valodu zināšanas, „B” kategorijas autovadītāja 
apliecība un labas datorprasmes MS Office lietojumprogrammās. Ģimene 
dzīvo Preiļos, ģimenē aug dēls.  

Par Antru varēsiet turēt īkšķi, vērojot TV3 šovu “Koru kari 3”! Antra 
dziedās Rēzeknes korī. 

 

 

 

LATVIJAS PASTS IZDEVIS  PASTMARKAS 
AR VĀRKAVAS NOVADA ĢERBONI   

Latvijas Pasts papildinājis pastmarku sēriju 
Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi ar trim jaunām 
pastmarkām, kurās attēloti Vārkavas un Strenču 
novadu un Varakļānu pilsētas ģerboņi. Pirmās 
dienas zīmogošana notika 2013.gada 11.janvārī 
pasta centrā Sakta, Rīgā. Pastmarku dizaina autors 
ir mākslinieks Ģirts Grīva.  
Pastmarkā ar 0,98 Ls nominālvērtību, kas atbilst 
ierakstītas vēstules nosūtīšanai Latvijas Republikā, 
redzams Vārkavas novada ģerbonis. Vārkavas 
novads atrodas Latvijas dienvidaustrumos un 
robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils 
novadiem. Novada ģerboņa apakšējā laukā 
attēlots sudraba bullis ar zelta ragiem, kas 
simbolizē pašaizliedzību, augstsirdību un drosmi, 
un mežrozītes zieds ar lapām dabiskās krāsās. Šo 
pastmarku tirāža ir 300 000 eksemplāru.  
Kopā ar jaunajām pastmarkām izdota arī pirmās 
dienas aploksne un zīmogs. Aploksnē attēlota 
Latvijas karte, kā arī Vārkavas un Strenču novadu 
un Varakļānu pilsētas ģerboņi. Zīmogā 
atspoguļota Latvijas kontūra un novadu un 
pilsētas atrašanās vieta kartē.  
Sēriju "Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi" 
Latvijas Pasts izdod kopš 1991.gada, katru gadu 
papildinot to ar jaunām pastmarkām.  

 

 

http://varkava.lv/lv/zinu-arhivs/get/nid/1083
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VĀRKAVAS NOVADAM JAUNS JAUNSARGU INSTRUKTORS  
 

Šī gada janvāra sākumā Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centrs  izsludināja vakances uz Jaunsardzes departamenta novada nodaļas 
jaunsargu instruktora amatu. Par 312. Preiļu jaunsargu vienības instruktoru, kuram 
darba vieta ir Preiļos, Riebiņos un Vecārkavā, kļuva Valērijs Pastars (attēlā). Valērijs ir 
Līvānu novada Rudzātu pagasta iedzīvotājs, beidzis Rudzātu vidusskolu, dienējis 
Sardzes pulkā, 3 gadus bijis Zemessardzes 35.kājnieku bataljona nodaļas komandieris, 4 

gadus NBS Sauszemes spēku 2.Kājnieku bataljonā - sanitārs, sakarnieks, autovadītājs, 4 gadus 
Zemessardzes 35. NBN izlūku nodaļas komandieris. NBS Izlūku Mācību centrā izmācījies par 1. līmeņa 
izlūkvada nodaļas komandieri, Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrā paplašinājis zināšanas 
par pirmās palīdzības sniegšanu karavīriem, Dobeles ZS 51.Kājinieku bataljonā apguvis nodarbību 
vadīšanu, sagatavošanu un izgājis izlūkvada kaujinieka speciālo kursu, NBS Instruktoru skolā apguvis 
''neintensīvā jaunākā instruktora'' mācību programmu un ieguvis ''jaunākā instruktora'' kvalifikāciju. Ir 
vairākkārt apbalvots ar NBS, Zemessardzes, kā arī ārzemju militāriem apbalvojumiem un goda rakstiem. 
2006.gadā OIF7 sastāvā piedalījies Starptautiskajā miera uzturēšanas misijā Irākā. No 1990. līdz 
1992.gadā bijis kājnieku  tūrisma Latvijas izlases sastāvā un ieguvis Latvijas čempiona titulu šajā sporta 
veidā. Jaunsargu instruktors organizēs jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē, nodrošinās mācību 
grupu komplektēšanu, atbilstoši jaunsargu programmas specifikai; veidos un vadīs jaunsargu vienību; 
rīkos jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības; veicinās viņu piedalīšanos konkursos, skatēs, 
sacensībās un citos pasākumos; kārtos vienības dokumentāciju; pilnveidos metodisko bāzi un izstrādās 
metodiskos līdzekļus, kā arī veidos materiāli tehnisko bāzi mācību procesa nodrošināšanai.  

 

ARĪ LAUKSAIMNIEKI NO VĀRKAVAS 
NOVADA PIEDALĪJĀS PROTESTA 

AKCIJĀ, NO UGUNSKURIEM 
VEIDOJOT BALTIJAS CEĻU  

Ņemot vērā, ka Baltijas valstis saņem 
būtiski mazākus tiešmaksājumus nekā 
c i tas ES dal ībvalst is ,  Balt i jas 
lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas 
jau kopš 2011.gada ir uzsākušas kopīgu 
c īņu , l a i  i z c īn ī tu  god īgus  ES 
tiešmaksājumus. Tā kā lēmums par ES 
daudzgadu budžetu nākamajiem 
septiņiem gadiem ietekmē ikviena Latvijas 
iedzīvotāja ikdienu, arī mēs, Vārkavas 
novada lauksaimnieki, 5.februārī 
piedalījāmies protesta akcijā Ķekavas 
novadā, kur lauksaimnieki tikās pie kopīga 
ugunskura ar cerību tikt saklausītiem. 

Ilga Ušacka, lauku attīstības speciāliste 

Protesta akcijas dalībnieki no Vārkavas novada (no kreisās): 

Zita Siksnāne, Elga Upeniece, Jānis Purviņš, Ilga Ušacka, 

Sandis Vuškāns, Valdis Lauskis, Marija Gavare. 

APMĀCĪBAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU 
LIETOTĀJIEM 

Valsts Augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa rīko 
apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem. Apmācības 

Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novada iedzīvotājiem notiks 
13., 20., 27.martā plkst.10.00 Preiļos, Daugavpils ielā 59 (PVD 
zālē). Apmācību programma un kontaktinformācija atrodama 

www.varkava.lv/jaunumi. 

SIA “Preiļu saimnieks” informē, ka šī 
gada pavasarī organizēs plēvju 

(skābbarības ruļlu u.c.) un nolietotās 
sadzīves tehnikas savākšanas un 

izvešanas akciju! Sekojiet informācijai 
www.varkava.lv! 



   2013.- čūskas gads - VĀRKAVAS       
   VIDUSSKOLĀ iesākās ar Jaungada ieskaņas  
   pasākumu 8.-12. klasēm. Šoreiz klātesošos ar  
   interesantiem priekšnesumiem priecēja ne tikai 
   skolēni, bet arī vecāki un skolotāji. Jauno gadu 9., 
   10. klašu skolēni aizsāka ar izglītojošu braucienu 
uz Rīgu, kur apmeklēja Dabas muzeju un juta līdzi „Dinamo” spēlētājiem 
hokeja spēles laikā. 20. janvārī abu klašu skolēni apmeklēja Daugavpils 
teātra izrādi. Par redzēto skolēni raksta latviešu valodā un literatūrā 
recenziju. Skolotāji 24. janvārī devās noskatīties teātra izrādi „Meli”. 

 Kā katru gadu, arī šogad, mūsu skolas folkloristi piedalījās 
Dienvidlatgales novada Rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļnieks 2013”. 
Simonai Līnai Liepiņai ( 5. kl.) un Zigmāram Lozdam ( 7. kl.) 1. pakāpes 
diploms un tituls „”Dižais rotaļnieks”, bet Aurēlijai Vaivodei-Šultei (5. kl.) 
– 2. pakāpes diploms un tituls „Lielais rotaļnieks”. 

1.-4. klašu skolēni kopā ar bibliotekāri atzīmēja R. Blaumaņa 150. 
dzimšanas dienu. Bērni skatījās animācijas filmu „Velniņi”, lasīja citus R. 
Blaumaņa darbus un piedalījās zīmējumu konkursā. 2. klases skolēni 
apmeklēja novada bibliotēku, lai sīkāk iepazītos ar liniem un kaņepēm. 
Noslēdzies projekts „”Bērnu žūrija”, un sācies krustvārdu mīklu maratons 
„Lielais gudrinieks”. Šogad gudrinieku maratonā piedalās arī Vārkavas 
pamatskolas skolēni. 

21. janvārī notika atceres brīdis, veltīts 1991. gada janvāra Barikāžu 
dienai. 5.-9. klašu skolēni savu erudīciju parādīja konkursā „”Vai esi 
gudrāks par piektklasnieku?” Šoreiz zinošākie izrādījās 9. klases skolēni. 

Arī šogad skolā aktīvi darbojas vecāku pašpārvalde. Vecāki bija 
sapulcējušies uz kārtējo sanāksmi, lai lemtu par darba virzieniem 2. 
semestrī. 

No janvāra valsts apmaksātas brīvpusdienas ir arī 2. klases 
skolēniem. 

Skolā darbojas slidotava, kur savu slidotprasmi var apgūt ne tikai 
skolēni, bet arī ikviens novada iedzīvotājs. 

Mūsu skolas sportisti Ieva Butlere (7. kl.), Laura Vaivode-Šulte (7. 
kl.), Agate Tarasova (8. kl.) Elmārs Cimdiņš (8. kl.), Arvis Vilcāns (8. kl.), 
Lauris Gavars (10.kl.) un Valija Vanaga (4. kl.) bija izcīnījuši tiesības 
piedalīties Latvijas čempionātā vieglatlētikā, kur Laura Vaivode-Šulte (7. 
kl.) ieguva 1. vietu soļošanā „B” grupā. 

Starpnovadu „Mazās balvas” sacensībās jau ir notikušas divas 
kārtas. Godalgotas vietas ir ieguvuši: Melisa Vanaga (3. kl.), Viktorija 
Vaivode-Šulte (3.kl.), Andis Briška (3. kl.), Gatis Tarasovs (4. kl.), Dāvis 
Salcevičs (3. kl.), Andrejs Ločs (4. kl.) Jānis Rimants Cimdiņš (2. kl.), 
Valija Vanaga (4.kl.). 

 Madonā atklātajā vieglatlētikas čempionātā mūsējiem bijuši labi 
starti un Arnolds Sparāns (9. kl.) uzlabojis divus skolas rekordus: 60m- 
7.4 sekundes un tāllēkšanā - 5.96 m.Startam Latvijas čempionātā 9. un 10. 
februārī nenogurstoši gatavojas „A” grupas jaunieši. 

Turpinās mācību priekšmetu olimpiādes. Valsts bioloģijas 35. 
olimpiādē Laura Vaivode (11. kl.) ieguva 8. vietu. Līdz Atzinībai pietrūka 
tikai 2.75 punktu. 

Ceram, ka rosīgi sāktais 2013. gads arī nākamajos mēnešos būs 
notikumiem un sasniegumiem bagāts.  

 
Helēna Ērgle, Silvija Stankeviča, atbildīgās par audzināšanas darbu  

Vārkavas vidusskolā 
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VĀRKAVAS 
NOVADPĒTNIECĪBAS 

MUZEJS AICINA 
PIEDALĪTIES IZSTĀŢU 

VEIDOŠANĀ 
 

Ir vēl tikai februāris, un apkārt 
ir sniegs un sals, bet domājas 
jau par pavasari. Mūsu 
novadā tas atnāk ar jaukiem 
un skaistiem pasākumiem. 
Laiks skrien  ātri, un nemaz 
nepamanīsiet, ka klāt ir pavasaris. 
Vārkavas novadpētniecības 
muzejs  martā un aprīlī plāno 
jaunas ceļojošās izstādes. Jūs 
jautāsiet kāpēc ceļojošās?  Tāpēc, 
lai Jūs, mīļie novada iedzīvotāji, 
varētu tās apskatīt. Dažiem nav 
laika atbraukt uz Vārkavu, citiem 
atkal nav  transporta,  vai 
uzrodas kāds cits negaidīts 
iemesls. Tāpēc izstādes ceļos pie 
jums! 

Pirmo izstādi gribētos veltīt 
medniecības tēmai. Ļoti gribas 
cerēt uz novada mednieku 
kolektīvu dalībnieku atbalstu, 
kuriem noteikti ir sakrātas ar 
medniecību saistītas trofejas. 
Būtu ļoti jauki medniekiem 
tikties kādā pasākumā un apskatīt 
šadu  ar medniecību saistītu 
izstādi, kura būtu izvietota  
Vārkavas novadpētniecības 
muzeja – klēts ekspozīciju telpās. 

Aprīlis ir mākslas mēnesis, 
kad Latvijā notiek mākslas 
dienām veltīti pasākumi. 
Vārkavas novads ir bagāts ar 
cilvēkiem, kuriem ir talants uz 
fotografēšanu, zīmēšanu  vai  
gleznošanu. Aicinu atsaukties 
visus, kuri vēlas savus darbus  
pievienot jau iesniegtajām 
fotogrāfijām un  gleznām, lai 
veidotos mākslas darbu izstāde. 

Ļoti gaidīšu Jūsu zvanus, 
lai mēs varētu tikties un 
izrunāt visus Jums 
interesējošus jautājumus. 
Ceru uz Jūsu atbalstu! 

 

Elvīra Āboliņa  

(tālr. 27059046) 
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VĀRKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKĀM TEICAMI REZULTĀTI PREIĻU REĢIONA 
NOVADPĒTNIECĪBAS KONKURSĀ  

 

2012.gadā Preiļu Galvenā bibliotēka izsludināja profesionālo konkursu "Labākā pagasta 
bibliotēka novadpētniecības darbā". Konkursā piedalījās 25 bibliotēkas no Preiļu, 
Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem. Decembra nogalē kļuva zināmi konkursa 
vērtēšanas rezultāti: par tā laureātēm kļuva 4 mūsu novada bibliotēkas - Upmalas 
bibliotēka (bibliotekāre Alda Upeniece) – tika nominēta par oriģinālu pieeju 
kultūrvēsturisko materiālu ekspozīcijas veidošanā; Arendoles bibliotēka (bibliotekāre 
Marija Salceviča) – par ikgadējo novadnieku saietu organizēšanu, Vanagu bibliotēka 

(bibliotekāre Anastasija Vaivode) – par sistemātisku novadpētniecības darbu, bet  Rožkalnu bibliotēkai 
(bibliotekāre Iveta Some) vērtēšanas komisija piešķīra Simpātiju balvu. Par labāko pagasta bibliotēku 
novadpētniecības darbā tika atzīta Riebiņu novada Riebiņu bibliotēka. Konkurss bija labs stimuls 
novadpētniecības darba uzlabošanā, gatavojoties atkārtotai vietējās nozīmes bibliotēku akreditācijai, kas 
notiek reizi 5 gados. Novada bibliotēkām, izņemot Vārkavas bibliotēku, šis ir akreditācijas gads. 

ANTONS PRAŅEVSKIS PIEDALĪJĀS 
MANUSKRIPTU KONKURSĀ 

 
2012.gadā apgāds ”Jumava” sadarbībā ar ”Latvijas 
Pašvaldību savienību” bija izsludinājis 
manuskriptu konkursu “Kultūrvēstures 
mantojuma saglabāšana Latvijas novados”. 
Konkursanti no dažādām pašvaldībām varēja 
iesūtīt vērtēšanai savus manuskriptus par Latvijas 
kultūrvēsturisko mantojumu. Konkursam tika 
iesūtīti divpadsmit manuskripti no Vecpiebalgas, 
Vecumnieku, Olaines, Lubānas, Ozolnieku, 
Kuldīgas, Saldus, Balvu, Priekules, Beverīnas  
novadu pašvaldībām, kā arī autors no Vārkavas 
novada – Antons Praņevskis. Viņš konkursam 
iesūtīja savus memuārus „Mani bērnības un 
Sibīrijas gadi”. 6. februārī grāmatnīcā ”Jumava 
plus” noritēja konkursa noslēguma pasākums, 
kurā tika paziņots konkursa uzvarētāja vārds, kā 
arī pasniegtas balvas pārējiem konkursantiem. Uz 
noslēguma pasākumu bija ieradušies visi 
konkursanti un viņu pašvaldību pārstāvji, lai cits 
ar citu dalītos šajā notikumā. Balvas pasniedza 
apgāda ”Jumava” vadītājs Juris Visockis, un sveikt 
dalībniekus bija ieradušies arī pārstāvji no Latvijas 
Pašvaldību savienības, ar kuriem sadarbībā tapa 
šis konkurss. Par uzvarētāju kļuva Inguna Bauere 
no Vecpiebalgas novada ar iesūtīto manuskriptu 
”Marta”. Viņa  ieguva galveno balvu  iespēju 
izdot grāmatu 2013. gadā. Grāmata tiks izdota 
sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību. 
Paredzēts, ka apgāds “Jumava” sadarbībā ar 
pašvaldībām un citiem partneriem, izdos arī 
pārējo labāko autoru darbus. Antona Praņevska 
memuāri, kā arī pārējo novadnieku literārais veikums lasāms 
www.varkava.lv/ labā izvēlne/novads/jaunākie izdevumi par 
novadu un novadnieku literārais mantojums. 

 

82 gadus vecais Upmalas pagasta iedzīvotājs, manuskripta 
“Mani bērnības un Sibīrijas gadi” autors Antons Praņevskis 
konkursa noslēguma dienā bija sasirdzis, tāpēc uz Rīgu devās 
viņa dēls. Piemiņas balvas konkursantiem pasniedza  apgāda 
“Jumava”  vadītājs Juris Visockis un projektu  daļas 
vadītāja Zenta Millere.   

PIEDALIETIES PROJEKTA 
AKTIVITĀTĒS! 

 
Vārkavas pamatskola aicina ikvienu novada 
iedzīvotāju piedalīties Sorosa fonda Latvija 
projekta “Skola mazam un lielam” aktivitātēs! 
Pirmsskolas vecuma bērni laipni aicināti uz 
angļu valodas, mūzikas un kustību nodarbībām, 
koriģējošo vingrošanu; jaunieši uz jauniešu 
studiju, kurā top pasākumi; bet vecāki un 
vecvecāki uz praktiskajām apmācībām! 
Februāra, kā arī turpmāko mēnešu aktivitāšu 
plāns un kontaktinformācija atrodama 
www.varkava.lv/jaunumi. 
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VECVĀRKAVĀ ATKAL 
BŪS MOBILAIS 
MAMOGRĀFS  

Mobilais mamogrāfs 
Vecvārkavā, Skolas ielā 5 (stāvlaukumā pie 
pils), darbosies 21., 22. februārī un 25., 
26.aprīlī. Par mobilā mamogrāfa 
izbraukuma grafiku interesēties, kā arī 
pierakstīties pa tālruni 67142840, 27866655 
(Diagnostikas centra reģistratūra) vai e-pastu 
info@mamografija.lv. 

PIEDĀVĀJUMS TIEŠI JUMS! 
Pēc biznesa plāna apstiprināšanas Eiropas sociālā fonda līdzfinansētajā projektā „Atbalsts 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ir saņemts aizdevums automašīnas – Ford Galaxy 
– iegādei. Automašīna ir iegādāta, lai veiktu pasažieru pārvadājumus kā individuālais pārvadātājs pēc 
savstarpējas vienošanās. Mašīnā ir 6 pasažieru vietas, 2 pasažieru vietas var ļoti ātri pārveidot par bērnu 
autosēdekļiem (dažādiem vecumiem).  
 Starta programmas dalībnieks Viktors Ločs Vārkavas novada Upmalas pagasta 
„Mežarijās” (tālr.nr. 28350935) uzsāk limitētus pasažieru pārvadājumus kā pašnodarbināta 
persona. Plānotā samaksa – 20 santīmi par kilometru, neatkarīgi no pasažieru skaita. Piedāvāju 
braucienus: 
 uz Preiļu veikaliem: 
Vecvārkava - Preiļi - Vecvārkava, samaksa Ls 7 (2,5 stundas); 
 uz Daugavpils veikaliem („Depo” u.c.): 
Vecvārkava - Daugavpils - Vecvārkava, samaksa Ls 15; 
   uz Viļānu gadatirgu, samaksa Ls 20 (5 stundas); 
  uz teātri, zveju, ballēm, viesībām, koncertiem u.c. 
Vēlams piedāvāt braucienus dienas gaišajā daļā normālos laika un ceļa apstākļos!  
Piesakieties savlaicīgi - vienosimies! Īpašas priekšrocības tiem, kas parakstīja „Nodomu vienošanos” 
biznesa plāna izstrādei un Vārkavas novada domei! 

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-pasts: varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv). Datorsalikums M.Praņevska. 

Tirāţa 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. Bezmaksas izdevums. 

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties informatīvā 

izdevuma veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem, faktiem un cilvēkiem. 

 

15.februārī plkst.10.00 Vārkavas vidusskolas 
sporta zālē notiks "Vārkavas balvas" izcīņa 
vieglatlētikas trīscīņā. Sacensību nolikums 

lasāms www.varkava.lv/jaunumi. 

Pārdod kombainu "Jeņisej 1200 H" darba 
kārtībā. Tālr. 28359212. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2012. 
gada 12.decembra līdz 2013.gada 8.februārim reģistrēts 
1 jaundzimušais: 21.decembrī pasaulē nāca Marta 

Gadzāne. Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - 
Imantam un Kristīnei Gadzāniem! 
29.decembrī reģistrēta laulība. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no no 2012. 
gada 12.decembra līdz 2013.gada 8.februārim reģistrēti 

3 mūžībā aizgājušie:  
Tekla Ziemele (26.09.1915 – 09.01.2013); Juris 
Čeirāns (01.07.1964 – 28.01.2013); Jekaterina 

Maksimova (24.11.1920 - 03.02.2013). 
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. 

MAINĪJUSIES INFORMĀCIJA 

Tie novada iedzīvotāji, kuri noslēdza līgumus ar SIA 
“Preiļu saimnieks” par sadzīves atkritumu savākšanu un 
izvešanu kā fiziskas personas, rēķinus var saņemt 
Vecvārkavā (Vārkavas novada domē, pie vides inženieres 
L.Gavares, tālr.29328742). 

mailto:info@mamografija.lv
http://varkava.lv/upload/Projekts%20nolikums(1).doc
http://varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/jaunumi1/get/nid/1069

